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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 136 KLK.2018.5 04

Information från ekonomichefen

Kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från
ekonomichefen till handlingarna.

Sammanfattning
Ekonomichef Stefan Christensson lämnar information:

· Delårsrapporten per 2018-06-30 är i stort sett klar. Revisorerna
ska genomföra sin granskning innan delårsrapporten blir helt
klar. Ekonomichefen redovisar delårsresulteten och
helårsprognosen för kommunen i stort och för enskilda
nämnder. Kommunstyrelsen för diskussion om socialnämndens
prognostiserade underskott för helåret 2018.

· Ekonomichefen informerar att 156 av 630 fastighetsägare har
tecknat avtal med IP Only för att dra in optofiber till
fastigheten. Därmed möjliggörs framtida anslutningar till
lägenheterna i fastigheterna. Antalet tecknade avtal bedöms
vara lågt med tanke på att indragningen inte medför någon
kostnad för fastighetsägarna. Det ska göras ett nytag för att öka
antalet tecknade avtal.

· Efter en fråga på sammanträdet, lämnas upplysningar om
kommunens pensionsfonder.

___________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 137 KLK.2018.6 042

Månadsuppföljning 2018

Kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen beslutar avvakta socialnämndens analys och
utredning om orsak till presenterat underskott om ca 6,5 miljoner
kronor för verksamheter LSS/LASS samt för IFO placeringar av
vuxna. Ärendet ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-08-29.

Kommunstyrelsen beslutar även avvakta socialnämndens uppdrag
att snarast analysera och ha beredskap kring ansökningar för
projekt som finns inom arbetsmarknadsenheten och som upphör
inom bland annat årsskiftet 2018/2019. Ärendet ska behandlas av
kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29. Kommunstyrelsen
beslutar därmed att avvakta med tillsättning av tjänst som
flyktingsamordnare till efter socialnämndens redovisning
2018-08-29.

Kommunstyrelsen beslutar i övrigt att godkänna
månadsuppföljningen per maj 2018 för kommunstyrelsens
verksamhet samt kommunen totalt.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 2018-06-13 § 118:

· noterat att arbetsutskottet vid sammanträde 2018-06-21 kommer
att ha en överläggning om kommunledningsförvaltningens
eventuella överskott.

· beslutat uppdra åt socialnämnden att presentera analys och
utredning om orsak till presenterat underskott om cirka 6,5
miljoner kronor för verksamheter LSS/LASS samt för IFO
placeringar av vuxna.

· beslutat uppdra åt socialnämnden att snarast analysera och ha
beredskap kring ansökningar för projekt som finns inom
arbetsmarknadsenheten och som upphör inom bland annat
årsskiftet 2018/2019.

Serkon har presenterat månadsuppföljning per maj 2018 för
kommunstyrelsens verksamhet och kommunen totalt.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-06-21 - KSAU § 179
MAJ Total sammanställning.pdf
MAJ Bilaga KS.docx
MAJ Bilaga SBN.docx
MAJ Bilaga KFN.docx
MAJ Bilaga SOC.docx
MAJ Bilaga ÖFN.docx
UN Månadsvis uppföljning maj.docx
___________

Expedieras till:
Ekonomichef
Serkon
KSAU 2018-08-29
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 138 KLK.2018.8 00

Information från kommunchefen

Kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från
kommunchefen till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg lämnar information:

· Sommarens torka har lett till några småbränder, men dessa har
kunnat hanteras och hindrats från att leda till större bränder.

· Vattensituationen är fortsatt besvärlig i kommunen och det råder
fortsatt bevattningsförbud. Även om det regnat senaste
veckorna kommer det att dröja innan grundvattnet fyllts på.

· Örkelljunga kommun får en del frågor som handlar om
efterfrågan på optofiber. Det är IP Only som sköter
utbyggnaden, men frågorna hamnar i en hel del fall hos
kommunen. Kommunen och IP Only kommer att träffas för att
samtala om den planerade utbyggnaden i Örkelljunga kommun.

· Processen med anställning av ny kultur- och fritidschef är i
slutskedet, och väntas bli helt klar de kommande veckorna.

· Efter att en fråga ställts på sammanträdet, åtar sig
kommunchefen att se över informationen på hemsidan om
hämtning av vatten till följd av vattenbrist i enskilda brunnar.

___________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 139 KLK.2018.139 331

Initiativ, M, KD och C - Mötesplats Pinnåpark

Kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Mikael Strömbäcks förslag
om 320 000 kronor för mötesplats Pinnåpark och att anslaget täcks
genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur tilläggsbudget
2, investeringar för 2018.

Sammanfattning
Carina Zachau (M), Gunnar Edvardsson (KD) och Martin Gustafsson
(C) har inlämnat följande initiativ:

"Ejdernområdet i centrala Örkelljunga är långt ifrån färdigbyggt och
det kommer att ta många år innan det är klart. Det hindrar inte att vi
kan utveckla området och göra det än mer attraktivt.

De som flyttar in på Ejdernområdet är såväl äldre som yngre men
kanske med en övervikt av äldre. Ambitionen har varit att området ska
vara nära kopplat till Pinnåområdet med utmärkta möjligheter till
promenader men att det också inom området ska finnas parker.

Pinnåpark är ett av grönområdena som ligger närmast 6-våningshuset
och som idag enbart är en gräsmatta. Vi vill utveckla det området till en
naturlig mötesplats. Vårt förslag är att placera ett antal redskap för
utegym, anlägga en centralt belägen boulebana samt placera bänkar,
bord och belysning så att det blir en trevlig mötesplats att träffas på i
centrum.

Vi vill ge ett uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att
återkomma med förslag på utformning och kostnad på en ny mötesplats
i Pinnåpark enligt förslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppdra till
samhällsbyggnadsnämnden att senast i juni 2018 lämna förslag på
utformning och kostnad för en ny mötesplats i Pinnåpark enligt
förslaget i initiativet."
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut från mark- och exploateringsingenjör Mikael
Strömbäck 2018-05-24
Det aktuella platsen sköts av samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten
för gata- och park, som en publik park med gräsmatta och träd.
Direkt användningen från boenden i själva området samt övrig
allmänhet bedöms ske i en liten omfattning. Platsen utgör i praktiken
ett grönt inslag i det ånära läge i en omgivning som är stark präglad av
bebyggelse, gator och rester av industritomten.

Förvaltningen har inget att erinra emot förslagen. Utvecklingen ligger i
linje med mål som samhällsbyggnadsnämnden har i styrkortet, särskilt
beaktat framgångsfaktorn Möjliggöra upplevelser. Parken levandegörs
och blir en given mötesplats i Örkelljunga tätortscentrum.

Anläggningarna som utförs inriktas främst för äldre personers behov av
aktivitet och kroppsrörelse.

Utformning, kostnad
Parken är markanlagd i en kupolform vilket innebär att aktivitetsplatsen
behöver läggas centralt i högsta punkten för att undvika
vattenansamlingar efter till exempel ett rikligt regn.

Schablonmässig kostnadsnivå;
Produktblad aktivitetsbana (Lappset AB) 130 000 kr.
Belysning (2 st.) 60 000 kr
Sittplatser med bord (3 st.) 10 000 kr
Markarbete, montage m.m. 150 000 kr

Summa ca: 350 000 kr

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna och återkoppla
föredragna uppdrag.

Förslag till beslut från mark- och exploateringsingenjör Mikael
Strömbäck 2018-06-04
Samhällsbyggnadsförvaltningen tilldelas medel om 320 000 kronor för
utförande av mötesplatsen.

Tidigare yttrande
I tidigare tjänsteskrivelse, 2018-05-24, föreslås att
samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att anlägga platsen enligt
motionens förslag.

Ändrade förutsättningar
I samband med upphandling av gatuombyggnad inom Örkelljunga
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

tätort begärdes även in särskilt anbud för den föreslagna anläggningen.
I och med att samordningsfördelar uppnås för de olika projekten
innebär det vinnande anbudet en lägre kostnad än den som angavs i
förra skrivelsen.

Kostnader
Aktivitetsbana, markarbete, fallskydd 220 000 kr.
Boulebana (schablon) 30 000 kr
Belysning, 2 st. (schablon) 60 000 kr
Sittplatser med bord (schablon) 10 000 kr
Summa: 320 000 kr

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-06-21 - KSAU § 201
Initiativ, M, KD och C - Mötesplats Pinnåpark
Tjänsteskrivelse Mikael Strömbäck - Mötesplats Pinnåpark-Reviderad
kostnadskalkyl.pdf
SBN yttrande Pinnåpark.pdf
___________

Expedieras till:
Initiativtagarna (Carina Zachau, Gunnar Edvardsson och Martin
Gustafsson)
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mark- och exploateringsingenjören
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 140 KLK.2017.415 739

Initiativ till kommunstyrelsen om enkät om
trygghetsboende

Kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från enkäten
om trygghetsboende till handlingarna.

Sammanfattning
Örkelljunga kommun har i samband med planeringen av ett nytt
äldreboende fått frågor om trygghetsboende. Det har framkommit att
det inte är självklart vad som krävs för att få en plats på ett äldreboende
och det är hos många oklart vad som är skillnaden mellan
trygghetsboende och äldreboende.

Carin Zachau (M) och Gunnar Edvardsson (KD) har lämnat följande
initiativ.

"Vi vill därför göra en undersökning hos våra medborgare om det finns
ett intresse för trygghetsboende liknande den vi gjorde i Skånes
Fagerhult för något år sedan. Det är en bra boendeform, mellan vanlig
lägenhet och särskilt boende, och det skulle givetvis vara centralt
belägen.

Vi anser att det behövs en undersökning eftersom trygghetsboende
kräver insatser från kommunen. Det ska finnas tillgång till
vårdpersonal del av dagen, det ska finnas tillgång till
gemensamhetslokal och lägenheterna har lite extra utrustning i
form av bredd på dörrar etc.

Vi vill ge ett uppdrag
- att göra ett utskick till medborgare i Örkelljunga som har fyllt 70 år
och undersöka intresset för trygghetsboende. Utskicket bör förtydliga
vad ett trygghetsboende innebär och ge en indikativ hyresnivå."
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-10 § 16 att uppdra åt
kommunchef Charlotta Kabo Stenberg att i enlighet med inlämnat
initiativ utsända utskick till medborgare i Örkelljunga som har fyllt 60
år och undersöka intresset för trygghetsboende, seniorboenden,
hyresrätt och bostadsrätt. Utskicket bör förtydliga alternativa boenden,
exempelvis vad trygghetsboende och seniorboende innebär och ge en
indikativ hyresnivå. I svarsalternativen bör framgå åldersgrupper per 10
år.

Resultatet av enkäten är sammanställt. Av informationen framgår att
enkäten utlämnats till 3 209 personer. Av dessa har 1 395 svarat. 1 814
har inte svarat på enkäten. Resultatet framgår av sammanställningen av
enkätsvaren.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-06-21 - KSAU § 184
Initiativ till kommunstyrelsen - Undersöka intresset för
trygghetsboende
Ny PDF sammanställning enkät.pdf
___________

Expedieras till:
Initiativtagarna (Carina Zachau och Gunnar Edvardsson)
Samhällsutvecklaren
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 141 KLK.2018.358 289

Tilldelning av medel för utbyggnad av IT-infrastrukturen i
kommunens skollokaler

Kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen beslutar att medel om 586 907 kronor
(motsvarande direktupphandlingsgränsen) tillförs
kommunledningsförvaltningen för att möta
utbildningsförvaltningens behov av bättre kapacitet i IT-
infrastrukturen i kommunens skollokaler. Anslaget täcks genom
ianspråkstagande av motsvarande belopp ur tilläggsbudget 2,
investeringar för 2018. Utgiften ska belasta fastighetsenheten.

Sammanfattning
I en tjänsteskrivelse 2018-07-30 föreslår IT-strategen och
ekonomichefen att kommunstyrelsen upphandlar digital infrastruktur,
inom ramen för direktupphandling, för skolornas behov. Bakgrunden är
att de kommande digitala nationella proven ställer krav på skolans
digitala infrastruktur. För att skolan ska kunna genomföra de digitala
nationella proven kommer det att krävas en pålitlig uppkoppling mot
internet. För att möta de ökade kraven på brandbredd, tillgänglighet
och säkerhet behövs en 1-1 lösning, det vill säga att varje elev har en
egen dator.

I en tjänsteskrivelse föreslår ekonomichefen och fastighetschefen att
medel ska tillföras kommunledningsförvaltningen för att möta
utbildningsförvaltningens behov av bättre kapacitet i IT-infrastrukturen
i kommunens skollokaler. De anslagna medlen föreslås täckas genom
ianspråkstagande av motsvarande belopp ur tilläggsbudget 2 för 2018,
investering.

Förslag (yrkande)
Carina Zachau (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att medel om
586 907 kronor (motsvarande direktupphandlingsgränsen) tillförs
kommunledningsförvaltningen för att möta utbildningsförvaltningens
behov av bättre kapacitet i IT-infrastrukturen i kommunens skollokaler.
Anslaget ska täckas genom ianspråkstagande av motsvarande belopp ur
tilläggsbudget 2, investeringar för 2018. Utgiften ska belasta
fastighetsenheten.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

I yrkandet instämmer Martin Gustafsson (C), Gunnar Edvardsson
(KD), Tommy Brorsson (SD) och Thomas Bjertner (S).

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det enbart finns ett yrkande. Ordförande
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Anders Emgård - Tilldelning av medel för utbyggnad
av IT-infrastrukturen
Tjänsteskrivelse Martin Wetterhorn - Upphandling av digital
infrastruktur
Direktupphandling av nätverksprodukter för trådlösa nät i skolmiljö
Upphandling bilaga.pdf
___________

Expedieras till:
Ekonomichef/upphandlingsansvarig
Fastighetschef
IT-strateg
Utbildningsnämnden
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 142 KLK.2018.213 042

Kommunassurans Syd Försäkrings AB - Årsredovisning
2017

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen
i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Kommunfullmäktige beslutar lägga Årsredovisning 2017 för
Kommunassurans Syd Försäkrings AB till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunassurans Syd har överlämnat sin årsredovisning för 2017.

Årets resultat blev 3,2 mkr före dispositioner. Styrelsens förslag till
aktieutdelning uppgår till 2,0 procent av aktiekapitalet.

Premier för egen räkning uppgår till 30,1 mkr, vilket är 0,6 mkr mer än
förra året. Då har premierna dessutom reducerats med 4,7 mkr för
premieåterbäring till direktplacerade kunder. Premieåterbäringen
motsvarar i genomsnitt en premiesänkning på cirka tio procent för
dessa kommuner

Skadeersättningar för egen räkning uppgår till 26,1 mkr vilket är 6,4
mkr lägre än förra året. Ett antal större skador, främst bränder, gör att
bolagets återförsäkringsbolag stått för kostnader över bolagets
garanterade högstanivå. Det ekonomiska resultatet hade annars varit
sämre. Tidigare års skador har dock visat sig bli billigare än beräknat.

Bolaget har försäkrat 41 kommuner samt nio bolag och
kommunalförbund.

En klar majoritet av bolagets försäkringskunder har valt
direktplacering. Flertalet av de kunder som handlat upp enligt LOU, är
kommunala bolag där direktplacering inte kan erbjudas.

Under året har beslut fattats att ansluta 17 kommuner från Förenade
Småkommuners Försäkrings AB till bolaget.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-06-21 - KSAU § 189
Meddelande om KSFAB Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2017 med Revisonsberättelse och Granskningsrapport
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 143 KLK.2018.280 003

RSNV - Reviderad förbundsordning med tillhörande
reglemente för direktionen och revisionen samt
medlemsdirektiv

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till reviderad
förbundsordning med tillhörande reglementen för direktionen och
revisionen samt medlemsdirektiv.

Sammanfattning
Räddningstjänsten Skåne Nordväst meddelar i protokoll 2018-05-17
följande.

"Under 2017 genomfördes en genomlysning av Bjuvs räddningstjänst,
där ett erbjudande om medlemskap i förbundet levererades till
kommunstyrelsen under hösten 2017.

Den 15 november beslutade därför Bjuvs kommunstyrelse att föreslå
kommunfullmäktige att räddningstjänsten ska ingå i förbundet från och
med den 1 januari 2019. Den 30 november beslutade Bjuvs
kommunfullmäktige att Bjuvs räddningstjänst ska gå med i förbundet
enligt föreslagen tidsplan.

Översyn och uppdatering av förbundsordningen med tillhörande
reglementen och medlemsdirektiv har genomförts i samband med att
förhandlingar med nya potentiella medlemskommuner har förts.
Ändringarna i förbundsordningen med tillhörande reglementen och
medlemsdirektiv består främst av:

· bilagan som preciserar förbundets grund- och tilläggsuppdrag
har tagits bort

· förbundet ska stämma av överenskommelse som träffas med
förbundsmedlem om utförande av tilläggsuppdrag med utpekad
avtalsansvarig hos den berörda kommunen

· en verksamhets- och ekonomidelegation införs

· förbundet ska fullgöra uppdraget kommunal tjänsteman i
beredskap (TIB) för medlemmarna enligt en framtagen separat
instruktion
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

TIB är en funktion som kompletterar och stödjer ordinarie kommunala
organisationer genom att samordna det inledande arbetet för att
upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser. TIB finns
alltid tillgänglig och utgör en länk och ingång till kommunerna för
externa aktörer. Enligt den separata instruktion som har arbetats fram
för funktionen tar TIB emot larm och information om händelser från
inre befäl, länsstyrelsen eller andra myndigheter, tar relevanta kontakter
med berörda aktörer för informationsinhämtning, bedömer läget och
behovet av åtgärder m.m.

Beredning
Förslag till ändringar av förbundsordning med tillhörande reglementen
och medlemsdirektiv har utarbetats vid möten tillsammans med
företrädare för medlemskommunerna.

I ärendet finns följande handlingar
Förslag till reviderad förbundsordning med tillhörande reglementen för
direktionen och revisionen samt medlemsdirektiv."

Direktionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst har 2018-05-17 §
28 beslutat att anta framlagt förslag till reviderad förbundsordning med
tillhörande reglementen samt medlemsdirektiv, samt föreslagit
kommunstyrelserna i medlemskommunerna att föreslå
kommunfullmäktige i medlemskommunerna att fastställa framlagt
förslag till reviderad förbundsordning med tillhörande reglementen för
direktionen och revisionen samt medlemsdirektiv.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-06-21 - KSAU § 190
Protokollsutdrag Direktionsprotokoll sid 1 180517.pdf
Protokollsutdrag §28 Förbundsordning och medlemsdirektiv.pdf
Förslag Förbundsordning.pdf
Förslag Medlemsdirektiv.pdf
Förslag reglemente revisorerna.pdf
Förslag reglemente för direktionen .pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 2018-08-15
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 144 KFN.2018.68 869

Rutin för hantering av Örkelljunga kommuns konst

Kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen har ansvar för konstverk på offentlig plats eller
konst som lämnats till kommunen av donator.

Kommunens arbetsutskott i egenskap av fastighetsutskott ansvarar
för och hanterar tillsammans med fastighetschefen utsmyckning i
samband med nyinvesteringar och renoveringar.

Kommunstyrelsen noterar att kultur- och fritidsnämnden hanterar
konst och dess riktlinjer i övrigt.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har, med bakgrund i revisionens
granskning, gett ett uppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen att ta
fram ett förslag på riktlinjer för hantering av kommunal konst.

Kultur- och fritidsförvaltningen har 2018-05-17 § 75 beslutat att
godkänna förvaltningens förslag till riktlinjer för hantering av
kommunal konst och att skicka dem vidare till kommunstyrelsen för
fortsatt behandling. Kultur- och fritidsnämnden har vidare beslutat att
ställa en förfrågan till kommunstyrelsen hur kommunstyrelsen
uppfattar att 1 %-regeln gällande konstinköp ska hanteras framgent och
hur regeln har tillämpats från det att beslutet fattades till nu.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-06-21 - KSAU § 191
Protokoll 2018-05-17 - KFN §75
Riktlinjer konsthantering Örkelljunga kommun - förslag.pdf
___________

Expedieras till:
Kultur- och fritidsförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll 2018-08-15
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 145 KLK.2018.19 00

Information från möten med Familjen Helsingborg

Kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen noterar att inga möten har hållits sedan
föregående rapportering.

Sammanfattning
Senaste rapporten från möten med Familjen Helsingborg lämnades vid
kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-13 § 132. Sedan dess har
inga möten med Familjen Helsingborg hållits.

___________
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Sammanträdesprotokoll 2018-08-15
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 146 KLK.2018.10 00

Informationsärenden 2018

Kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationsärendena till
handlingarna.

Sammanställning
Kommunförbundet Skåne - Val av ombud och ersättare till
förbundsmöte för tiden 2019–2022, KLK 2018.331
Cirkulär SKL 18:26 - Ny förvaltningslag, KLK 2018.335
Länsstyrelsen Skåne - Information från MSB om frivilligresurser,
2018-07-23, KLK 2018.336
Länsstyrelsen Skåne - Inventering av förberedelser för vattenbrist
2018-07-20, KLK 2018.337
Länsstyrelsen Skåne - MSB:s information om brandskydd vid
skördearbete i jordbruket, 2018-07-23, KLK 2018.338
Länsstyrelsen Skåne - Beslut om totalt eldningsförbud 2018-07-23,
KLK 2018.341
MSB - Uppmaning till länsstyrelser och kommuner angående skärpt
eldningsförbud, 2018-07-25, KLK 2018.343
Länsstyrelsen Skåne - Beslut om skärpt eldningsförbud 2018-07-25
KLK 2018.344
Förändringar OKQ8 Skånes Fagerhult 218-07-27, KLK 2018.346
Länsstyrelsen Skåne - Angående torkan, vattenbristen och bidrag till
åtgärder inför framtiden 2018-07-27, KLK 2018.347

På sammanträdet lämnar Arne Silfvergren (S) information om
Söderåsens Miljöförbund och Gunnar Edvardsson (KD) lämnar
information om vattendag som arrangeras 2018-08-26.

___________
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