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KSAU § 14 KLK.2022.13 0

Fastställande av dagordningen samt eventuella övriga
ärenden

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga till ärendet
UBF.2021.42 Tockarps skolas lokaler på dagordningen samt att
fastställa dagordningen.

____________
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KSAU § 15 KLK.2021.224 141

Förfrågan från Örkelljunga Näringsliv om
näringslivsaktiviteter

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att flytta fram ärendet
till nästa vecka utan beslut i sak.

Ärendebeskrivning
Verkställande direktör för Örkelljunga Näringsliv Frida Nilsson och
kommunchef Stefan Christensson föredrar ärendet.

Förstudien ska ses som en bilaga till samverkansavtalet.

Christian Larsson (M) yrkar att flytta fram ärendet till nästa vecka utan
beslut i sak.

Orförande ställer frågan om kommnstyrelsens arbetsutskott kan besluta
enligt Christian Larssons (M) förslag och finner att så sker.

Bakgrund och tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 beslutade att godkänna
kommunledningsförvaltningens förslag till avtal och uppdra
kommunchefen att teckna avtal med Örkelljunga Näringsliv.

Örkelljunga kommun har tecknat ett samverkansavtal med Örkelljunga
Näringsliv. Örkelljunga Näringsliv har i enlighet med avtalet genomfört
en förstudie utifrån avtalets vision och lämnat förslag på målvärden för
målen enligt §4.

Beslutsunderlag
Slutgiltigt Samverkansavtal påskrivet.pdf
Bilaga: Förstudie Näringslivsarbete Örkelljunga Näringsliv.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-16
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KSAU § 16 KLK.2021.191 141

Ansökan finansiellt stöd till Örkelljunga Träffas 2021

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig postiv till Frida
Nilssons förslag gällande användning av de överblivna pengarna
från Örkelljunga Träffas.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå
kommunstyrelsen att godkänna Frida Nilssons ansökan gällande
finansiering av år 2 och 3 i projektet och att ansökan behandlas i
budgetberedningen under hösten 2022.

Ärendebeskrivning
Verkställande direktör för Örkelljunga Näringsliv Frida Nilsson
föredrar ärendet.

Verkställande direktör för Örkelljunga Näringsliv Frida Nilsson
presenterar under sammanträdet ett förslag på hur de överblivna
pengarna från Örkelljunga Träffas ska användas.

Christian Larsson (M) yrkar

att kommunstyrelsens arbetsutkott ställer sig postiv till Frida Nilssons
förslag gällande användning av de överblivna pengarna från
Örkelljunga Träffas.

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna Frida Nilssons ansökan
gällande finansiering av år 2 och 3 i projektet och att ansökan
behandlas i budgetberedningen under hösten 2022.

Samtliga ledamöter yrkar bifall till Christian Larssons (M) förslag.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta enligt Christian Larssons (M) förslag till beslut och finner att så
sker.

Bakgrund och tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-11 att bevilja Örkelljunga
Näringsliv 150.000 kronor för arrangemanget Örkelljunga Träffas. Det
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beslutades att en ekonomisk redovisning ska lämnas till
kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-19.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-19 beslutade att lägga
informationen om den ekonomiska redovisningen till handlingarna
samt att i enlighet med Gunnar Edvardssons (KD) förslag ge Frida
Nilsson i uppdrag att ta fram ett förslag avseende hur de överblivna
pengarna bäst kan användas av Örkelljunga Näringsliv framöver utifrån
gällande avtal mellan kommunen och Örkelljunga Näringsliv. Förslaget
ska lämnas vid kommande sammanträde med kommunstyrelsens
arbetsutskott 2022-02-09.
_______

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Frida Nilsson - Verkställande direktör Örkelljunga Näringsliv
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KSAU § 17 KLK.2022.12 0

Information från kommunchefen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunchef Stefan Christensson och kommunjurist Jesper Bokefors
informerar.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta att lägga information från kommunchef och kommunjurist till
handlingarna och finner att så sker.

____________

7(17)



Sammanträdesprotokoll 2022-02-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 18 KLK.2022.42 042

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2021

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att
godkänna verksamhetsberättelse för Kommmunstyrelsen 2021.

Ärendebeskrivning
Det föreligger förslag till verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen
2021.

Kommunchef Stefan Christensson föredrar ärendet.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta enligt kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och
finner att så sker.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse KS 2021.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2022-03-02
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KSAU § 19 SN.2018.192

Fältverksamhet i Örkelljunga kommun

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att lägga informationen till handlingarna.

att uppdra åt socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen att
informera kommunstyrelsens arbetsutskott om hur förvaltningar
avser samverka gällande fältverksamheten framöver.

Ärendebeskrivning
Christian Larsson (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå
kommunstyrelsen

Att lägga informationen till handlingarna.

Att uppdra åt socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen att
informera kommunstyrelsens arbetsutskott om hur förvaltningar avser
samverka gällande fältverksamheten framöver.

Samtliga ledamöter yrkar bifall till Christian Larssons (M) förslag.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta enligt Christian Larssons (M) förslag och finner att så sker.

Bakgrund och tidigare behandling av ärendet
Ärendet har behandlats flera gånger politiskt sedan 2018.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet senast 2020-12-02 och beslutade
enligt bifogat protokoll. Till grund för kommunstyrelsens beslut ligger
bland annat "Fältare skrivelse till kommunstyrelsen 2018-04-06" som
finns bifogat i beslutsunderlaget. Både utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen har behandlat ärendet sedan kommunstyrelsens
senaste beslut.

Utbildningsförvaltningens behandling av ärendet
Enhetschefen för fritidsgårdsverksamheten har utvärderat insatsen med
en förstärkning av fältverksamheten med 0,5 tjänst från
Socialförvaltningen. Tjänsteskrivelsen "Tjänsteskivelse 2021-11-10
Utbildningsförvaltningen" har behandlats i av utbildningsnämndens
arbetsutskott 2021-11-25 och senare även i utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden beslutade under sammanträdet 2021-12-02 att
bifalla utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut, det vill
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säga att föreslå Kommunstyrelsen att låta den tjänst som i nuläget
används av utbildningsförvaltningen bli kvar tills vidare hos
utbildningsförvaltningen.

Socialnämndens behandling av ärendet
Även förvaltningschef på socialförvaltningen har utvärderat insatsen.
Tjänsteskrivelsen "Tjänsteskrivelse om utvärdering av utlånad
fältarbetare" har behandlats i socialnämndens arbetsutskott 2021-11-16
och senare i socialnämnden. Socialnämnden beslutade under
sammanträdet 2022-01-11 att bifalla socialnämndens arbetsutskotts
förslag till beslut. Socialnämnden beslutade således

att från och med 2022 återta den 0,5 tjänst som fältsekreterare som varit
utlånad till utbildningsnämnden, för att fortsättningsvis verkställa
tjänsten som 1,0 fältsekreterare inom socialförvaltningen, samt

att uppdra åt socialförvaltningen att fortsätta samverkan med
utbildningsförvaltningen kring det förebyggande arbetet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-12-02 - KS § 182.pdf
Fältare skrivelse till kommunstyrelsen 2018-04-06.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-11-10 Utbildningsförvaltningen
Tjänsteskrivelse om tjänsten som fältsekreterare
____________

Expedieras till:
Socialförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
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KSAU § 20 KFN.2021.193 805

Revidering av regelverk för föreningsstöd

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera
ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att se se över vilka
konsekvenser ett borttagande av bestämmelserna gällande fria
lokaler till simsällskap på sidan 7 i regelverket får för kommun och
föreningar.

Ärendebeskrivning
Under året har kultur- och fritidsförvaltningen löpande noterat
formuleringar i nuvarande regelverk som varit otydliga och möjliga att
tolka på alternativa sätt. Detta har justerats och förtydligats i förslag till
revidering som lämnats till kultur - och fritidsnämnden som förslag.

Kultur- och fritidsnämnden 2021-12-06 beslutade att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens
förslag till revidering av regelverk för föreningsstöd i enlighet med
kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut.

Gunnar Edvardsson (KD) yrkar att återremittera ärendet till kultur- och
fritidsnämnden för att se se över vilka konsekvenser ett borttagande av
bestämmelserna gällande fria lokaler till simsällskap på sidan 7 i
regelverket får för kommun och föreningar.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta enligt Gunnar Edvardssons (KD) förslag och finner att så sker.

Beslutsunderlag
Regelverk för föreningsstöd 2020 med ändringar.pdf
Regelverk för föreningsstöd 2022 - revidering.pdf
____________

Expedieras till:
Kultur- och fritidschef Caroline Arvill
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KSAU § 21 KFN.2021.206 805

Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet - Fiber
- ELM Örkelljunga

Arbetsustkottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att
avslå Föreningen ELM Örkelljungas ansökan.

Gunnar Edvardsson (KD) och Arne Silfvergren (S) deltar inte i
beslutet.

Ärendebeskrivning
Föreningen ELM Örkelljunga ansöker om stöd till anläggning och
verksamhet på 10 000 kronor i enlighet med kommunstyrelsens
utfästelse vid föreningars fiberanslutning.

Total kostnad för projektet är 21 900 kronor samt eget arbete för att
förbereda inkopplingen. Konsekvenserna om projektet inte kan
genomföras är försämrad likviditet.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade under sammanträdet 2021-12-06
att skicka föreningens ansökan om stöd till fiberanslutning till
kommunstyrelsen för hantering.

Niclas Bengtsson (SD) yrkar avslag till Föreningen ELM Örkelljungas
ansökan.

Gunnar Edvardsson (KD) och Arne Silfvergren (S) deltar inte i beslutet.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta enligt Niclas Bengtssons (SD) förslag och finner att så sker.

Beslutsunderlag
Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet - Fiberanslutning -
ELM Örkelljunga.pdf
Bilaga faktura fiberanslutning 2018.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2022-03-02
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KSAU § 22 KLK.2021.185 253

Omtag avseende kommunens villatomter

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att se över hur tomterna kan göras
attraktiva för försäljning och vid behov ta hjälp av en konsult.

Ärendebeskrivning
Ordföranden föredrar ärendet.

Christian Larsson (M) yrkar att uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att se över hur tomterna kan göras
attraktiva för försäljning och vid behov ta hjälp av en konsult. Gunnar
Edvardsson (KD) yrkar bifall till Christian Larssons (M) förlag.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta enligt Christian Larssons (M) förslag till beslut och finner att så
sker.

Bakgrund och tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under sammanträdet 2021-
04-21 att arbetsutskottet ska göra ett omtag avseende frågeställningear
för kommunens villatomter generellt med bl a Hjälmströstrand och
Fedingestrand. Frågor som berörs är

· Fjärrvärmeverkets anslutningar

· VA-anslutningar

· Hur områden kan göras attraktivare

· Infarter, ut- och utfartslösningar

· Tomternas indelningar

· Prissättning, i steg 2

____________

Expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
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KSAU § 23 KLK.2020.398 375

Skrivelse från Örkelljunga Fjärrvärmeverk om
villatomter på Hjälmsjöstrand

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återuppta ärendet
efter det att kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse i
ärendet i KLK 2021.185 Omtag avseende kommunens villatomter
har hanterats. Tjänsteskrivelsen ska även se över frågorna i detta
ärende.

Ärendebeskrivning
Ordförande föredrar ärendet.

Christian Larsson (M) yrkar att återuppta ärendet efter det att
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet i KLK
2021.185 Omtag avseende kommunens villatomter har hanterats.
Tjänsteskrivelsen ska även se över frågorna i detta ärende. Gunnar
Edvardsson (KD) yrkar bifall till Christian Larssons (M) förslag.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta enligt Christian Larssons (M) förslag till beslut och finner att så
sker.

Bakgrund och tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under sammanträdet 2021-
04-21 att uppta ärendet till behandling efter det att arbetsutskottets
ärende KLK 2021.185 Omtag avseende kommunens villatomter har
hanterats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Utredning av anslutningsavgifter till Örkelljunga
Fjärrvärmeverk Hjälmsjöstrand.docx
Tomtpriser 2009 Hjälmsjöstrand och Fedingestrand.pdf
Örkelljunga Fjärrvärmeverk skrivelse om villatomter på
Hjälmsjöstrand.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
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KSAU § 24 KLK.2022.34 041

Medel till biblioteksbil - tilläggsbudget 1 2022

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

föreslå kommunstyrelsen att 175 000 kronor omfördelas från
Kommunstyrelsens driftbudget till Kultur- och fritidsnämndens
diriftsbudget. 125 000 kronor avser medel för tillsvidare utökning
av bibliotekarietjänst från 50 till 75 procent för att kunna bemanna
biblioteksbilen. 50 000 kronor avser årlig kostnad för drift av
biblioteksbilen.

uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att se över hur
biblioteksverksamheten i Skånes Fagerhult kan utvecklas.

Ärendebeskrivning
Biblioteksbilen har finansierats med externa medel under en provperiod
och har visat på mycket goda reslutat. Det föreligger förslag om att 175
000 kronor ska omfördelas från Kommunstyrelsen driftbudget till
Kultur- och fritidsnämndens driftbudget.

Kommunchef Stefan Christensson föredrar ärendet.

Christian Larsson (M) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens
förslag med revideringen att beslut tas i kommunstyrelsen i stället för i
kommunfullmäktige samt att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen
att se över hur biblioteksverksamheten i Skånes Fagerhult kan
utvecklas.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta enligt Christian Larssons (M) förslag till beslut och finner att så
sker.

Beslutsunderlag
Tilläggsbudget 1 - Biblioteksbilen.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2022-03-02
Kultur- och fritidschef Caroline Arvill
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KSAU § 25 UBF.2021.42 610

Tockarps skolas lokaler

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt
kommunstyrelsens ordförande Christian Larsson (M) samt
kommunchef Stefan Christensson att underteckna kontraktet.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att godkänna affären i enlighet med
upprättat kontrakt.

Ärendebeskrivning
Det finns ett bud avseende försäljning av fastigheten Tockarp 11:1 lott
1, Tockarps skola inklusive byggnader till en summa av 2,7 miljoner.
Ett köpekontrakt har upprättats med tillträdesdag den 29 mars.
Kontraktets giltighet är beroende av beslut i kommunfullmäktige.
Gällande köpekontrakt föredras på sammanträdet. Fastighetschef
Mathias Svensson föredrar ärendet.

Gunnar Edvardsson (KD) yrkar

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christian Larsson (M) samt
kommunchef Stefan Christensson att underteckna kontraktet.

att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att godkänna affären i enlighet med
upprättat kontrakt.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt
Gunnar Edvardssons (KD) förslag till beslut och finner att så sker.

Bakgrund och tidigare behandling av ärendet
Utbildningsnämnden meddelade 2021-06-03 kommunstyrelsen och
fastighetsenheten att utbildningsförvaltningen inte kommer att ha
användning av Tockarps skolas lokaler från och med höstterminen
2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-08 beslutade att lämna ut
fastigheten Tockarp 11:1 lott 1, Tockarps skola inklusive byggnader till
försäljning.
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Beslutsunderlag
Köpekontrakt maskad version.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunchef Stefan Christensson
Kommunstyrelsens ordförande Christian Larsson
Kommunstyrelsen
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