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KSAU § 52 KLK.2021.3 0

Eventuellt övriga ärenden

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att som extra ärenden
hantera KLK 2021.121 Rivning av byggnader på industritomten
Engen och KLK 2021.122 Föreningsbidrag i anslutning till
bredband - Nordvästra Skånes Scoutdistrikt.
____________
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KSAU § 53 KLK.2021.6 0

Information från verksamhetsutvecklare Ingela Ström

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från Ingela Ström till handlingarna.

Bakgrund
Ingela Ström kommer på uppdrag av kommunchef Stefan Christensson
att driva förändringsprojekt för en effektivare kommunorganisation.
Information kommer att lämnas vid första sammanträdet med
arbetsutskottet i månaden och vid kommunstyrelsens sammanträde
varje kvartal.

Arbetsutskottet beslutar uppdra åt Ingela Ström att vid sammanträdet
2021-02-10 presentera en handlingsplan inför kommande arbete
beträffande effektiviseringar, besparingar och förändrat arbetssätt, samt
en presentation av nuvarande förvaltningsorganisation för Örkelljunga
kommun.

Inför sammanträdet har utsänts presentation av kommunens
förvaltningsorganisation.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att lägga informationen
från Ingela Ström till handlingarna. En handlingsplan inför kommande
arbete beträffande effektiviseringar, besparingar och förändrat
arbetssätt kommer att utsändas.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-02-10 - KSAU § 20
____________
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KSAU § 54 KLKP.2021.8

Statusuppdatering Södergården

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från Johan Lindberg, socialchef och Linda Häggström
verksamhetschef, äldreomsorgen, till handlingarna. En återrapport
av lägesbilden på Örkelljungas särskilda boenden ska lämnas vid
arbetsutskottets sammanträde 2021-09-15.

Bakgrund
Det har varit täta chefsbyten på Södergården och personalutskottet har
frågor om hur detta påverkat arbetsmiljön på Södergården. HR/Kansli-
chef informerar om pågående rekrytering av ny enhetschef samt att de
tillsatt en tillförordnad enhetschef under rekryteringsprocessen.
Ansvarig verksamhetschef har under en tid arbetat som ledningsresurs
ute på Södergården. Status på arbetsmiljöfrågor hänvisas till
socialnämnden och dess chefer inom förvaltningen som är ansvariga för
arbetsmiljön.

Personalutskottet beslutar att skyndsamt kalla socialchef och ansvarig
verksamhetschef inom Socialförvaltningen för en återkoppling till
kommunstyrelsen kring arbetsmiljön på Örkelljungas särskilda boende.

Socialchef Johan Lindberg och verksamhetschef Äldreomsorgen Linda
Häggström informerar arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-02-03 - PU § 5
____________

Expedieras till:
Johan Lindberg
Linda Häggström
Carita Gustafsson
Ksau 2021-09-15
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KSAU § 55 KLK.2021.5 0

Information från kommunchefen

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen från Stefan
Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson lämnar information om
organisationsfrågor.
__________
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KSAU § 56 KLK.2021.7 0

Information om Covid 19

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från Stefan Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Stefan Christensson meddelar om lägesbilden och att covidsmittan f n
inte ökar i kommunen.
____________
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KSAU § 57 KLK.2021.1 007

KPMG - Granskning av intern kontroll i
lönehanteringsprocessen

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att som styrelsens yttrande till
revisionen översända skrivelse från HR/kanslichef Carita
Gustafsson.

Bakgrund
KPMG har av Örkelljunga kommuns revisorer fått i uppdrag att
granska kommunens rutiner kring intern kontroll i löne-
hanteringsprocessen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har en
tillfredsställande intern kontroll av lönehanteringen.

Vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen i
lönehanteringsprocessen behöver stärkas i många delar. Vi anser att
avsaknad av dokumenterade rutiner och kontroller medför en risk för
att lön betalas ut med fel belopp till anställda eller att lön betalas ut till
personer som inte är anställda i kommunen. Vi ser det som en brist att
det inte finns några rutiner eller krav på cheferna att de ska gå igenom
och attestera/godkänna den slutgiltiga löneutbetalningen månadsvis. Vi
ser det också som en allvarlig brist att ingen inom kommunen signerar
den bankfil som skickas till bank för utbetalning av lönerna.

Revisorernas samlade iakttagelser och bedömningar framgår i
rapporten. Revisorerna ser identifierade brister som allvarliga och
önskar få ett förtydligande från kommunstyrelsen kring hur
identifierade risker i nuvarande processer, rutiner och kontroller
ska hanteras. Även kommunstyrelsens uppföljning och kontroll av
löneprocessen gentemot Serkon som är utförare av löne-
administrationen, önskar revisorerna även få särskilt svar på.

Revisorerna önskar yttrande från kommunstyrelsen med anledning av
resultatet i granskningen med en beskrivning kring vilka åtgärder som
styrelsen avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen.
Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast 2021-03-09. Då
intervjuer genomförts med representanter från socialnämnden och
utbildningsnämnden erhåller de rapporten för kännedom.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt kommunlednings-
förvaltningen att till arbetsutskottets sammanträde 2021-02-17 inlämna
förslag till yttrande i ärendet.

Yttrande från HR/kanslichef
Carita Gustafsson framför i yttrande bl a följande:

Kontrollfunktionen "lönelista" kommer läggas upp i lönesystemet
vilket blir ett mer funktionellt sätt för cheferna att kontrollera
medarbetares lönespecifikationer innan lönen verkställs. För bättre
kontroll av aktuella och korrekta behörighetsansökningar föreslås att
nuvarande pappersblanketter från hösten 2020 ersätts med e-tjänster,
där legitimation av behörig beställare krävs för ändringar i
lönesystemet.

Utbildning av alla chefer kommer genomföras och skriftliga manualer
för olika kontroller tas fram. Riskbedömning görs med anledning av att
vi köper systemförvaltning och lönehantering som tjänster av ett privat
bolag. Vi kommer att upprätta en skriftlig ansvarsfördelning mellan
Örkelljunga och Serkon.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner skrivelse med förslag på åtgärder som
svar till Kommunrevisionen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-01-20 - KSAU § 6
Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen.pdf
SLUTLIG_Rapport granskning av löner Örkelljunga kommun.pdf
REV Förslag till beslut svar till kommunrevisionen.pdf
REV Åtgärder för att stärka löneprocessen.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 58 KFN.2021.14 805

Coronastöd 2021 till föreningar - Kultur- och
fritidsnämnden

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att bevilja 200.000 kronor till
kultur- och fritidsnämnden för att lämna Coronastöd under våren
2021, och att nämnden får i uppdrag att återkomma med eventuell
ny ansökan inför hösten 2021. Kostnaden 200.000 kronor täcks
genom kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Sammanfattning
Förvaltningen redovisade i december 2020 om aviserade förluster för
perioden oktober-december där det kan finnas fler föreningar som har
intäktsbortfall under perioden utanför ansökningsperioden. Pandemin
påverkar fortsatt föreningslivet våren 2021. Sammantaget anser
förvaltningen att det finns ett fortsatt behov av stöd.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ansöka om 400 000 kronor från
kommunstyrelsen för att lämna Coronastöd under 2021, där 200 000
kronor delas ut vardera halvår.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-02-08 - KFN §4
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 59 KLK.2021.77 400

Söderåsens Miljöförbund - Ekonomisk uppföljning 2020

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Risken för smittspridning av virussjukdomen Covid-19 har under år
2020 påverkat och reducerat miljöförbundets möjlighet att utöva tillsyn
enligt plan. Resultatet av den reducerade tillsynen syns både i
verksamhetsuppföljningen och den ekonomiska uppföljningen.

Under 2020 har miljöförbundet ådragit sig en tillsynsskuld på ca 1 400
timmar.

Vad avser den ekonomiska uppföljningen är förbundets intäkter
reducerade, detta har dock kunnat mötas med minskade kostnader
genom att personalstyrkan reducerats och att utbildningskostnaderna
har varit lägre än planerat.

Därutöver har miljöförbundet sökt statlig ersättning för ökade
sjuklönekostnader samt fått utbetalning av statliga medel kopplat till ny
lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Därmed
bedömer miljöförbundet att möjligheten att söka statliga medel är
uttömda.

Direktionen för Söderåsens Miljöförbund har beslutat att godkänna den
ekonomiska uppföljningen för januari till december 2020 och lägga den
till handlingarna.

Direktionen beslutar att översända uppföljningen från förvaltningen till
medlemskommunerna.

Beslutsunderlag
Söderåsensn Miljöförbund Ekonomisk uppföljning av 2020.pdf
____________
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KSAU § 60 KLK.2021.75 400

Söderåsens Miljöförbund - Förslag på handlingsplan
samt konsekvensbeskrivning för återtagande av
tillsynsskuld

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Risken för smittspridning av virussjukdomen Covid-19 har
under pandemiåret 2020 påverkat och reducerat Söderåsens
miljöförbunds möjlighet att utöva tillsyn enligt plan. Resultatet av den
reducerade tillsynen syns både i den ekonomiska och
verksamhetsmässiga uppföljningen.

Verksamhetsutfall, tillsynsskuld och ekonomiskt resultat
Miljöförbundet har under år 2020 valt att skjuta upp eller
förändra/reducera tillsyn och kontrollen inom flera områden. I viss
omfattning har tillsynsbesök skjutits fram då man från företagens sida
vill undvika besök under rådande förhållande. Någon verksamhet har
också hållit stängt på grund av situationen. Livsmedelsgruppen har
dessutom inte kunnat genomföra all planerad kontroll på årsobjekt bl.a.
på grund av undanträngningseffekter kopplat till "trängselkontroll" på
restauranger.

Miljöförbundets reducerade möjligheter att utöva tillsyn under år 2020
har gett upphov till ett underskott av tillsyn på ca 1 400 timmar på
verksamheter som betalar årlig avgift.

Samtidigt har miljöförbundet trots minskad tillsyn och reducerade
intäkter under 2020 erhållit ett positivt resultat på 800 th.
Miljöförbundet har under år 2020 fått utbetalning av statliga medel på
250 tkr kopplat till ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen. Dessa medel har dock inte bedömts möjligt att
omsätta till ökade personalresurser under pandemiåret 2020.
• Miljöförbundet har sökt statlig ersättning för ökade sjuklönekostnader
• Miljöförbundet har reducerat personalstyrkan
• Miljöförbundet har haft lägre utbildnings- och IT-kostnader m.fl. än
budgeterat.

Handlingsplan
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Tillsynsunderskottet kan återbetalas genom ökad tillsyn eller
reducerade avgifter för företagen enligt nedanstående plan.

Handlingsplanen innebär både ökade kostnader och minskade intäkter
jämfört med budget. Samtidigt innebär detta att konsekvenserna ligger
på chefs- och ledningsnivå att bearbeta, snarare än att det belastar varje
enskild medarbetares planering och möjlighet att ta ansvar för sitt eget
arbete. Det kommer inte heller finnas en tillsynsobalans som måste
hanteras kommande år och tynga förbundets resultat annat än
ekonomiskt framöver. Det bästa redskap som förbundet har att åtgärda
även detta ekonomiska underskott som riskerar att uppkomma under
innevarande år, är att vidmakthålla lagd planering och låta personalen
få arbetsro. Detta gynnar effektiviteten och förmågan att överträffa
förväntningar.

Kostnaden för att hantera och återbetala den under pandemiåret 2020
uppkomna tillsynsskulden beräknas till 965 tkr.

Direktionens beslut
Direktionen beslutar att anta handlingsplan samt
konsekvensbeskrivning för återtagande av tillsynsskuld uppkommen
under år 2020.

Direktionen beslutar att översända handlingsplan samt
konsekvensbeskrivning från förvaltningen till medlemskommunerna.

Beslutsunderlag
Söderåsens Miljöförbund Förslag på handlingsplan samt
konsekvensbeskrivning för återtagande av tillsynsskuld.pdf
____________
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KSAU § 61 KLK.2021.76 400

Söderåsens Miljöförbund - Yttrande på
genomlysningsrapporten från Startpoint Advisory AB

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Under hösten 2020 har Startpoint Advisory AB, på uppdrag av
ägarkommunerna gjort en genomlysning av miljöförbundets
verksamhet. Genomlysningen har resulterat i en rapport som redovisats
för medlemskommunerna och för miljöförbundet.

Direktionen lämnar följande yttrande, på slutrapport från Startpoint
Advisory avseende genomlysning av Söderåsens miljöförbund som
genomförts under hösten år 2020.

Söderåsens Miljöförbund ställer sig bakom huvuddragen i rapportens
slutsatser.

Miljöförbundet uppmanar medlemskommunerna fördjupa rapportens
slutsatser avseende nyckeltal så att slutligt val av nyckeltal stödjer
utveckling av både effektivitet och produktivitet i Söderåsens
Miljöförbund i enlighet med analysen i denna skrivelse.

Direktionen beslutar att översända yttrandet till medlemskommunerna.

Beslutsunderlag
Söderåsens Miljöförbund yttrande på genomlysningsrapporten från
Startpoint.pdf
____________
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KSAU § 62 KLK.2020.289 107

Bjuvs kommun begäran om utträde ur Söderåsens
miljöförbund - informationsärende

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
till handlingarna.

Bakgrund
Torbjörn Ekelund, Ordförande i Direktionen för Söderåsens
miljöförbund meddelar Bjuvs kommun följande:

Jag har tagit del av er framställan i e-postmeddelanden 2021-02-15 (dnr
2020.1967-20) samt 2021-02-25 (dnr 2020.1967-21), angående er
önskan att Söderåsens miljöförbund medverkar vid framtagandet av en
ekonomisk uppgörelse som skall ligga till grund för ett eventuellt
utträde ur Söderåsens miljöförbund å Bjuvs Kommuns vidkommande.

I nuläget har inte Söderåsens miljöförbund mandat att medverka i ett
sådant arbete.

Som hänvisning avseende grund för detta måste jag hänvisa till e-post
från kommunchefen i Klippans kommun Tomas Rikse 2021-02-15 (dnr
2020.1967-19), som redogjorde för följande beslut:

Bjuvs kommun har via beslut i kommunstyrelsen till förbundet och
övriga medlemskommuner signalerat att de vill lämna förbundet.
Beslutet är överklagat.

De fyra övriga medlemskommunerna vill förvissa sig om att Bjuvs
begäran om utträde är fattat på rätt sätt och av rätt instans innan några
förberedelser för utträde vidtas.

De fyra övriga medlemskommunerna anser att Bjuvs utträde bör
effektueras så snart som möjligt efter det att kommunfullmäktige i Bjuv
fattat beslut om utträde och under förutsättning av att Bjuvs kommun
svarar för de omställnings-/anpassningskostnader som uppstår på grund
av en förkortad uppsägningstid.
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Bjuvs kommun har gjort en framställan till Miljöförbundet om att vidta
förberedande åtgärder för anpassning av verksamheten till en nivå utan
Bjuv. Förbundet har förklarat att de inte har mandat att dra igång en
sådan process utan direktiv från de övriga medlemmarna.

De fyra övriga medlemskommunerna beslutade enhälligt att ge
Söderåsens miljöförbund i uppdrag att snarast efter fullmäktigebeslut i
Bjuv upprätta en plan för omställning av verksamheten och anpassning
till en kostnads- och intäktsnivå utan Bjuv.

Härvidlag måste särskild vikt läggas vid punkt nr 2, som tydligt
anger att det är medlemskommunernas önskan att inga förberedelser
vidtas före beslut om utträde föreligger. Söderåsens Miljöförbunds
uppgift är att i enlighet med punkt 5, snarast efter beslut i Bjuvs
kommunfullmäktige, upprätta en plan för omställningen av
verksamheten i förbundet.

Sammantaget överensstämmer detta till fullo med det som föreskrivs i
Söderåsens miljöförbunds styrdokument avseende frågan om utträde,
där ekonomiska förutsättningar för utträde är en fråga för samtliga
medlemskommuner. Miljöförbundet har i denna del inte mandat att
företräda kommunerna, varken i förarbeten, förhandlingar eller beslut.

Beslutsunderlag
2021-03-02 Framställan angående ekonomisk uppgörelse.docx
____________
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KSAU § 63 KLK.2021.97 170

Räddningstjänsten Skåne Nordväst - Årsbokslut 2020

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2020
för Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
direktionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Tommy Brorsson, och Gunnar Edvardsson, KD, avstår från att delta i
beslutet med hänvisning till jäv.

Sammanfattning
Direktionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst har beslutat
godkänna Årsredovisningen för 2020. Direktionen har vidare beslutat
överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen i respektive kommun
inom förbundet som därefter bereder ärendet till kommunfullmäktige.

Bakgrund
Föreligger Årsbokslut 2020 för Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Beslutsunderlag
Årsbokslut RSNV 2020.pdf
Intern kontroll RSNV 2020 Årsbokslut.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 64 KLK.2021.56 253

Pris och principer rörande försäljning av tomtmark inom
verksamhetsområdet, Nordöst Skåneporten.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förorda mark- och
exploateringsingenjör Mikael Strömbäcks förslag enligt alternativ
1 enligt följande:

Ingen exploatering – Köpare iordningställer området
-Köpeavtal samt exploateringsavtal
-Köpare svarar för allt iordningställande av hela området förutom
anslutning till riksväg 24.
-Lågt försäljningspris, dock egna utgifter för köparen
-Återföring av anläggningar till kommun och VA-kollektivet
-Jordschakten kan kräva samordning för att ha nödvändig balans
-Tillträde för köparen sker direkt.

Mikael Strömbäck får i uppdrag att verkställa åtgärder i enlighet
med förslaget och återkomma i den del formella beslut erfordras.

Beskrivning
Exploateringsområdet, beläget vid riksväg 24 och E4:an, utgör det
nyaste detaljplanelagda området i kommunen som skapar möjlighet att
etablera handel, industri m.m. Området har attraktivt läge för
verksamheter som anser sig behöva ha närhet till allmänna vägnätet och
till Örkelljunga tätort.

Enligt uppdrag lämnat genom kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-10 ska underlag presenteras som tar upp försäljnings-
alternativ av tomtmarken i området samt förslag till tomtpris.
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Utredning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en preliminär
exploateringskalkyl parallellt med planprocessen. Kalkylen underbyggs
på erfarenheter från tidigare projekt samt generella kunskaper om
genomförandekostnader. Trots kalkylens preliminära skick bedöms den
ändå ge tillräckligt stöd för att lämna förslag om försäljningsmodell och
prissättning.
Detaljprojektering och entreprenadupphandling kommer att krävas för
att få distinkta uppgifter om de kostnader som behövs för
genomföranden. Detta framförallt om exploatering i hög grad
genomförs och betalas av kommunen.
Auktoriserad värderare har fått i uppdrag att bedöma marknadsvärden
för tomtmark i området. Värderingen underbyggs inte av de
förädlingskostnader som kommer att krävas för den specifika platsen.
Däremot grundas den på de försäljningar som har skett av jämförbara
objekt i närområdet. I praktiken har dessa försäljningar skett av
kommunen vilket gör att slutsatser om värdet hamnar på låg nivå.

Kalkyl
I den preliminära exploateringskalkylen framgår det att totalutgifterna
hamnar på cirka 76 524 kkr.
Uppdelat är i så fall utgiften för de allmänna åtagandena för anläggande
dels VA cirka 8 250 kkr, dels allmänna platser 19 333 kkr. Utgifterna
för den egentliga tomtmarken bedöms till totalt cirka 47 941 kkr som
delas upp i skicken endast avröjd tomt, cirka 6 691 kkr och färdigställd
byggklar om ytterligare, cirka 41 250 kkr. Utgiften för detaljplan är
cirka 1 000 kkr.
Återfinansiering av utgifterna skulle med nuvarande förutsättningar
ske dels genom VA- anslutningsavgifter, dels av tomtpriset.
Som ett alternativ kan gatukostnadsersättning tillämpas som särskild
avgift. Det innebär lägre tomtpris som dock i enkel modell sannolikt
medför samma slutlig kostnadsnivå för köparen. För tillämpning av
gatukostnadsersättning krävs det i så fall principbeslut från
kommunfullmäktige.
Försäljningsmodell
För samtliga nedanstående äger kommunen fortsatt ansvar för löpande
drift och underhåll.
1.Ingen exploatering – Köpare iordningställer området
-Köpeavtal samt exploateringsavtal
-Köpare svarar för allt iordningställande av hela området förutom
anslutning till riksväg 24.
-Lågt försäljningspris, dock egna utgifter för köparen
-Återföring av anläggningar till kommun och VA-kollektivet
-Överensstämmer inte med upphandlingsreglerna
-Momshanteringen stämmer inte med kommunal redovisning
-Jordschakten kan kräva samordning för att ha nödvändig balans
-Tillträde för köparen sker direkt.
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2.Delvis exploatering – Köpare iordningställer tomtmark
-Köpeavtal och eventuellt genomförandeavtal
-Kommunen utför allmänna åtagandena samt tomtavröjning och köpare
svarar för tomtmarken i övrigt
-Tomterna kan ianspråktas avröjda med tillgång till teknisk anslutning
-Kommunens utgifter höjer tomtpriset väsentligt och köpare får
nödvändiga utgifter för tomtmarken.
-Offentlig upphandling som är tidfördröjande
-Ingen momsredovisningsproblematik.
-Jordschakten kräver samordning för nödvändig balans
-Tillträde blir till viss del beroende av kommunens projekttidplan.
3.Fullständig exploatering - Byggklar.
-Köpeavtal
-Kommunen utför all grundläggande exploatering.

-Tomterna omedelbart byggklara
-Högt tomtpris
-Större entreprenad ska upphandlas som är tidsfördröjande.
-Ingen momsredovisningsproblematik
-Tillträde blir helt beroende av kommunens projekttidplan

Prisförutsättningar
Föreslagna prissättningar bygger på att VA-kollektivet bär hela utgiften
om cirka 8250 kkr.
Kommunen är direkt motpart till Trafikverket etableringen av
anslutning till riksväg 24. Utgifterna för den, ca 5000 kkr kommer att
belasta kommunen som oavsett försäljningsmodell i så fall då får
återfinansieras med tomtpris.
Området omfattar cirka 150 000 m2 kvartersmark (tomt) och cirka 45
000 m2 mark för allmän plats (gata, natur).
Byggrätterna inom kvarteren omfattar cirka 122 000 m2. Detaljplanen
anger bebyggelsegrad, 40 % av fastighetsarean, vilket innebär att 60
000 m2 är den yta som kan bebyggas.
Prissättning kan uttryckas utifrån olika grunder;
- Enklaste är att fördela på tomtareal, som dock inte tar hänsyn till
faktisk användningsnytta för olika tomter.
- Fördelning på strikt bebyggelsegraden (BYA) sätter priset efter den
plana byggrätten inom tomten.
- Fördelning efter bruttoarea (BTA) som sätter priset efter den
byggnadsyta som flera våningsplan ger.
Bedömningen är att fördelning för området sker på strikt tomtareal.
Detta i och med att tomtnyttjande får antas variera för olika typer av
köpare som inte nödvändigtvis behöver uppföra maximal bebyggelse.
Därmed finns risk att tillämpning av BYA ger orimligt underlag.
Tillämpning av BTA bedöms inte vara möjlig för fallet beaktat att
detaljplanen inte anger bestämmelse om våningsplan.
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Arbetsutskottets behandling

Yrkanden
Christian Larsson och Gunnar Edvardsson yrkar bifall till Mikael
Strömbäcks förslag enligt alternativ 1 och uppdrar till Mikael
Strömbäck att verkställa åtgärder i enlighet med förslaget och
återkomma i den del formella beslut erfordras.

Arbetsutskottet godkänner yrkandet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Kalkyler- Nordöst Skåneporten
Kartbilaga
____________

Expedieras till:
Mikael Strömbäck
Ksau 2021-06-16
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KSAU § 65 KLK.2021.88 253

Tomtmark för biltvätt m.m. vid tidigare E4:an,
Kyrkolycke 1:107 m.fl.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att erbjuda tomtplatsen
som omfattar del av Kyrkolycke 1:107 och Siktet 2 till ett pris om
100 kr/m2 villkorat med att köparen ansvarar och betalar för
samtliga åtgärder som krävs för ianspråktagandet.

Köpekontraktet omfattar villkor om att bygglov skall beviljas för
köpets fullföljd.

Begäran som avser köp av del av Kyrkolycke 1:134 kan för
närvarande inte erbjudas till försäljning med hänvisning till att
marken är föremål för pågående samhällsplaneringsprocess.

Beskrivning av ärendet
Framställan har förts fram från ägare av bolagsgrupp baserade i
Klippans kommun. Bolagen bedriver verksamheter som bland annat
utgörs av biltvätt och padelhall i anläggningar som de har uppfört i
Klippans tätort.

Under de senaste åren har diskussioner förts med bolagsföreträdaren
om tomtmark för biltvättanläggning. Detta både från kommunens
innehav och annan tomtmark.

Önskemål har nu också framförts om möjligheten till tillgång till tomt
för att uppföra padelhall i enlighet med den som finns i Klippan.
Förslaget är att använda tomten för både padel och biltvätt.
Kommunens näringslivsenhet förde dialog med bolagsföreträdaren
under hösten 2020. Det utmynnade i konkret begäran om att få köpa
specifik tomt belägen vid den tidigare E4:an. Tomten omfattar
fastigheten Siktet 2 samt del av fastigheten Kyrkolycke 1:107.

Tomten ligger i ett område som tidigare användes för servicefunktioner
i vägnära läge som utgjordes av bensinmackar samt motell. Efter
omläggning av de allmänna vägarna har verksamheter som därefter har

22(49)



Sammanträdesprotokoll 2021-03-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott

bedrivits till stor del handlat om lagerhantering. Den specifika tomten
har tidigare använts för bensinmack och bilservice och ligger i
obebyggt skick med rester av den hårdgjorda gårdsplanen.

Söderåsens miljöförbund identifierar området som potentiellt förorenat
och de har inte någon uppgift om saneringar har utförts framförallt
gällande bränsleförsäljningen.

Företrädaren har i senare dialoger också framställt förfrågan om att få
köpa mark mellan tidigare E4:an samt Norra svängen mitt emot
Jyskbutiken. De ser den som alternativt läge för etableringen av själva
biltvättsverksamheten. Markområdet ligger inom viss del av fastigheten
Kyrkolycke 1:134 och pågående användning utgörs av fordons-
uppställningar, tillfälliga upplag samt en oskarp förbindelse för gång-
och cykeltrafik i gatunätet.

Förutsättningar
Del av Kyrkolycke 1:107 samt Siktet 2;
Tomtytan omfattar totalt cirka 7 500 m2.
Försäljningen är beroende av fastighetsbildning för tillträdet.
Gällande detaljplan stödjer ändamålet biltvätt men inte uppenbart
padelhall. För avsedda etableringarna bör i så fall bygglov sökas som
eventuellt kan innebära hänvisning till ny detaljplan.

Del av Kyrkolycke 1:134;
Tomten för den anläggning som finns i Klippan utgör ca 1 000 m2
vilket bör täcka ytbehovet. Förfrågan är dock inte konkretare framställd
Bolaget anser att platsen är lämplig beträffande skick och läge.
Ny detaljplan behöver upprättas i och med att byggrätt inte finns.
Området får anses utgör allmän plats och är därmed i nuläget inte
möjlig att sälja.

Platsen är föremål för avtal och diskussion med Trafikverket om
förändrad trafiklösning som berör tidigare E4:an och Ängelholms-
vägen.
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Slutsatser
Del av Kyrkolycke 1:107 samt Siktet 2; är säljbar med förutsättningen
att den avsedda användningen är förenlig med gällande plan alternativt
att bygglov inhämtas.

Skäligt pris bedöms till 150 kr/m2 beaktat läge och att tomten kan
bebyggas omgående. Eftersom detaljplanen anger en förhållandevis
liten byggrättsyta och köparen behöver svara för exploateringsutgifter
bedöms priset istället till 100 kr/m2. Köparen får då i så fall betala för
alla de etableringsutgifter som krävs såsom tillstånds- och
myndighetsavgifter samt kostnader förenat med anläggande och
byggnation.

Del av Kyrkolycke 1:134;
Överlåtelse är inte möjlig med nuvarande förutsättning. Samhälls-
planeringen behöver komma ikapp och gå framåt för att kunna lägga
fast utformning av den framtida användningen.

Del av Kyrkolycke 1:107 samt Siktet 2
Röd inramning: Tomt om cirka 7 500 m2

Del av Kyrkolycke 1:134
Röd inramning: Utpekat område av intressent
Orange yta: Yta motsvarande cirka 1 000 m2 inom grusplanen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Dialog via Näringslivsenheten
Svar- Förutsättningar för berörd tomtmark
Ritningar- Padelhall utförd i Klippan
Avstämning- Precisering angående begäran om tomt
Avstämning- Svar från intressenten
____________

Expedieras till:
Mikael Strömbäck för kontakt med sökanden
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KSAU § 66 SN.2021.32

Internbudget 2021 för socialnämnden

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lägga socialnämndens internbudget
till handlingarna.

Sammanfattning
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till internbudget för 2021.
Förvaltningschefen föreslår att socialnämnden godkänner förslaget till
internbudget.

Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens förslag
(daterat 2021-01-21) till internbudget för 2021.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-02-02 - SN § 16
Tjänsteskrivelse om internbudget 2021 för socialförvaltningen
Internbudget Socialförvaltningen 2021 (socialförvaltningens förslag per
2021-01-21)
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 67 SN.2021.2

Intern kontroll för socialnämnden 2021

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lägga socialnämndens interna
kontroll till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunen har enligt kommunallagen skyldighet att följa upp sin
verksamhet och bedriva intern kontroll. Det finns ett reglemente för
intern kontroll från 1997. Kommunstyrelsen har det övergripande
ansvaret för intern kontroll. Respektive nämnd tar fram en plan för
intern kontroll inom sitt verksamhetsområde.

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till plan för intern kontroll
för 2021. Förslaget innehåller följande fyra kontrollområden:

1. Ekonomi: Kontroll av om enheternas underlag till controllern
leder till riktiga och träffsäkra prognoser

2. Genomförandeplaner: Kontroll i vilken utsträckning det finns
genomförandeplaner som är max sex månader

3. Orosanmälningar: Kontroll av hur många orosanmälningar som
inkommit 2021 jämfört med 2020 och 2019

4. Bedrägeriförsök inom ekonomiskt bistånd: Kontroll av hur det
arbetas med att upptäcka och förhindra bedrägerier inom
ekonomiskt bistånd. Kontrollen ska fokusera på om nuvarande
arbetssätt bedöms vara effektivt och ändamålsenligt.

Socialnämnden beslutar
att anta planen för intern kontroll 2021, i enlighet med förslaget

från socialförvaltningen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-02-02 - SN § 19
Intern kontroll 2021 - beslutad version
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 68 KFN.2021.21 042

Internbudget 2021 - kultur- och fritidsnämnden

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lägga kultur- och fritidsnämndens
internbudget till handlingarna.

Sammanfattning
Baserat på kommunfullmäktiges beslut avseende budgetramar för
kultur- och fritidsnämnden 2021, har kultur- och fritidsförvaltningen
arbetat fram ett förslag till internbudget för 2021.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa internbudget 2021 i
enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Internbudget KFN 2021.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 69 KLKP.2021.6 020

Yttrande om feriepraktikplatser

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att för information i
ärendet inbjuda via länk Caroline Agnesdotter-Mayer till
arbetsutskottets sammanträde 2021-04-21.

Sammanfattning
Som verksamhetschef för IFO/LSS fick Magnus Lind i uppdrag av
Personalutskottet att beskriva vilka förutsättningar som skulle kunna
möjliggöra en utökning av antalet feriepraktikplatser sommaren 2021.

Personalutskottet beslutar att ge ansvarig enhetschef Caroline
Agnesdotter-Mayer i uppdrag att ta fram en plan på hur AMI under en
fyraårsperiod kan dubblera antalet feriepraktikplatser.

Föreligger skrivelse från enhetschef Caroline Agnesdotter-Mayer.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-02-03 - PU § 3
Yttrande Feriepraktiker
Tjänsteskrivning Feriepraktiker (002).docx
Utökning av Feriepraktikplatser.ppt
____________

Expedieras till:
Caroline Agnesdotter-Mayer
Ksau 2021-04-21, klockan 14.00
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KSAU § 70 KLK.2019.316 611

Besvarande av motion, SD - Bygg ny grundskola nu

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera ärendet till
utbildningsnämnden för yttrande senast 2021-09-15. Yttrandet ska
utarbetas i dialog med fastighetschef Mathias Svensson.

Bakgrund

Anneli Eskilandersson (SD) och Niclas Bengtsson (SD) har 2019-05-08
lämnat in följande motion:

"Bygg ny grundskola nu
Kommunens grundskolor är överfulla och platsbristen riskerar att
allvarligt försämra kvalitén på undervisningen. Sverigedemokraterna
har under föregående mandatperiod motionerat om att bygga en ny
förskola, vilket då avslogs av en majoritet i Kommunfullmäktige som
ansåg att ett gammalt äldreboende gjorde sig bättre som skola. När det
nu visat sig att ett nytt äldreboende inte alls håller den ursprungliga
tidsplanen, där äldreboendet skulle stå färdigt 2017, utan istället gång
på gång skjuts på framtiden, så bör kommunen åter igen se över
möjligheten att, istället för att renovera äldreboendet efter att de äldre
flyttat ut, bygga en ny modern grundskola på annan plats i kommunen.
Ett sådant arbete bör påbörjas snarast möjligt då grundskolan verkligen
behövs för det ökande elevantalet.

Med anledning av ovanstående yrkar vi Sverigedemokrater följande:

Att kommunen snarast påbörjar arbetet med att planera och bygga en
ny grundskola."
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Utredning av motionen
Utbildningsförvaltningen har utrett motionens förslag och lämnat
yttrande genom tjänsteskrivelse 2019-11-12. Utbildningsförvaltningen
har därefter lämnat ytterligare yttrande 2020-04-17 efter återremiss till
utbildningsnämnden för att besvara frågor ställda av kommunstyrelsens
arbetsutskott 2020-01-15. Utbildningsförvaltningen har därefter lämnat
ytterligare yttrande efter återremiss till utbildningsförvaltningen. Detta
yttrande bifogas som beslutsunderlag Svar på frågor angående
lokalutredningen till Motion, SD – Bygg ny grundskola nu.pdf samt
Bilaga 1 Elevantal och klassrum grundskolor 2020 uppdaterad.pdf.
Sammanfattningsvis svarar yttrandet på de frågor som ställts av
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-15.

Ärendets behandling i kommunfullmäktige 2019-05-27
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Ärendets behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande beträffande behovet och
förutsättningarna för en ny grundskola i Örkelljunga kommun.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda inför
utskottets sammanträde 2019-12-18.

Ärendets behandling i utbildningsnämnden 2019-12-05
Utbildningsnämnden beslutar efter omröstningar att bifalla
Sverigedemokraternas motion och beslutar att översända förslaget till
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendets behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till
utbildningsnämnden för att senast maj 2020 besvara följande
frågeställningar:

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att utbildningsförvaltningen
utrett behovet och förutsättningarna för byggandet av en ny grundskola
i kommunen.
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För att uppskatta det framtida behovet av lokaler har en lokalutredning
genomförts. Utredningen utgår från den senaste befolkningsprognosen
för Örkelljunga kommun samt en inventering av befintliga lokaler i
skolverksamheterna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar att lokalutredningen
kompletteras med elevantal, deras hemvist och svar på frågan hur ser
behovet ut. Behövs då ytterligare lokaler ?

Arbetsutskottet önskar dessutom hänsyn tagen till två olika framtida
scenarier av befolkningsutvecklingen. Dessutom önskas svar på frågan
vad blir konsekvenserna för nuvarande skolor, framförallt byskolorna.

Noteras att utbildningscentrum inte ska omfattas av utredningen.

Ärendets behandling i utbildningsnämnden 2020-06-04
Utbildningsnämnden beslutar att översända Utbildningsförvaltningens
tjänsteskrivelse som svar på motionen, samt föreslå
Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Anneli Eskilandersson (SD) reserverar sig mot Utbildningsnämndens
beslut och inkommer efter sammanträdet med följande skriftliga
reservation:

Behovet av fler lokaler är akut. Alliansen verkar sakna en långsiktig
plan för grundskolan i Örkelljunga och slänger sig snabbt mellan olika
lösningar, som tidigare, att bygga om äldreboendet till en grundskola
eller att lägga ner gymnasiet för att frigöra lokaler till grundskolan och
nu är lösningen att köra hundratals elever med buss till Skånes
Fagerhult. Nu är tydligen lösningen också att göra alla klasser större
och tränga in ännu fler elever i redan för små lokaler. Dock krävs
utbyggnad av ventilationen för att klara de nya överfulla klassrummen.
Hur detta rimmar med Moderaternas vallöften i deras valfolder, där de
skriver om bland annat mindre barngrupper, en ny modern grundskola i
nya lokaler (Södergården) och mindre stök, får de själva förklara för
sina väljare. Oavsett hur man gör med grundskolan, så måste fler
lokaler tas fram och vill man inte lägga ner gymnasiet eller bussa elever
i hundratal till Skånes Fagerhult så är behovet av en ny skola
oundvikligt.
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Vi behöver en genomtänkt lösning för grundskolan, som håller över tid.
Därför bör skolans tjänstemän få uppdrag att planera för en ny
grundskola. Då finns också möjlighet att bygga en modern skola med
den senaste tekniken och de bästa förutsättningarna. Nya lokaler är
långsiktigt en mycket billigare lösning än onödiga busstransporter med
allt vad det innebär och spar alltså pengar till bättre undervisning. Nya
lokaler är på sikt billigare i både underhåll och uppvärmning vilket
sällan tas med i de kalkyler som sätts upp. Dessutom glöms
skolgårdarna bort i kalkylerna. Skolgårdarna är anpassade efter ett visst
tänkt elevantal och när skolorna nu fylls långt över detta antal, så blir
skolgårdarna mindre räknat per elev. Detta minskar elevernas möjlighet
till aktiva raster och bra pausmiljöer från de viktiga lektionerna liksom
en grundskola i Södergården inte skulle tvinga bygdeskolorna till
nedläggning, så kommer inte heller en mindre nybyggd skola att göra
det.
Det är vår målsättning att alla bygdeskolor ska fortsätta att finnas kvar
och den nya skolan ska avlasta de överfulla grundskolorna i centrum.
Det är vår bestämda uppfattning att kommunen bör förutsättningslöst se
över om och hur en ny grundskola kan lösa situation, men eftersom inte
detta fick gehör så reserverar vi oss emot beslutet.

Arbetsutskottet 2020-09-09

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen

Christian Larsson och Gunnar Edvardsson reserverade sig mot skriftlig
mot beslutet enligt följande

Lokalutredningen visar på att det inte behövs byggas en ny skola!

(SD) hävdar i sin motion att kommunens grundskolor är överfulla,
ivrigt påhejade av (S)

För att uppskatta det framtida behovet av en ny skola har två
lokalutredningar genomförts, en som inkluderas utbildningscentrums
lokaler och en som exkluderar. Utredningen utgår från den senaste
befolkningsprognosen.
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Befolkningsprognosen andas optimism och det kommer krävas en hel
del nyproduktion av bostäder och att dessa fylls på med boende i en
rask takt fram till 2029. Om denna prognos slår in så peakar
elevunderlaget redan 2020 och 2021 för att därefter minska.

Byggs en ny skola i Örkelljunga så ser vi inom alliansen även risken
för att elevunderlag ytterligare minskar ute i våra byskolor. Troligt
kommer fler föräldrar välja att flytta sina barn till den nya skolan och
det gör att nedläggning av våra byskolor blir ett faktum.

Att då besluta om att bygga en ny grundskola med denna vetskap att
det finns tillräckligt med lokaler känns helt främmande för alliansen.
Att hantera skattepengar slösaktigt och rent vårdslöst är inget vi ställer
upp på.

Med ovan info så yrkade (M) och (KD) avslag på motionen!

Kommunstyrelsens behandling 2020-10-07

Yrkanden
Anneli Eskilandersson yrkar bifall till motionen.

Thomas Bjertner yrkar med instämmande av Christian Larsson, Gunnar
Edvardsson, Martin Gustafsson, Per-Uno Nilsson och Tommy Brorsson
att motionen ska återremitteras till utbildningsnämnden med följande
motivering och uppdrag:

· en konsekvensanalys för kommunens skolor för framtiden

· en kostnadsberäkning för uppförande av ny grundskola

· förslag till plats där det är lämpligt att uppföra ny grundskola

Proposition och beslut om återremiss

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition dels på frågan om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde, dels på frågan om ärendet ska återremitteras, varefter
kommunstyrelsen beslutar enligt det sistnämnda förslaget.

Kommunstyrelsen har således beslutat återremittera ärendet till
utbildningsnämnden enligt Thomas Bjertners motivering.

Anneli Eskilandersson, Niclas Bengtsson och Michael Bengtsson
reserverar sig mot beslutet till förmån för Anneli Eskilanderssons
yrkande om bifall till motionen.
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Utbildningsnämndens beslut 2020-12-03

Utbildningsnämnden beslutar att

· översända biträdande utbildningschefens tjänsteskrivelse med
karta som svar på kommunstyrelsens återremiss.

· notera att kostnadsberäkningen inte kan ske hos
Utbildningsnämnden.

Arbetsutskottets förslag 2021-01-20

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att
bifalla Anneli Eskilanderssons (SD) och Niclas Bengtssons (SD)
motion att kommunen snarast påbörjar arbetet med att planera och
bygga en ny grundskola.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden 1-5

1.Anneli Eskilandersson, Christian Larsson, Niclas Bengtsson, Tommy
Brorsson och Michael Bengtsson yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.

2. Gunnar Edvardsson yrkar med instämmande av Thomas Bjertner,
Tomas Nilsson, Arne Silfvergren, och Andreas Johansson att ärendet
ska återremitteras till utbildningsnämnden med följande uppdrag:

Lokalutredning för kommunens skolor med elevantal och deras
hemvist. Behövs ytterligare lokaler?

3.Thomas Bjertner yrkar i andra hand avslag på arbetsutskottets
förslag.

4.Christian Larsson yrkar med instämmande av Tommy Brorsson som
tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att före avtalet signeras ska
kommunfullmäktige godkänna avtalsförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar att antal elever och skolform skall finnas
med i underlaget.

5.Arne Silfvergren med instämmande av Thomas Bjertner yrkar som
tilläggsyrkande att en kommunövergripande ekonomi- och byggstrategi
ska utarbetas för kommunen.
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Beslutsgång

Proposition 1

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition, dels på frågan om ärendet ska återremitteras, dels på
frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att
kommunstyrelsen antar det sistnämnda förslaget.

Kommunstyrelsen har således beslutat att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde.

Mot beslutet reserverar sig Gunnar Edvardsson, Thomas Bjertner,
Tomas Nilsson, Arne Silfvergren och Andreas Johansson.

Proposition 2 och omröstning

Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag mot
Thomas Bjertners avslagsyrkande och finner att arbetsutskottets förslag
antas.

Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas;

Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för Thomas Bjertners avslagsyrkande.

Genomförd omröstning utfaller med 6 röster för ja, 2 röster för nej och
3 röster för avstår. Niclas Bengtsson, Tommy Brorsson, Per-Uno
Nilsson, Anneli Eskilandersson, Michael Bengtsson och Christian
Larsson röstar ja. Thomas Bjertner och Arne Silfvergren röstar nej.
Gunnar Edvardsson, Andreas Johansson och Tomas Nilsson avstår från
att rösta.

Kommunstyrelsen har således tillstyrkt arbetsutskottets förslag.

Mot beslutet reserverar sig Thomas Bjertner, och Arne Silfvergren.
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Proposition 3

Ordföranden ställer proposition, dels på frågan om bifall till Christian
Larssons tilläggsyrkanden, dels på avslag av detsamma och finner att
kommunstyrelsen tillstyrker tilläggsyrkandena.

Kommunstyrelsen har således bifallit Christian Larssons
tilläggsyrkanden.

Mot beslutet reserverar sig Arne Silfvergren och Thomas Bjertner.

Proposition 4

Ordföranden ställer slutligen proposition, dels på bifall till Arne
Silvergrens tilläggsyrkande, dels på avslag på detsamma och finner att
det sistnämnda förslaget antas.

Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas;

Ja-röst för bifall till Arne Silvergrens tilläggsyrkande.
Nej-röst för avslag på Arne Silvergrens tilläggsyrkande.

Genomförd omröstning utfaller med 2 röster för ja och 9 röster för nej.
Thomas Bjertner och Arne Silfvergren röstar ja. Niclas Bengtsson,
Tommy Brorsson, Per-Uno Nilsson, Anneli Eskilandersson, Michael
Bengtsson, Christian Larsson, Gunnar Edvardsson, Andreas Johansson
och Tomas Nilsson röstar nej.

Kommunstyrelsen har således avslagit Arne Silfvergrens
tilläggsyrkande.

Mot beslutet reserverar sig Arne Silfvergren och Thomas Bjertner.

Ajournering
Noteras att ärendet ajourneras klockan 14.30 -15.00.

36(49)



Sammanträdesprotokoll 2021-03-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
att bifalla Anneli Eskilanderssons (SD) och Niclas Bengtssons (SD)
motion att kommunen snarast påbörjar arbetet med att planera och
bygga en ny grundskola.

Kommunfullmäktige beslutar att före avtalet signeras ska
kommunfullmäktige godkänna avtalsförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar att antal elever och skolform skall finnas
med i underlaget.

Kommunfullmäktiges beslut

Med hänsyn till bestämmelserna om minoritetsåterremiss beslutar
kommunfullmäktige återremittera ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet enligt
artin Gustafssons, C, yrkande om återremiss av ärendet i syfte
att en utredning görs. En bra utredning som ska återkomma till
kommunfullmäktige för behandling och beslut, vari presenteras förslag
så att kommuninvånarna inte blir missledda.

Arbetsutskottets behandling

Yrkanden
Christian Larsson yrkar att arbetsutskott ska remittera ärendet till
utbildningsnämnden för yttrande senast 2021-09-15. Yttrandet ska
utarbetas i dialog med fastighetschef Mathias Svensson.

Arbetsutskottet bifaller Christian Larssons yrkande.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2021-02-22 - KF §7
Protokoll 2021-02-03 - KS § 18
Motion, SD - Bygg ny grundskola nu
Protokoll 2020-10-07 - KS § 144
Protokoll 2020-12-03 - UN § 111
Tjänsteskrivelse - komplettering utifrån beslut i Utbildningsnämndens
arbetsutskott avseende Sverigedemokraternas motion Bygg ny
grundskola nu.pdf
Protokoll 2019-06-19 - KSAU § 187
Bilaga 1 Elevantal och klassrum grundskolor 2020 uppdaterad.pdf
Svar på frågor angående lokalutredningen till Motion, SD – Bygg ny
grundskola nu.pdf
Protokoll 2020-09-09 - KSAU § 199
Protokoll 2020-06-04 - UN § 61
Tjänsteskrivelse - Motion, SD - Bygg ny grundskola nu
Protokoll 2020-01-15 - KSAU § 9
Karta för eventuell placering av ny skola.pdf
Protokoll 2019-12-05 - UN § 109
____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Mathias Svensson
Ksau 2021-09-15
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KSAU § 71 KLK.2021.104 104

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport Miljöpartiet de gröna i Örkelljunga

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera redovisningen
samt att överlämna densamma till kommunfullmäktige.

Bakgrund
Föreligger redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport för Miljöpartiet de gröna i Örkelljunga.

Beslutsunderlag
No Reply_20210301_090439.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KSAU § 72 KLK.2021.106 104

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport Kristdemokraternas Partiavdelning i
Örkelljunga

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera redovisningen
samt att överlämna densamma till kommunfullmäktige.

Bakgrund
Föreligger redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport för Kristdemokraternas partiavdelning i
Örkelljunga.

Beslutsunderlag
Redovisning partistöd Kristdemokraterna.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KSAU § 73 KLK.2021.12 0

Informationsärenden 2021

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga
informationsärendet till handlingarna.

Bakgrund
RSNV Protokoll 2021 KLK.2021.96
____________
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KSAU § 74 TEKE.2017.14 302

Bulleråtgärder vid E4 i närheten av Konduktörsvägen i
Eket

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till mark-och
exploateringsingenjör Mikael Strömbäck att till arbetsutskottets
sammanträde 2021-04-14 presentera ärendet.

Redogörelse för ärendet
Söderåsens miljöförbund beslutade den 10 december 2019 att förelägga
Trafikverket att senast den 31 augusti 2020 ha genomfört de
bullerskyddsåtgärder som krävs för att trafikbullret från europaväg 4
inte ska överstiga de riktvärden för trafikbuller vid fasad som anges i
regeringens proposition 1996/97:53, Infrastrukturinriktning för
framtida transporter som nivå för god bebyggd miljö (55 dBA
ekvivalent resp. 70 dBA max) vid fastigheten Eket 1:213 .

Trafikverket har överklagat beslutet och yrkar att föreläggandet ska
upphävas eftersom det inte är utrett i ärendet huruvida den åtgärd som
skulle krävas enligt föreläggandet skulle vara tekniskt genomförbar och
ekonomiskt rimlig i förhållande till den miljömässiga nytta som den
skulle ge. Till stöd för sin talan har Trafikverket anfört bl.a. följande.
En sådan utredning av nödvändiga/möjliga åtgärder är inte heller
motiverad i det aktuella fallet. I samband med arbetsplan för
vägombyggnaden fastställdes 1994 vilka åtgärder som var rimliga att
vidta, och för denna fastighet gjordes ställningstagandet att det inte var
rimligt att klara riktvärdet Leq 24 55 dBA . Trafikverket ser inte
anledning att göra en annan bedömning i dagsläget. Enligt
bullermätningen har fastighet Eket 1 :213 59 dBA ekv ivalent och 71
dBA maximalnivå. Enligt senaste beräkningar har samma fastighet 58
dB ekvivalent .

Nivåerna ligger således endast 1-2 dBA högre än den som beräknades
åstadkommas med den vall som uppförts på platsen. Deras bedömning
är att ett så litet avsteg inte motiverar ytterligare utredningar eller
åtgärder. Trafikverket anser att de beräknade nivåerna är mer
jämförbara med de nivåer som redovisats i planen.
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Edith och Frits Melchiorsen har yttrat sig över överklagandet och anfört
bl.a. följande. De har klagat över bullret från motorvägen sedan 2007.
Det är inte bara de som klagar, men resten av de boende har bara inte
orken att fortsätta. Om det inte finns någon annan lösning får
Trafikverket sätta ett plank runt hela deras tomt så att de kan sitta i
trädgården och tala med varandra utan att behöva ropa. De hör
fortfarande bullret från motorvägen dag och natt eftersom det kör
många stora lastbilar på natten.

Länsstyrelsens skäl för beslutet

Tillämpliga bestämmelser

Av 2 kap. 3 § miljöbalken framgår att alla som bedriver eller avser
att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig
verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska
vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Kraven på hänsyn gäller, enligt 2 kap. 7 § miljöbalken, i den
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna
bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Av 9
kap. 3 § miljöbalken framgår att med olägenhet för människors hälsa
avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan
påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Av 26 kap. 1 § miljöbalken framgår att tillsynen ska säkerställa syftet
med miljöbalken och föreskrifter som har meddelats med stöd av
balken.
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Tillsynsmyndigheten ska för detta ändamål på eget initiativ eller efter
anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av
miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har
meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för
att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten ska dessutom genom
rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar
för att miljöbalkens ändamål ska kunna tillgodoses.

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de
förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken
samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd
av denna ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i
det enskilda fallet får inte tillgripas.

Riktlinjer for trafikbuller
Riksdagen har fastställt riktvärden för trafikbuller i den så kallade
infrastrukturpropositionen (Infrastrukturinriktning för framtida
transporter, prop. 1996/97:53, s. 43 f). Riktvärdena tjänar som
vägledning för myndigheter vid bedömningen av vägtrafikfrågor m.m
(god bebyggd miljö). Riktvärdet för trafikbuller utomhus vid husfasad
är 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå för
uteplats vid bostadshus. Riktvärden för ljudnivåer inomhus är 30 dBA
ekvivalent och 45 dBA maximal nivå, nattetid. Vid tillämpning av
riktvärden bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och
ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till
angiven nivå bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.
Riktvärdena gäller för nybyggnation samt nybyggnad och väsentlig
ombyggnad av trafikinfrastruktur. När det gäller befintliga miljöer bör
ett åtgärdsprogram genomföras som syftar till att på sikt uppnå
riktvärdena för buller inomhus. I en första etapp bör åtgärderna avse
minst de fastigheter som exponeras för en ljudnivå utomhus om 65
dBA ekvivalent ljudnivå eller däröver. Den första etappen bör
genomföras snarast inom planperioden. Efter första etappen ska arbetet
fortsätta med en andra etapp. I prop. 2012/ 13:25 "Investeringar för ett
starkt och hållbart transportsystem" anger regeringen att de
riktvärden som anges i prop. 1996 / 97:53 även i fortsättningen bör vara
vägledande i planeringssammanhang för såväl transportinfrastruktur
som bostadsbebyggelse.
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I Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid
befintliga bostäder, ÄNR NV-08465-15, från oktober 2016 anges att
vid bullerstörning från väg behöver åtgärder normalt övervägas först då
bullret vid fasad för bostäder i nyare befintlig miljö är eller överskrider
den ekvivalenta nivån 55 dBA för buller. För byggnader i äldre
befintlig miljö, dvs. före 1997, behöver åtgärder normalt övervägas
först då bullret vid fasad är eller överstiger den ekvivalenta ljudnivån
65 dBA.

Praxis
Mark- och miljödomstolen har i dom den 27 mars 2018, mål nr M
3200-17, konstaterat att det inte skett någon revidering av målsätt
ningen i infrastrukturpropositionen, varför domstolen utgått från de
riktvärden som anges där. Av Trafikverkets bullerberäkningar framgick
att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fastigheten låg under 65
dBA med god marginal. Klaganden hade anfört att trafikmängden hade
ökat under de senaste åren och att bullerberäkningen inte visade den
ljudnivå som hon faktiskt upplevde. Domstolen fann dock inte
anledning att ifrågasätta bullerberäkningen, som var baserad på
trafiksiffror från fordonsmätningar år 2016. Domstolen bedömde
att fastigheten inte omfattades av den första etappen i åtgärds-
programmet i infrastrukturpropositionen. Ljudnivån inomhus
motsvarade även till övervägande del det som ansågs vara en god miljö.
Några särskilda skäl för att förelägga om bullerdämpande åtgärder hade
inte framkommit .

Länsstyrelsen gör följande bedömning.
Det är fråga om en byggnad i äldre befintlig miljö. Av bullermätning
som företagits i ärendet framgår att fastigheten Eket 1:213 ligger på en
ljudnivå på 59 dBA ekvivalent och 71 dBA maximalnivå. Enligt den
senaste bullerberäkningen har samma fastighet 58 dB ekvivalent
ljudnivå.
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Olägenheter enligt miljöbalken föreligger då bullernivåerna på
fastigheten överstiger vad som bedömts utgöra en god miljö, fråga är då
om det finns skäl att ställa krav på Trafikverket att vidta
bullerbegränsande åtgärder vid fastigheten Eket 1 : 21 3 utifrån den
rimlighetsavvägning som ska göras. Av Trafikverkets bullermätningar
och bullerberäkningar framgår att den ekvivalenta ljudnivån utomhus
på fastigheten ligger under 65 dBA med god marginal. Aktuell fastighet
omfattas således inte av den första etappen i åtgärdsprogrammet i
infrastrukturpropositionen. Några särskilda omständigheter att ändå
förelägga om bullerdämpande åtgärder har inte framkommit.
Miljöförbundets föreläggande ska därmed upphävas.

Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet.

Beslutsunderlag
Beskrivning av historiken i ärendet
Beslut från Länsstyrelsen
Protokollsutdrag, 2016-12-12 - SBN § 124 ( SBN.2016.45)
Tjänsteskrivelse- Samhällsbyggnadschefen ( SBN.2016.45)
____________

Expedieras till:
Ksau 2021-04-14
Mikael Strömbäck
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KSAU § 75 KLK.2021.121 902

Rivning av byggnader på industritomten Engen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt fastighetschef
Mathias Svensson enligt följande:

· att snarast inhämta Miljöinventering och samverkan i
exploateringsprojektet samt Materialinventering av berörda
myndigheter avseende industritomten Engen inför
färdigställande av upphandlingsunderlag för rivning och
markåterställning på fastigheten.

Arbetsutskottets behandling

Yrkanden
Gunnar Edvardsson, Christian Larsson och Tommy Brorsson yrkar att
kommunen snarast ska inhämta Miljöinventering och samverkan i
exploateringsprojektet samt Materialinventering av berörda
myndigheter avseende industritomten Engen inför färdigställande av
upphandlingsunderlag för rivning och markåterställning på fastigheten.

Arbetsutskottet bifaller yrkandet
____________

Expedieras till:
Mathias Svensson
Mikael Strömbäck
Göran Sandberg
Maria Månsson Brink
Ksau 2021-08-18
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KSAU § 76 KLK.2021.122 055

Föreningsbidrag i anslutning till bredband - Nordvästra
Skånes Scoutdistrikt

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt kommunchef
Stefan Christensson att i detta enskilda ärende reglera
föreningsbidrag till bredband för Nordvästra Skånes Scoutdistrikt,
Sonnarp enligt utlovat meddelande från kommunen.

Bakgrund
Örkelljunga kommun har meddelat Nordvästra Skånes Scoutdistrikt
att kommunstyrelsen beslutat om ett bidrag på 10 000 kronor till
föreningar som vill ansluta ett ägt hus till fiber i Örkelljunga kommun.

Tanken är att de föreningar i Örkelljunga som detta berör beställer
fiberanslutning och ansöker hos kommunen om bidrag när installation-
en är klar.

Vi har två aktörer som erbjuder fiber i kommunen.

I tätorterna är det Svenska Stadsnät och deras nästa kampanj är
planerad till sommaren/hösten.

På landsbygden är det IP Only och här är systemet fortfarande öppet
för anmälningar, byggbeslut tas troligen i slutet av maj.
Här finns fortfarande en osäkerhetsfaktor om det blir fiber eftersom det
krävs ett visst antal fastigheter för att byggprojektet ska bli av.

Kultur- och fritidsförvaltningen har meddelat Scoutdistriktet att den
potten för bidrag till fiberinstallation som ni först blev hänvisad till att
söka är idag slut. Någon ny för just det ändamålet planeras inte heller.
När det gäller våra föreningsstöd är ni inte berättigade att söka dessa då
huvuddelen av verksamheten ska vara förlagd till Örkelljunga
kommun. Läs våra allmänna bestämmelse för föreningsstöd.
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Beslutsunderlag
KLK.2021.80.pdf
____________

Expedieras till:
Nordvästra Skånes Scoutdistrikt
Stefan Christensson
Sabina Zetterstrand, kultur- och fritidssamordnare Kultur- och
fritidsförvaltningen
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