
Sammanträdesprotokoll 2015-04-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2015-04-08 - Kommunhuset klockan 08:15-08:35.

Beslutande
Carina Zachau (M) - ordförande
Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande
Christer Olsson (S) - andre vice ordförande
Tommy Brorsson (SD) - ledamot
Thomas Bjertner (S) - ledamot

Övriga deltagande Kenth Svensson, kommunsekreterare, sekreterare
Peter Andreasson, kommunchef

Justering
Justerare Thomas Bjertner

Plats och tid Kommunhuset 2015-04-08, klockan 08:45.

Justerade paragrafer §§ 71 - 72

Underskrifter

Sekreterare
.................................................................
Kenth Svensson

Ordförande
.................................................................
Carina Zachau

Justerare
.................................................................
Thomas Bjertner

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2015-04-08

Datum för uppsättande
av anslag

2015-04-10 Datum för nedtagande av
anslag

2015-05-04

Förvaringsplats för
protokoll Kommunkansliet

Underskrift
.................................................................
Kenth Svensson
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 71 KLK.2015.138 252

Fastighetsförvärv gällande fastigheten Örkelljunga
Ejdern 6 från AB Engens Fabriker

Föreligger förslag till köpekontrakt mellan Örkelljunga kommun och
Aktiebolaget Engens Fabriker.

Örkelljunga kommun föreslås förvärva fastigheten Örkelljunga Ejdern
6, Bangatan 12, 286 37 Örkelljunga av Aktiebolaget Engens Fabriker
Bödkaregatan 1 A, 286 31 Örkelljunga.

Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av tio miljoner
femhundratusen kronor, (10.500.000:-).

Köpet är beroende av att kommunfullmäktige i Örkelljunga Kommun
godkänner köpekontraktet.

Beslutsunderlag
Övrigt - Fastighetsförvärv gällande fastigheten Örkelljunga Ejdern 6
Köpekontrakt gällande fastigheten Örkelljunga Ejdern 6

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige
besluta

att i enlighet med upprättat köpekontrakt förvärva fastigheten
Örkelljunga Ejdern 6, Bangatan 12, 286 37 Örkelljunga av
Aktiebolaget Engens Fabriker Bödkaregatan 1 A, 286 31
Örkelljunga för en köpeskilling om 10.500.000 kronor, samt

att utgiften täcks genom ianspråktagande av motsvarande
belopp från överskottet på kommunens pensionsfonder.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 72 KLK.2015.139 828

Dokumentation av uppförandet av Allhallen

Mats Nilsson, TNV Video och Roger Bengtsson, Wigdul Media AB
har inlämnat en skrivelse om dokumentation av Allhallen. Av skrivelsen
framgår följande:

Bakgrund:
I mars 2015 börjar arbetet med en av Örkelljunga kommuns större
satsningar för idrotts-, kultur- och föreningsliv under 2000-talet. En ny
allhall ska färdigställas och samtidigt förpassas en drygt 50-årig
institution till en alltjämt fungerande men mer undanskymd roll.

Örkelljunga idrottshall rymmer enorma mängder minnen och
erfarenheter hos alla de kommuninvånare och besökare som genom åren
besökt hallen i olika syften. Själva byggnaden och dess mycket väl
bevarade interiör är i sig själv ett levande tidsdokument vars
motsvarighet inte går att uppbringa på så väldigt många andra håll i
Sverige.

Framväxten av den nya Allhallen kommer att följas med stort intresse
från många, allt ifrån det första spadtaget och hela vägen fram till
invigning och daglig drift/bruk. Möjligheterna med den nya Allhallen
för kommunens föreningsliv, näringsliv och invånare kommer att göra
investeringen till en milstolpe i ett längre kommunalt perspektiv.

Dokumentation:
Örkelljungas gamla idrottshall måste dokumenteras och dess existens
befästas i historiskt hållbara format. Framväxten av centralortens nya
Allhall måste bevaras åt kommande Örkelljungagenerationer, inte minst
då denna investering kommer vara så central och betydelsefull för
många både nutida och framtida kommuninvånare.

Synopsis:
Med avstamp i den gamla idrottshallen berättas dess historia.
Arkivbilder, blandas med aktuella bilder, intervjuer och
berättar/faktainnehåll. Föreningsliv, kommun och
användare/kommuninvånare berättar om sina minnen och upplevelser i
hallen. Intressanta fakta förhöjer berättelsen om en kommunal
inrättning som verkligen använts, nyttjats och varit en enorm tillgång
för kommunen och dess centralort.
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Den nya Allhallen dokumenteras från första spadtaget och med väl
valda intervall fram till färdigställande, invigning samt kommande
dagligt bruk. Här intervjuas kommunföreträdare, föreningsliv och
kommuninvånare om behovet av den nya hallen, förväntningarna på
densamma och möjligheterna satsningen ger. Filmdokumentet
kompletteras även i denna del med intressant, faktagrundad och relevant
berättar/speakertext.

Filmen:
Ovanstående rapsodiska synopsis kommer att resultera i en dryg timmes
dokumentärinspirerad filmberättelse i flera digitala format. Filmen
kommer att finnas till försäljning för intresserade köpare, men också
utgöra ett historiskt dokument åt eftervärlden. Kommun och relevant
näringsliv kan nyttja filmen i sin helhet eller i delar som
marknadsföring, informationsmaterial och projektdokument.

Arbete:
Mats Nilsson, TNV Video och Roger Bengtsson, Wigdul Media AB åtar
sig att genomföra ovan beskrivna projekt. De initiala värdena är att
dokumentationen är kulturellt viktig och att samtidigt bidra till att
många generationer av kommuninvånare kan se tillbaka och bättre
förstå ett samhälles utveckling, möjligheter och gemensamma
strävanden.

Tidsåtgången för projektets genomförande är i skrivande stund omöjlig
att estimera, men det är redan på detta stadium fundamentalt att påpeka
att projektet måste ha någon form av extern finansiering. Kompetensen
som behövs för projektets genomförande hittas inte via ideella insatser
utan utförs av professionella yrkesmänniskor som måste kunna få betalt
för sitt arbete.

Sponsring/projektbidrag och samarbete med det berörda näringslivet
samt Örkelljunga kommun är absolut nödvändigt för att möjliggöra
detta unika kulturarbete.

Kostnad: 50.000 SEK exl. 6 % moms
Kostnaden innefattar färdigställd och levererad produkt.

Beslutsunderlag
Dokumentation av uppförandet av Allhallen
Från firma TNV Video - Wigdul Media AB - angående dokumentation
med prisuppgift
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Hemställan
Den konkreta frågan till berörd avdelning hos Örkelljunga kommun är
om detta film- och dokumentationsprojekt kan anses vara av tillräckligt
och relevant intresse för att ett möte och en diskussion om samarbete
kan komma till stånd.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att bevilja 50.000 kronor för presenterat projekt om
dokumentation av den gamla idrottshallen och uppförandet
av den nya Allhallen, Örkelljunga, samt

att kostnaden täcks genom ianspråktagande av motsvarande
belopp ur anslaget kommunstyrelsens medel till förfogande.

________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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