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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 211 KLK.2017.5 042

Månadsuppföljning 2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslutar godkänna reviderad
månadsuppföljning per oktober 2017 för kommunstyrelsens
verksamhet. Kommunstyrelsen godkänner även uppföljningen för
kommunen totalt.

Bakgrund
Kristoffer Hansson Borg, Richard Johnson, och Jan Enberg, Serkon
informerar om månadsuppföljningen per oktober 2017.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-22 - KSAU § 308
Månuppföljning oktober till KS.pdf
Månadsuppföljning totalt oktober 2017
___________

Expedieras till:
Serkon
Anna Lindström
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 212 KLK.2015.454 040

Nedskrivning av anläggningstillgångar - Tidigare
Revisionsrapport PWC granskning av kontroll i system
och rutiner för materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar nedskriva värdet på Örkelljunga
kommuns anläggningstillgångar till ett värde av 31 727 307 kronor,
i enlighet med den rekommendation som föreskrivs i
konsultrapporten utarbetad av ekonomikonsult Kristoffer
Hansson Borg på Serkon. Nedskrivningen ska redovisas direkt mot
eget kapital och kommer därmed inte att vara resultatpåverkande.

Beskrivning av ärendet
Kommunrevisionen gav under 2015 PWC i uppdrag att granska den
interna kontrollen och rutinerna för materiella anläggningstillgångar.
Granskningen resulterade i en rapport med rekommendationer om att se
över anläggningsregistret och utrangera de tillgångar som inte längre
finns kvar i kommunens ägo, samt att initiera ett arbete med att
säkerställa att tillgångarna är korrekt klassificerade. Rapporten
rekommenderade även kommunen att säkerställa att tillgångar upptagna
i anläggningsregistret existerar och finns i kommunens ägor, speciellt
avseende byggnader och mark.

Under 2016 fick Serkon i uppdrag att gå igenom anläggningsregistret
och kontrollera om anläggningstillgångarna existerade rent fysiskt, om
anläggningstillgångarna och exploateringstillgångarna var korrekt
klassificerade och om anläggningstillgångarna var korrekt värderade.

Serkons uppdrag utmynnade i en konsultrapport med förslag på
åtgärder. Slutsatsen i rapporten var att det fanns ett samlat
nedskrivningsbehov på 31 727 307 kronor. Efter samtal med
yrkesrevisorerna anlitade av kommunrevisionen görs bedömningen att
det är i linje med gällande lagstiftning och rekommendationer att göra
nedskrivningen direkt mot eget kapital, utan att redovisa
nedskrivningen över resultaträkningen.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Stefan Christensson föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar om nedskrivning av värdet på Örkelljunga kommuns
anläggningstillgångar till ett värde av 31 727 307 kronor, i enlighet
med den rekommendation som föreskrivs i konsultrapporten utarbetad
av ekonomikonsult Kristoffer Hansson Borg på Serkon.
Nedskrivningen ska redovisas direkt mot eget kapital och kommer
därmed inte att vara resultatpåverkande.

Kommunstyrelsens behandling
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas utförlig information från
Kristoffer Hansen Borg, Serkon.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-22 - KSAU § 309
Tjänsteskrivelse Stefan Christensson
Konsultrapport anläggningstillgångar september.pdf
Anläggningstillgångar ekonomisk rapport 20171122.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 213 KLK.2017.375 041

Anvisningar och tidplan till Årsredovisning 2017

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Anvisningar till
Årsredovisning 2017.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning 2017 ska utgå från budget 2017. Detta innebär att
årsredovisning 2017 ska analyseras utifrån verksamhetsresultat, mål
och nyckeltal med utgångspunkt från budget 2017.

I anvisningarna beskrivs de huvudsakliga processer som bokslutet
omfattas av för att ta fram Årsredovisningen. Anvisningarna omfattar
även de tidsgränser som gäller för att Årsredovisningen 2017 ska kunna
presenteras för Kommunfullmäktige den 23 april 2018.

Bakgrund
Redovisningschef Anna Lindström har inlämnat förslag i ärendet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-22 - KSAU § 310
Tjänsteskrivelse Anna Lindström - Anvisningar till Årsredovisning
2017
Anvisningar till Årsredovisning 2017
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 214 KLK.2016.336 042

Uppdrag i samband med budget 2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga socialnämndens redovisningar
av uppdrag i budget 2017 till handlingarna. Beslutet avser dels
redovisningen Placeringar av barn, dels redovisningen Budget för
ensamkommande barn anpassad till det nya regelverket.

Bakgrund
Placeringar av barn
Socialnämnden har fått i uppdrag att redovisa en handlingsplan med
mätbara tidssatta mål för hur kostnaderna ska minska gällande
placeringar av barn.

Verksamhetschef Charlotta Magnusson och enhetschef Jan-Olof
Andersson har 2017-03-30 inlämnat handlingsplan i ärendet.
Socialnämnden har 2017-04-04, § 35 beslutat godkänna
handlingsplanen, samt att översända handlingsplanen till
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har därefter beslutat uppdra åt Socialnämnden att
redovisa reviderad handlingsplan från 2017-03-30 med mätbara
tidssatta mål för hur kostnaderna ska minska gällande placeringar av
barn. Redovisningen bör även innehålla uppgifter om kostnader enligt
de jämförelsetal som redovisats i tidigare rapporter och bokslut samt
förändringar i antalet barn. Slutligen efterhörs hur i budget 2017
beviljade extra anslag fått förväntad effekt.

Socialnämndens beslut 2017-10-31

Enhetschef Jan Olof Andersson har 2017-10-13 överlämnat en
tjänsteskrivelse med svar och upplysningar till kommunstyrelsen.

Socialnämnden har beslutat
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen, samt
att påpeka att socialnämndens utgångspunkt är att placeringar av

barn utanför det egna hemmet ska göras i mycket speciella fall
där andra möjligheter är uttömda, samt

att påpeka att samarbetet med skolan bedöms fungera bra, men att
det ändå kan finnas möjligheter till förbättringar.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Budget för verksamheten gällande ensamkommande barn
Socialnämnden har fått i uppdrag att redovisa en budget för
verksamheten gällande ensamkommande barn, anpassad till det
regelverk som träder i kraft 1 juli 2017.

Internbudget har tagits fram av socialförvaltningen och har redovisats
för kommunstyrelsen. Uppdraget är därmed utfört.

Socialchef Christel Sundberg har presenterat den framtagna
internbudgeten. I internbudgeten redovisas alla intäkter från staten.
Dessa intäkter finns tillgängliga för barn- och ungdomsenheten inom
individ- och familjeomsorgen, att användas för att köpa platser på HVB
och i familjehem, men också för andra omkostnader såsom
socialförvaltningens handläggare. En del av placeringarna görs på
kommunens eget HVB. Därför består internbudgeten också av en
budget för kommunens HVB.

Socialnämnden har beslutat att lägga informationen till handlingarna,
samt att konstatera att uppdraget därmed är slutfört.

Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt Socialnämnden att redovisa en
uppföljning för verksamheten gällande ensamkommande barn,
anpassad till det regelverk som trädde i kraft 1 juli 2017.

Socialnämndens beslut 2017-10-31
Socialnämnden har beslutat att överlämna redovisningen till
kommunstyrelsen.

Socialnämnden har för egen del beslutat att uppdra åt individ- och
familjeomsorgen att lämna en redovisning till socialnämndens
arbetsutskott avseende de tio ärenden med ensamkommande över
18 år som är placerade i familjehem eller på HVB
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-08 - KSAU § 297
Protokollsutdrag 2017-04-04 SN § 55 - Handlingsplan med mätbara
tidssatta mål för minskade kostnader för placeringar av barn
Protokollsutdrag SN 2017-10-31 § 195 - Handlingsplan med mätbara
tidssatta mål för minskade kostnader för placeringar av barn
Redovisning av handlingsplan för att minska kostnaderna för
placeringar av barn
Protokollsutdrag 2017-02-28 SN § 46 - Information om internbudget
för ensamkommande barn
Protokollsutdrag SN 2017-10-31 § 196 - Information om internbudget
för ensamkommande barn
Uppföljning av verksamheten för ensamkommande barn
___________

Expedieras till:
Socialnämnden
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 215 KLK.2016.336 042

Uppdrag i samband med budget 2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga information från
socialnämndens representanter om delade turer till
handlingarna.

Bakgrund
I samband med uppdrag i budget 2017 har socialnämnden bl a erhållit
följande uppdrag:

· Socialnämnden ges i uppdrag att redovisa en handlingsplan
med mätbara tidssatta mål gällande minskning av delade turer
samt ökad sysselsättningsgrad i vården.

Socialnämnden har beslutat
Att dokumentet ”Heltidsplan heltid som norm/delade turer/resursenhet”

utgör underlag för besluten, samt
Att ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra ett projekt med

heltid som norm fram till och med 2021-05-31 där följande
ingår:
- starta upp en resursenhet
- anpassning i verksamheterna
- införande av hälsosamma scheman
- borttagande av delade turer
- utforma lokalt avtal
- kontinuerlig utvärdering samt avstämning senast sex månader
innan projekttidens utgång för ställningstagande om permanent
lösning, samt

Att föreslå budgetberedningen att avsätta medel i budgeten med
600 000 kronor år 2018, 1 000 000 kronor år 2019, 1 400 000
kronor år 2020 och 1 300 000 kronor år 2021, samt

Att i delårsrapport och kommunens årsredovisning 2017 redovisa
handlingsplan med mätbara tidssatta mål gällande ökad
sysselsättningsgrad i vården och minskning av delade turer.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt socialnämnden att inför
budgetarbetet i oktober 2017 lämna redovisning av effekterna av i
budgetarbetet för 2017 beviljade extra anslag avseende minskning av
delade turer.

Socialnämndens sammanfattning
Socialnämnden har 2017-08-15 § 147 beslutat att i delårsrapport och
kommunens årsredovisning 2017 redovisa handlingsplan med mätbara
tidssatta mål gällande ökad sysselsättningsgrad i vården och minskning
av delade turer.

I tjänsteskrivelse 2017-09-13 från socialchef Irene Bengtsson och
utvecklingsstrateg Susanne Olsson lämnas redovisning av hur anslaget
använts under 2017. Under 2017 har befintliga medel använts till lön
för en projektassistent, och till en utbildning i september. I
tjänsteskrivelsen lämnas en övergripande redovisning av arbetet med
minskning av delade turer och höjda sysselsättningsgrader.

Socialnämnden har beslutat att överlämna redovisningen till
kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat inbjuda socialnämndens
arbetsutskott till sammanträde för överläggning beträffande ärendet
Delade turer samt ökad sysselsättningsgrad i vården.

Representanter från socialnämndens arbetsutskott, Annika Jönsson,
Patric Carlsson, Christer Unosson och Niclas Bengtsson har informerat
arbetsutskottet om hanteringen kring delade turer. Vid sammanträdet
har även deltagit socialchef Irene Bengtsson.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-22 - KSAU § 327
Protokollsutdrag SN 2017-09-28 § 180 - Redovisning av extra anslag
för delade turer
Tjänsteskrivelse SN 2017-09-13 - Redovisning av extra anslag för
delade turer
Delade turer SN beslut 2016.docx
Protokollsutdrag SN § 147.docx
___________

Expedieras till:
Socialnämnden
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 216 KLK.2017.328 759

Förstudie - Granskning av kommunens insatser för att
motverka arbetslöshet och bli självförsörjande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga Rapporten Granskning av
kommunens insatser för att motverka arbetslöshet och bli
självförsörjande till handlingarna.

Bakgrund
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Örkelljunga
kommun genomfört en förstudie i syfte att översiktligt granska
kommunens insatser för att motverka arbetslöshet och bli
självförsörjande. Syftet med förstudien är att bedöma om det finns
behov av en fördjupad granskning inom området. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2017.

Revisorernas iakttagelser och bedömningar framgår av rapporten.
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningen syfte och
revisionsfrågor är att socialnämnden i huvudsak erbjuder
ändamålsenliga insatser för personer som uppbär försörjningsstöd med
syfte att i framtiden nå egenförsörjning. Detta understöds av antagna
mål och aktiviteter för målgruppen samt genom de olika
arbetsmarknadsinsatser som bedrivs i projektform för individer som
står utanför arbetsmarknaden.

Utifrån genomförd förstudie är revisorernas bedömning att området i
nuläget inte föranleder något behov av en fördjupad granskning. Dock
bedömer de att frågan löpande bör bevakas där identifierade
utvecklingsområden enligt ovan bör följas upp i samband med
revisionens årliga dialogmöten med socialnämnden.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-08 - KSAU § 300
Revisorerna - Förstudie, insatser för att motverka arbetslöshet och bli
självförsörjande
KPMG - Insatser för att motverka arbetslöshet och bli självförsörjande
___________
Expedieras till:
Revisionen
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 217 SN.2016.171

Ansökan om att avveckla sociala fonder och stiftelser,
inklusive slutanvändning av kapital

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag från socialnämndens
arbetsutskott

· att återstående kapital i Hilda och Vilhelm Olssons fond ska
erbjudas till de kommunala särskilda boendena
Södergården och Tallgården, fördelat utifrån antalet
boendeplatser, med villkor att medlen används till firande
under 2017 och/eller senare som annars inte skulle skett,
samt

· att återstående kapital i Örkelljunga kommuns sociala
stiftelse för äldre och handikappade ska användas till ny
ansökningsomgång under 2018 och/eller senare, där
intresserade kommuninvånare kan ansöka om medel ur
stiftelsen.

Bakgrund
Det finns fem fonder/stiftelser som enligt socialnämndens reglemente
är kopplade till socialnämndens verksamhetsområde. Tre av dessa är
aktuella för avveckling. Länsstyrelsen fattade 2016-08-26 beslut om
att godkänna avvecklingen. Av de tre är en helt avvecklad och i två
fall pågår avvecklingen. Beträffande de två fonder/stiftelser där
avvecklingen pågår behövs kompletterande beslut om användnings-
området för kapitalet.

Hilda och Vilhelm Olssons fond:
Inför julen 2016 genomfördes ett firande på Södergården och
Tallgården, i anslutning till Nobeldagen. Kostnaderna blev mindre än
det tillgängliga kapitalet. 24 113 kronor återstår. Förslaget är att det
återstående kapitalet används till motsvarande ändamål under 2017
och/eller senare.
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Sammanträdesprotokoll 2017-12-06
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för äldre och
handikappade:
84 500 kronor delades ut efter en ansökningsomgång 2016/2017.
30 858 kronor återstår. Förslaget är att en ny ansökningsomgång
genomförs under 2018 och/eller senare, där kommuninvånare kan
ansöka om medel ur stiftelsen.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar

· att återstående kapital i Hilda och Vilhelm Olssons fond ska
erbjudas till de kommunala särskilda boendena Södergården och
Tallgården, fördelat utifrån antalet boendeplatser, med villkor
att medlen används till firande under 2017 och/eller senare som
annars inte skulle skett, samt

· att återstående kapital i Örkelljunga kommuns sociala stiftelse
för äldre och handikappade ska användas till ny
ansökningsomgång under 2018 och/eller senare, där
intresserade kommuninvånare kan ansöka om medel ur
stiftelsen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-08 - KSAU § 301
Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2017-10-17
Tjänsteskrivelse om fortsatt avveckling av sociala fonder och stiftelser
___________

Expedieras till:
Socialnämnden
Stefan Christensson
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 218 KLK.2017.262 139

Flyktingverksamhetens intäkter och kostnader i
Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna socialförvaltningens
reviderade Handlingsplan gällande anpassning av verksamhet
inom individ- och familjeomsorgen, utifrån förändrade
ersättningsnivåer från Migrationsverket.

Kommunstyrelsen beslutar samtidigt uppdra åt socialnämnden att
ekonomiskt anpassa mottagningen av ensamkommande
flyktingbarn i enlighet med de ersättningar Migrationsverket
lämnar till kommunen.

Bakgrund
Kommunchefen har fått i uppdrag att genom ansvariga
chefer/samordnare inom socialförvaltningen samt
överförmyndarhandläggare ta fram förslag till konkreta
handlingsplaner för anpassning av verksamheten inom individ- och
familjeomsorg respektive överförmyndare, så att kostnaderna för
verksamheten anpassas till intäkterna för densamma.

Handlingsplanerna ska beslutas i Socialnämnd respektive
Överförmyndarnämnd och redovisas för Kommunstyrelsen senast den
31 oktober 2017.

Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt kommunchef Charlotta Kabo
Stenberg att inför arbetsutskottets sammanträde 2017-11-08 inhämta
från socialförvaltningen konkret förslag till handlingsplan enligt
kommunstyrelsens tidigare lämnade uppdrag 2017-09-06,
§ 164.

Kommunstyrelsen har beslutat att lägga överförmyndarnämndens
handlingsplan till handlingarna.

Socialförvaltningen har därefter presenterat en reviderad handlingsplan.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-08 - KSAU § 305
Protokoll 2017-10-31 - SN § 197
SN - Handlingsplan gällande anpassning av verksamhet inom individ-
och familjeomsorgen utifrån förändrade ersättningsnivåer från
Migrationsverket
Protokoll 2017-11-01 - KS § 189
Reviderad handlingsplan.pdf
___________

Expedieras till:
Socialnämnden
Serkon
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KS § 219 KLK.2017.382 471

Avtal mellan Trafikverket och Örkelljunga kommun
avseende ny vattentäkt

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar godkänna genomförandeavtalet
mellan Trafikverket och Örkelljunga kommun och uppdra åt
kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna
detsamma.

Beskrivning av ärendet
Bakgrunden till genomförandeavtalet är Vägverkets projekt för ny
sträckning av E4:an genom Örkelljunga kommun. Den nya
vägsträckningen gick genom kommunens vattentäkt
(Sånnestorpstäkten) i Eket. För att kompensera kommunen och
säkerställa en framtida vattenförsörjning träffade kommunen
2002-12-16 en överenskommelse med Vägverket om nya vattenborror.
Överenskommelsen innebär att Vägverket skall ersätta kommunen med
minst 1000 m3 vatten per dygn.

Förslag till beslut
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg och Samhällsbyggnadschef
Kristian Swärd föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna
genomförandeavtalet mellan Trafikverket och Örkelljunga kommun
och uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att
underteckna detsamma.

Kommunstyrelsens behandling
Information
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas information från
samhällsbyggnadschef Kristian Swärd.

Yrkande
Christer Olsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, vilket
godkännes.

17(52)



Sammanträdesprotokoll 2017-12-06
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-22 - KSAU § 319
Genomförandeavtal för åtgärder avseende ny vattentäkt i Örkelljunga
kommun i samband med väg E4 förbi Örkelljunga
Bilaga 1 - Kort historik över vattenprospektering i Örkelljunga
kommun
Bilaga 2 - Förslag till ny beredningsprocess
Bilaga 3 - Överenskommelse dispens från skyddsföreskrifterna väg E4
genom Örkelljunga
Bilaga 4 - Karta över vattentäkt i Sånnestorp
Bilaga 5 - Analysprotokoll Sånnestorp borra 16
BIlaga 6 - Vattenanalyser Råvatten borra 16
Bilaga 7 - Drifttest Örkelljunga råvatten
Bilaga 8 - Vattenprovtagning PFOS brunn 1203-1
Bilaga 9 - Vattenprovtagning PFOS brunn 1301-1
Bilaga 10 - Kompletterande vattenprovtagning, klorerade
lösningsmedel
Bilaga 11 - Karta grundvattenbrunnar 1203-1 och 1301-1 och
råvattenledning
Bilaga 12 - Kostnadbedömning för utföranden av råvattenledning i
Örkelljunga från uttagsbrunn till vattenverk
Bilaga 13 - Kostanadsbedömning ansökan om vattendom/miljödom
samt ansökan in vattenskyddsområde
Bilaga 14 - Framtida kostnader för drift och underhåll avseende
investeringar i vattenverk i Örkelljunga
Bilaga 15 - Huvudtidplan Tillstånd, Råvattenledning, Vattenverk och
vattenskyddsområde, Örkelljunga; Örkelljunga kommun.
Tjänsteskrivelse Kristian Swärd - Avtal mellan Trafikverket och
Örkelljunga kommun
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 220 KLK.2017.377 106

Kommunförbundet Skåne - Medfinansiering av
Energikontoret Skåne - Regional energiaktör

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Energikontoret
Skåne - Regional aktör med en grundavgift på 10 000 kr samt 15
öre per invånare enligt förbundets styrelsebeslut.
Överenskommelsen gäller från 2018-01-01 till och med 2020-12-31.

Bakgrund
Kommunförbundet Skåne har 2017-11-08 översänt följande:

· Överenskommelse medfinansiering av Energikontoret Skåne —
uppdrag Regional energiaktör, 2018-2020

· Beslut från Energikontoret Skånes styrgrupp kring
medfinansiering av Energikontoret Skåne — uppdrag Regional
energiaktör, 2018-2020

· En broschyr om Energikontoret Skåne och dess verksamhet

Regeringen anser att de regionala energikontoren är viktiga för att föra
ut information på energiområdet och främja energieffektivisering i
kommuner, hushåll och företag. Energimyndigheten avsätter medel till
de regionala energikontoren för att bedriva verksamhet inom följande
områden:

· Att samordna energi- och klimatrådgivningen inom regionen

· Att vara regional energiaktör och inneha aktiv energikompetens
inom regionen bl.a. genom att bygga upp och administrera
regionala nätverk inom områden energieffektivisering och
förnybar energi.

· Att initiera och genomföra nationella, regionala, lokala och EU-
projekt om energi- och klimatrådgivning, energieffektivisering
och förnybar energi.

· Arrangera seminarier och utbildningar.
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Under perioden 2015-2017 har energikontoret drivit ett 40-tal projekt i
samarbete med kommuner, organisation och företag. Uppskattningsvis
har dessa projekt bidragit med 30 miljoner kronor i statliga och EU-
medel som tillförts Skåne för energi- och klimatåtgärder. 32 av de 33
kommunerna har finansierat kontoret under 2015-2017.

Styrgruppen för Energikontoret Skåne ställde sig 8 juni 2017 bakom ett
förslag om att avgiften bör vara i nivå med föregående avtalsperiod.
Totalt motsvarar detta en medfinansiering på 528 685 kr per år om alla
kommuner ingår avtal om finansiering.

Kommunen medfinansierar Energikontoret Skåne-Regional aktör med
en grundavgift på 10 000 kronor samt 15 öre per invånare enligt
förbundets styrelsebeslut. Överenskommelse gäller från 2018-01-01 till
och med 2020-12-31.

Kommunstyrelsens behandling
Christer Olsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, vilket
godkännes.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-22 - KSAU § 321
Kommunförbundet Skåne - Utskick kring medfinansiering av
energikontoret Skåne - Regional energiaktör
___________

Expedieras till:
Energikontoret Skåne- Regional
Anna Lindström
Stefan Christensson
Charlotta Kabo Stenberg
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KS § 221 KLK.2017.34 00

Vision 2030, tidplan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Vision 2030 skall behandlas efter
valet 2018 av nyvalda förtroendevalda för Örkelljunga kommun.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-07 att ge kommunchefen i
uppdrag att upphandla processtöd för arbetet med framtagande av
Vision 2030 enligt nedanstående tidsplan och preliminär
processbeskrivning.

Augusti 2017
– upphandling av externt processtöd och beslut om process för arbetet

Hösten 2017
– möte med ledande förtroendevalda i kommunstyrelse och nämnder
– möte med chefer i kommunen
– framtagande av underlag inför ”Forummöten” utifrån resultat av
ovanstående möten

Våren 2018
– ”Forummöten” med invånare i kommunen, med elever i kommunens
skolor, med alla förtroendevalda och med anställda i kommunen
– Beredning i kommunstyrelsen utifrån resultat av Forummötena
– Processmöte/vägledningsdiskussioner i samband med
kommunfullmäktige
– Beredning och beslut i KSAU, KS och KF

Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg meddelar att då andra
utvecklingsinsatser tagit tid i anspråk för de förtroendevalda under året
har vi valt att avvakta med starten av visionsarbetet samt upphandling
av processtöd.

Visionsarbetet bör inte sammanfalla med valrörelsen varför det är
olämpligt att starta upp visionsarbetet under våren 2018.
Förvaltningens förslag är att skjuta fram starten av visionsarbetet tills
efter valet 2018.

21(52)



Sammanträdesprotokoll 2017-12-06
Kommunstyrelsen
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Förslag till ny tidsplan

November 2018 – januari 2019
– upphandling av externt processtöd och beslut om process för arbetet

Feb - mars 2019
– möte med ledande förtroendevalda i kommunstyrelse och nämnder
– möte med chefer i kommunen
– framtagande av underlag inför ”Forummöten” utifrån resultat av
ovanstående möten

April – juni 2019
– ”Forummöten” med invånare i kommunen, med elever i kommunens
skolor, med alla förtroendevalda och med anställda i kommunen
– Beredning i kommunstyrelsen utifrån resultat av Forummötena
– Processmöte/vägledningsdiskussioner i samband med
kommunfullmäktige

Hösten 2019
– Beredning och beslut i KSAU, KS och KF

Förslag till beslut från kommunchef Charlotta Kabo Stenberg
Kommunstyrelsen beslutar att uppdatera tidsplanen för arbetet med
Vision 2030 så att arbetet påbörjas efter valet 2018 och slutförs under
2019.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-08 - KSAU § 299
Tjänsteskrivelse Vision 2030 ny tidplan.docx
___________

Expedieras till:
Charlotta Kabo Stenberg
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KS § 222 KLK.2017.220 319

Besvarande av motion, C - Digitala informationsskyltar

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att via
kommunledningsförvaltningen arbeta fram ett tydligt
beslutsunderlag inkluderat kostnader för införande och drift av
digitala informationsskyltar.

Motionen anses därmed besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar slutligen uppdra åt
kommunstyrelsen att via kommunledningsförvaltningen tillse att
ärendet återrapporteras i juni månad 2018.

Bakgrund
Martin Gustafsson har för Centerpartiet inlämnat följande motion:

När vi nu haft igång vår fantastiska idrotts/kulturhall FORUM ett tag,
avverkat ett antal större och mindre evenemang så är det dags att på ett
enkelt sätt ta beslut om hur vi enkelt kan informera våra
kommuninvånare ännu mer och ännu bättre. Som det är nu sker info på
hemsida, sociala medier, affischering m m. Dock är det en stor del av
invånare som vi inte når. Centerpartiet i Örkelljunga skulle vilja
utveckla detta med digitala informationsskyltar med början i centrala
Örkelljunga och därefter runt omkring i kommunen. I centrala
Örkelljunga anser vi att Terrassen är given då det är där som flest
invånare och turister passerar.

Vi har tagit på oss ett ansvar då vi investerat många miljoner i vårt
FORUM och vi behöver då hitta vägar så att invånarna och turister blir
informerade om vad som händer inom hallens väggar. Tänk vilket
mervärde och med vilken enkelhet som vi då skulle kunna nå en
betydligt större mängd invånare med digital reklam för kommande
evenemang, både i FORUM och inom övrig verksamhet. Detta skulle
säkerligen underlätta och trygga våra evenemang, då fler skulle ha
möjlighet att ta del av reklamen och fler som skulle köpa biljetter vilket
då skapar en hållbar långsiktighet, så att vi kan fortsätta att erbjuda
underhållning med klass. Och just detta är oerhört viktigt anser vi.
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Centerpartiet yrkar därför på :
Att: Kommunfullmäktige i Örkelljunga beslutar att det skall sättas upp
digitala informationsskyltar på lämpligt/lämpliga ställen i Örkelljunga
kommun.

Förslag till yttrande
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg och webbutvecklare Elinor
Franzén har inlämnat yttrande i ärendet. Av yttrandet framgår att
motionen syftar till att förbättra möjligheten för snabb information till
medborgarna av exempelvis olika evenemang i FORUM Örkelljunga.

Kommunledningsförvaltningen ser positivt på förslaget men ser även
att det kommer att medföra kostnader inte enbart för införande utan
även för den fortsatta driften. Kommunledningsförvaltningen bör ges
uppdrag att utreda detta och därmed skapa ett komplett beslutsunderlag.

Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Kommunledningsförvaltningen anser att syftet med motionen är
vällovligt och ett bra steg i vår digitala kommunikationsutveckling.
Digitala skyltar i kommunens tätorter ger möjlighet till snabb och
föränderlig information om både FORUM Örkelljungas event, övriga
publika händelser, krisinformation etc. Dessutom skulle placering av
digitala skyltar ge möjligheter till accesspunkter för fritt WiFi i skyltens
närområde. Mycket av grundinvesteringen är av samma karaktär.
Att montera skyltar är helt möjligt men medför en kostnad. Kostnad för
såväl införande som drift måste tydliggöras före beslut om införande.
Skyltarna måste ständigt hållas uppdaterade för att vara relevanta samt
bygga på RSS-teknik från redan befintliga system som tex webb och
evenemangskalender. Detta för att minimera manuell hantering i så stor
utsträckning som möjligt.

Det bör tas fram tydliga riktlinjer för vilken typ av information som
ska finnas på skyltarna samt hur informationen ska hållas aktuell.
När det anställs en kommunikatör på kommunledningsförvaltningen
bör uppdateringen av information på skyltarna kunna lösas på ett
bra sätt tillsammans med evenemangsansvarig på Kultur och Fritids-
förvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till syftet med
motionen men anser att frågeställningarna gällande kostnader och
handhavande måste utredas innan beslut fattas om införande av skyltar.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
arbeta fram ett tydligt beslutsunderlag inkluderat kostnader för
införande och drift av digitala informationsskyltar.

Motionen kan därmed anses besvarad.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-08 - KSAU § 302
Motion, C - Digitala informationsskyltar
Tjänsteskrivelse Krister Persson - Svar på motion Digitala
informationsskyltar
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 223 KLK.2017.309 779

Besvarande av motion, SPI - Folktandvård för alla i
Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige noterar att Örkelljunga kommun enligt
beslut i kommunstyrelsen 2012-05-02, § 82 genom kommunchef
Mats Rydby framfört kommunens protest mot en nedläggning av
Folktandvårdskliniken i Örkelljunga. Vidare har
kommunfullmäktige 2015-09-28, § 109 efter en motion från
Christer Unosson, KD, innevarande mandatperiod, beslutat att
genom kommunchef Peter Andreasson tillskriva Region Skåne att
snarast öppna en folktandvårdsklinik i Örkelljunga för att jämlik
vård ska gälla i hela Skåne. Slutligen har kommunfullmäktige
2016-09-26, § 115 efter en motion från Agneta Lindau Persson, S,
beslutat utreda möjligheten att i samarbete med Region Skåne ta
ett helhetsgrepp för vårdcentral, folktandvård och äldreboende.

Kommunfullmäktige konstaterar att kommunens försök - under
flera år - att få Region Skåne att vidta åtgärder för en
folktandvårdsklinik i Örkelljunga kommun varit resultatlösa.
Kommunfullmäktige bedömer att förutsättningarna i dagsläget
inte förändrats och att motionen därmed anses vara besvarad.

Bakgrund
Kristina Söderlund, SPI, och Åke Sjörin, SPI, framför följande i
motionen Folktandvård för alla:

Skoltandvården fungerar inte tillfredsställande i kommunen.
Föräldrarna tvingas ta ledigt från sina arbeten för att skjutsa eleverna
till folktandvården i Ängelholm. Dessutom förlorar berörda elever
undervisningstid för att åka till Ängelholm och få tänderna omsedda.

Örkelljunga är den enda kommunen i Skåne, som saknar folktandvård
på hemmaplan.
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Vi i SPI - Välfärden kämpar för tandvård för alla på hemmaplan, i en
eller annan form. Antingen en fast klinik eller en ambulerande.

SPI - Välfärden föreslår
att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att trycka på
Region Skåne om att Örkelljunga återfår Folktandvården till
kommunens invånare.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-22 - KSAU § 313
Motion, SPI - Folktandvård för alla i Örkelljunga kommun
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 224 KLK.2016.319 420

Besvarande av motion, C - Utträde ur Söderåsens
Miljöförbund

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen överlämna
yttrandet från kommunchef Charlotta Kabo Stenberg.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Bakgrund
Martin Gustafsson har för centerpartiet lämnat in en motion om
Söderåsens Miljöförbund. Av motionen framgår att Miljöförbundet
startades i en tid då lagkraven på kommunerna ansågs bli alltför stora
och omfattande och därmed också kostnadsdrivande. Det fruktades
också att kompetensen och bredden inom miljöområdet skulle bli
lidande. Örkelljunga kommun har sedan starten varit drivande och
delaktig i hela processen. Motionären frågar sig emellertid om inte
kostymen för Söderåsens Miljöförbund nu blivit för stor.

Centerpartiet i Örkelljunga anser att vägs ände har nåtts. Med det
senaste årens/årets ekonomiska turbulens och avtal som är skrivna
anser centerpartiet att verksamheten är på tok för dyr och omfattande
och att Örkelljunga kommun bör gå tillbaka till att tillhandahålla dessa
tjänster själva. Den egna verksamheten bör verka för och i samklang
med, och inte emot, enskilda invånare och företag.

Örkelljunga kommun betalar idag 126 kronor per invånare och år och
utöver detta en tjänst på 20 procent som köps in till kommunen.
Motionären frågar sig om inte dessa pengar går att använda på ett
betydligt bättre sätt inom Örkelljunga kommun.

Därför yrkar centerpartiet i Örkelljunga att kommunfullmäktige
beslutar att Örkelljunga kommun skyndsamt lämnar Söderåsens
Miljöförbund.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
beslutat att remittera motionen till kommunledningskontoret för
yttrande senast mars 2017.
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Beskrivning av ärendet inför arbetsutskottets sammanträde
2017-04-12
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg framför följande i sitt yttrande:

Söderåsens Miljöförbund har haft en turbulent period i samband
med den förre förbundsdirektörens avgång. En ny förbundsdirektör
har nu rekryterats. Förvaltningen ställer stort hopp till den nye
förbundsdirektören och hennes förmåga att få Söderåsens Miljöförbund
att utvecklas i en för ägarkommunerna önskad riktning.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens
ordförande i uppdrag att föra samtal med presidiet i direktionen för
Söderåsens Miljöförbund samt kommunchefen i uppdrag att föra en
dialog med den nya förbundsdirektören för att framföra Örkelljunga
kommuns åsikter och stödja förbundsdirektören i hennes arbete.

Om kommunfullmäktige skulle välja att besluta om ett utträde ur
Söderåsens Miljöförbund gäller följande:

Medlemskommun har rätt att begära utträde ur förbundet. Uppsägning
ska ske senast den 1 juli och uppsägningstiden är två år räknat från
årsskiftet efter uppsägningen. Om Örkelljunga kommun väljer att
begära utträde bör ett sådant beslut fattas vår/vinter 2018.

Arbetsutskottets beslut 2017-04-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i april 2017 uppdragit åt
Kommunstyrelsens ordförande respektive kommunchef att föra
diskussioner med presidiet för direktionen i Söderåsens Miljöförbund
respektive med den nya förbundsdirektören, i syfte att stötta Söderåsens
Miljöförbund mot en förändring i positiv riktning utifrån motionärens
synpunkter. Vidare har beslutats att ett ställningstagande om eventuellt
utträde bör göras i början av 2018.

Beskrivning av ärendet inför arbetsutskottets sammanträde
2017-11-22
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg framför följande i sitt yttrande:

Kommunstyrelsens ordförande respektive kommunchefen har fört
diskussioner med representanter för Söderåsens miljöförbund enligt
Kommunstyrelsens uppdrag.
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Söderåsens Miljöförbunds nya förbundsdirektör har påbörjat ett
omställningsarbete inom förbundet. Att förändra arbetssätt och kultur
tar tid, vilket medför att det ännu inte går att utläsa några betydande
resultat av omställningsarbetet. Personalomsättningen inom förbundet
har varit fortsatt hög men börjar nu stabiliseras. Det stora antalet nya
oerfarna medarbetare medför att full effektivitet ännu inte kunnat
uppnås.

Miljöförbundet föreslår en taxehöjning inför 2018. Denna taxehöjning
beror till viss del av en anpassning till Livsmedelslagstiftningen och
den taxesättning som regleras av denna. Miljöförbundet har fått
påpekande från kontrollmyndigheter angående tidigare taxesättning och
har nu i förslaget till ny taxa anpassat sig efter regelverket. Taxorna är
även beroende av effektivitet och debiteringsgrad. Effektiviteten väntas
öka under de närmaste åren. Även debiteringsgraden kan öka men då
på bekostnad av rådgivning och service till så väl företag som
ägarkommuner.

Om Kommunfullmäktige skulle välja att besluta om ett utträde ur
Söderåsens Miljöförbund gäller följande:

Medlemskommun har rätt att begära utträde ur förbundet. Uppsägning
skall ske senast den 1 juli och uppsägningstiden är två år räknat från
årsskiftet efter uppsägningen.

Väljer Örkelljunga kommun att lämna Miljöförbundet och en
uppsägning sker senast 1 juli 2018, kan kommunen lämna förbundet
den 31 december 2020.

En miljöorganisation i egen regi måste då ha byggts upp som kan träda
i kraft 1 januari 2021.

Hur stor en sådan organisation behöver vara är svårt att bedöma. En
jämförelse kan göras med Markaryds kommun som är en kommun med
samma storlek och liknande struktur som Örkelljunga kommun.

Markaryds kommun hade våren 2017 en samordnad miljö- och
byggenhet enligt följande: en miljö/byggchef, tre miljöinspektörer, en
byggnadsinspektör och en planarkitekt. Till verksamheten är även
knutit 80 % administrativ resurs samt 15 % nämndsekreterare.
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Om Örkelljunga kommun skulle starta upp en egen miljöorganisation
kan förväntas att storleken på denna bör vara i samma omfattning dvs
avseende miljöfrågorna: del av chefsperson, tre miljöinspektörer samt
visst administrativt stöd.

Två olika utredningar angående miljötillsyn och livsmedelstillsyn har
nyligen presenterats. Båda dessa talar för att kommunen bör fortsätta
samverkan med andra kommuner.

SOU 2017:63 Betänkande av Miljötillsynsutredningen "Miljötillsyn
och sanktioner — en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet"
framför bland annat att:

"Kommunernas samverkan med varandra behöver öka. För att
åstadkomma detta bör regeringen ge länsstyrelserna i uppdrag att
förhandla fram en organiserad samverkan mellan de kommuner som
länsstyrelsen funnit vara i behov av samverkan."

Kommuner som inte samverkar kan således befara en statlig styrning
som tvingar fram samverkan.

Ännu tydligare är Statskontoret i sin utredning 2017:9 "Stärkt
Livsmedelskontroll genom kommunal samverkan". Utredningen är
gjord på uppdrag av regeringen med syfte att föreslå åtgärder som
säkerställer att nödvändiga livsmedelskontroller genomförs av alla
kommunala kontrollmyndigheter. Utredningen föreslår en mängd
åtgärder för att främja en kommunal samverkan. Ett av förslagen är:

Regeringen bör ge länsstyrelserna i uppdrag att inventera och bedöma
vilka kommuner som har mest nytta av att samverka inom
livsmedelskontroll och miljötillsyn. Uppdraget innebär vidare att
landshövdingarna ska verka för att kommunerna bildar gemensamma
kontroll- och tillsynsmyndigheter inom eller utanför länsgränserna."

Förvaltningens synpunkter
Mycket pekar på en ökad statlig styrning för en stärkt samverkan
mellan kommuner bland annat inom miljö- och livsmedelstillsyn. En
samverkan i den form som Söderåsens miljöförbund är ett exempel på.
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Om Örkelljunga kommun frigör sig från Söderåsens Miljöförbund
finns risk att kommunen kommer att "tvingas in" i en ny samverkan för
att klara de krav som regering och statliga myndigheter ställer på
tillsynen.

En fördel med en självständig miljö- och livsmedelstillsyn är att
Kommunfullmäktige självständigt kan styra över taxesättningen vilket
är svårare då kommunen ingår i ett förbund.

Förvaltningen har inte gjort några kostnadsberäkningar på vad en
miljöorganisation i egen regi skulle kosta. Bedömningen är att det inte
skulle bli billigare att lämna förbundet utan snarare medför ökade
kostnader för kommunen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Tomas Nilsson och Tommy Brorsson yrkar bifall till motionen.

Thomas Bjertner och Agneta Lindau Persson yrkar avslag på motionen.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på yrkandena, och finner att Thomas Bjertners m fl
yrkande bifalles.

Kommunstyrelsen föreslår därmed att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-22 - KSAU § 315
Motion, C - Utträde ur Söderåsens Miljöförbund
Yttrande Charlotta Kabo Stenberg - Motion, C - Utträde ur Söderåsens
Miljöförbund
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 225 KLK.2017.340 061

Söderåsens Miljöförbund - Förslag till nya taxor 2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt återremittera förslaget om
höjda taxor till Söderåsens Miljöförbund. Skälet till återremissen
är att Örkelljunga kommun önskar se förslag på följande åtgärder
istället för taxehöjning:

· effektivisering av verksamheten

· ökad debiteringsgrad

· upprättande av effektiviseringsplan över 3 år.

Ärendebeskrivning
Söderåsens Miljöförbund är en myndighet vars huvuduppgift är att
bedriva tillsyn och kontroll inom miljöbalken, livsmedelslagen, m.fl.
områden för Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga
kommuner. För varje tillsyns/kontrollområde finns en taxa. Beroende
på tillsyns-/kontrollområde och verksamheten/åtgärdens
storlek/omfattning debiteras taxa som fasta avgifter (utifrån tillsynstid
enligt schablon) eller debiteras löpande för nerlagd tid. För varje taxa
finns en fastställd avgift per timme (K faktor), vilken skiljer sig åt
mellan de olika tillsyns-/kontrollområdena.

Förändringar i Miljöprövningsförordningen (2013:251) påkallar ett
behov av revidering av miljöförbundets taxa.

Miljöförbundet behöver göra taxorna tydligare när det gäller hur restid
debiteras

Behov av en översyn av timavgifterna i stort då de inte täcker
miljöförbundets handläggningskostnader per timme. Av EU:s
kontrollförordning (förordning (EG) nr 882/2004) framgår att
livsmedelskontrollen ska ha full kostnadstäckning.

Direktionen i Söderåsens Miljöförbund föreslår kommunfullmäktige i
medlemskommunerna, efter beredning i medlemssamrådet, att höja
samtliga taxor. Därutöver fatta beslut om taxa för tillsyn av e-cigaretter.
Förändringarna ska gälla från och med 1 januari 2018.
Direktionens finansiella mål är att öka självfinansieringsgraden.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Direktionen förslag till nya
taxor 2018 för Söderåsens Miljöförbund under förutsättning att
samtliga medlemskommuner godkänner förslaget till nya taxor.
Taxorna ska gälla fr o m 2018-01-01.

Kommunstyrelsens behandling
Gunnar Edvardsson yrkar - med instämmande av en enhällig
kommunstyrelse - att förslaget om höjda taxor ska återremitteras till
Söderåsens Miljöförbund.

Skälet till återremissen är att Örkelljunga kommun önskar se förslag på
följande åtgärder istället för taxehöjning:

· effektivisering av verksamheten

· ökad debiteringsgrad.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-22 - KSAU § 316
Protokoll Söderåsens Miljöförbund 2017-10-31 § 94 - Förslag till nya
taxor för 2018
Söderåsens Miljöförbund - Taxebilaga 1
Söderåsens Miljöförbund - Taxebilaga 2
Taxa för tillsyn enligt tobakslagen
Taxa för tillsyn enligt lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare
Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer
Taxa för tillsyn enligt alkohollagen - folköl
Taxa för tillsyn av solarier enligt stålskyddslagen
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Taxa för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen
Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
___________

Expedieras till:
Söderåsens Miljöförbund
Perstorps kommun
Svalövs kommun
Klippans kommun
Bjuvs kommun
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KS § 226 UBF.2017.231 610

Taxor och avgifter för lokaler 2018 - Jämkning av taxor
och avgifter

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utbildningsnämndens
förslag till taxor och avgifter för lokaler 2018 i enlighet med förslag
UBF 2017.231 Jämkning av taxor och avgifter.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden har lämnat in
förslag till budgetberedningen där tjänster inom den kommunala
verksamheten prissätts olika. Då taxor och avgifter inom kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde är en central del av den dagliga
driften medan inom utbildningsnämndens verksamhetsområde det är en
perifer del finner förvaltningscheferna att det är lämpligt att anpassa
hela kommunens verksamhet till de nivåer som beslutats av kultur- och
fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige har, på förslag från kultur- och fritidsnämnden,
under 2015 beslutat om förändrade regler för föreningsbidrag. I detta
beslut följde också ändringar av definitionerna under vilka
förutsättningar som föreningar och privatpersoner kan boka kommunalt
ägda lokaler. Utbildningsnämndens föreslagna taxor och avgifter 2018
har behållit de tidigare definitionerna. I förvaltningschefernas förslag är
definitionerna samordnade och likformiga.

Utbildningsnämnden har beslutat att fastställa de jämkade taxorna och
översända beslutet inklusive tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-22 - KSAU § 320
Protokoll 2017-11-02 - UN § 118
Tjänsteskrivelse Taxor och Avgifter UN
Förslag till Taxor och avgifter UN 2018
__________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 227 KLK.2017.221 450

Nårab - Yttrande över förslag till Avfallsplan år 2018-
2021 för Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att nu gällande avfallsplan för
Örkelljunga kommun som avser åren 2013-2016 ska gälla även för
2018. Nårab ges i uppdrag att tillsammans med representanter för
respektive ägarkommun delta i en gemensam arbetsprocess med
uppdraget att före halvårsskiftet 2018 ta fram ett förslag till ny
avfallsplan för åren 2019-2022. Förslaget till ny avfallsplan ska
vara avstämt med och korrelera med kommunernas gemensamma
mål- och styrdokument för bolaget.

Sammanfattning
Nårab har inkommit med förslag till avfallsplan för respektive
ägarkommun avseende åren 2018-2021. Avfallsplanen är i grunden ett
kommunalt dokument som skall antas av kommunfullmäktige. Mot
bakgrund av det faktum att ingen av kommunerna varit involverade i
processen och dessutom fått ärendet för yttrande i ett sent skede
föreslås en något ändrad tågordning för ärendet än den Nårab
föreslagit.

Beskrivning av ärendet
Ägarkommunerna har för avsikt att uppdatera och göra erforderliga
revideringar av samtliga styrdokument för bolaget och de dokument
som reglerar förhållandet mellan ägarna. Såväl aktieägaravtal eller
konsortialavtal som bolagsordning och ägardirektiv ska ses över under
våren 2018 för ikraftträdande under hösten samma år. Det är viktigt att
samtliga dokument, inklusive avfallsplanen, samspelar och går i takt
med varandra. Därför förordas att nuvarande avfallsplan får gälla även
under 2018 och att Nårab tillsammans med företrädare för respektive
ägarkommun arbetar fram ett för ägarkommunerna gemensamt förslag
till avfallsplan för åren 2019-2022, att antas i respektive kommunfull-
mäktigeförsamling före årsskiftet 2018/19.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-22 - KSAU § 325
Tjänsteskrivelse Charlotta Kabo Stenberg - Avfallsplan 2018-2021
___________

Expedieras till:
Nårab
Perstorps kommun
Klippans kommun
Charlotta Kabo Stenberg
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KS § 228 KLK.2017.355 450

NÅRAB - Renhållningstaxa 2018 för Örkelljunga
kommun

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Nårabs förslag till
Renhållningstaxa 2018 för Örkelljunga kommun.

Kommunfullmäktige beslutar uttala att man instämmer i Nårabs
analys att det är lämpligt att göra en översyn om systemet
Lill-Beda fortfarande är tidsenligt.

Bakgrund
Nårab föreslår att renhållningstaxan indexregleras enligt den klausul
om indexreglering som finns i renhållningstaxan och som beslutades
av kommunfullmäktige 2016-12-19. Indexregleringen gäller fr o m den
1 januari 2018. Indexreglering sker enligt avfallsindex vilket är 2,6%
för renhållningen och 2,5% för slamtömningen. Detta innebär för en
villa med standardabonnemang att taxan höjs från 2580 kr/år till 2646
kr/år.

Vid arbetsutskottets sammanträde förs en diskussion om konsekvensen
av att Beda-kärl 370 + 370 l kostnaden 1216 kronor är lägre än för Lill-
Beda 370 l, 1435 kronor.

Nårab har därefter inlämnat skrivelse, komplettering renhållningstaxa
kring Lill Beda och Stor Beda.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkande
Gunnar Edvardsson yrkar att kommunfullmäktige ska besluta godkänna
Nårabs förslag till Renhållningstaxa 2018 för Örkelljunga kommun.
Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar uttala att man
instämmer i Nårabs analys att det är lämpligt att göra en översyn om
systemet Lill-Beda fortfarande är tidsenligt. Yrkandet godkännes.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-08 - KSAU § 303
NÅRAB - Information om renhållningstaxa för 2018 i Örkelljunga
kommun
NÅRAB - Renhållningstaxa för Klippan, Perstorp och Örkelljunga
kommuner gällande fr o m 2018-01-01
NÅRAB - Abonnemangsförteckning 2018
Renhållningstaxa - Komplettering kring Lill Beda och Stor Beda
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

39(52)



Sammanträdesprotokoll 2017-12-06
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 229 UBF.2017.184 610

Nämndsmål för Utbildningsnämnden, utifrån
kommunövergripande styrkort

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga utbildningsnämndens styrkort
till handlingarna.

Bakgrund
Utbildningsnämnden har beslutat anta nämndsmål för år 2018.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-22 - KSAU § 323
Protokoll 2017-11-02 - UN § 112
UN styrkort förslag till nämndsmål, uppdaterat 2017-10-19
___________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
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KS § 230 SN.2017.225

Socialnämndens Målstyrningsprocess och
Nämndsstyrkort

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga socialnämndens styrkort till
handlingarna.

Bakgrund
Socialnämnden har beslutat

· att godkänna styrkort 2018-2019 för socialnämnden,
samt

· att översända socialnämndens styrkort till
kommunstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-22 - KSAU § 324
Protokoll 2017-10-31 - SN § 190
Styrkort för socialnämnden 2018-2019
___________

Expedieras till:
Socialnämnden

41(52)



Sammanträdesprotokoll 2017-12-06
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 231 KLK.2015.59 00

Hantering av besvarad motion från Agneta Lindau-
Persson (S) - Inför ett ungdomsråd (UDR) i kommunen

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar inrätta ett ungdomsråd i
Örkelljunga kommun i mars 2018 i enlighet med utredningens
förslag (kapitel 9) enligt följande:

Syfte och uppdrag med Ungdomsråd
Syftet är att skapa ett forum där ungdomar i Örkelljunga kommun kan
känna att de kan engagera sig och där deras engagemang tas på allvar.

Ungdomsrådet är en del i kommunens arbete med demokratifrågor och
medborgardialog. Representanterna och rådet ges möjlighet till ett ökat
deltagande och engagemang i samhällsutvecklingen.

Ungdomsrådet blir en form för att fånga upp ungdomars synpunkter på
olika lämpliga frågor inom kommunens verksamhet.

Rådets inledande uppdrag är att genomföra enkla konkreta uppdrag.
Genom att börja med detta arbetssätt kan man tillgodogöra sig kunskap
och förståelse för hur samhället fungerar och hur man därefter kan
utveckla rådets aktuella frågor.

Rekrytering till rådet m m
Rekrytering sker främst genom befintliga forum för ungdomar så som
skola, fritidsgård, bibliotek samt sociala medier. För att säkerställa
representativitet kommer riktade rekryteringsinsatser att göras där
behov finns.

Inledningsvis kommer samtliga intresserade att beredas plats i
ungdomsrådet. Kommunledningsförvaltningen är ansvarig för
rekryteringen och utbildningsförvaltningen är behjälplig i arbetet.
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Organisation
Ungdomsrådet ska ha följande organisation:

· Ungdomsrådet ska bestå av ungdomar 13-20 år

· Sammansättningen bör ha en bred representativitet, jämn
könsfördelning och bör reflektera den etniska och kulturella
mångfald som finns i kommunen samt deltagare från olika orter
i kommunen. Rådet behöver inte innehålla representanter från
alla åldersgrupper utan kan variera.

· Rådet ska bestå av 12 representanter och utses för en tid av ett
år.

· Till rådet ska väljas ordförande, vice ordförande och sekreterare
som dessutom utgör beredningsgrupp inför mötena. Rådet har
möjlighet att för särskild fråga adjungera ledamot till rådet.

· Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Kommun-
ledningsförvaltningen utser den resurs som skall finnas
tillgänglig för rådets verksamhet.

Arbetsformer
Rådet sammanträder 4-8 gånger per år på tider som rådet fastställer.
Extra sammanträden kan hållas efter ordförandens bedömning.
Vid 2 av tillfällena ska en dialog med representanter från
kommunstyrelsens arbetsutskott äga rum.

En beredningsgrupp på 3 personer, bestående av ordförande, vice
ordförande och sekreterare, skall inrättas med uppgift att bereda
ärenden och föreslå dagordning till rådets sammanträden. Kallelse till
sammanträde skall, med angivande av vilka ärenden som skall
behandlas, avsändas till varje ledamot och ersättare senast en vecka
före sammanträdesdagen. Kommunledningsförvaltningen biträder rådet
med tjänstemannaresurser vid sammanträden och för kallelser,
remissvar och dylikt.

Vid varje sammanträde skall föras protokoll vilket undertecknas av
ordföranden, sekreteraren och justerare. Protokollet tillställs rådets
ledamöter och ersättare i samband med kallelse till nästkommande
sammanträde.

Till rådets ledamöter utgår endast reseersättning.
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Ekonomi
Kostnaden för ungdomsrådet har med mötesformen att göra och kan
vara kostnad för fika, eventuella studieresor m m. Kommunlednings-
förvaltningen biträder rådet med tjänstemannaresurser och kostnaden
beräknas inledningsvis i samband med uppstart till 20% av
heltidstjänst, efter själva uppstarten beräknas stödet motsvara ca 5 % av
en heltidstjänst. Arbetsinsatsen kommer att variera över året.

För 2018 ianspråktages 30 tkr för omkostnader för rådets verksamhet
(utöver kostnaden för resursen från kommunledningsförvaltningen).
Rådet föreslås ansluta sig till Sveriges Ungdomsråd och betala en
anslutningsavgift på 500 kronor per år. Sveriges Ungdomsråd kan
användas som motivator när idéer och uppgifter upplevs ta slut.

Bakgrund
Agneta Lindau-Persson (S) lämnade 2015-02-12 in en motion, där hon
yrkade att ett ungdomsråd snarast skulle inrättas och att en
ungdomssamordnare (tjänsteman) skulle utses och "kopplas" till rådet
som ansvarig.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29 att som svar på motionen
översända utbildningsnämndens yttrande och arbetsutskottets
protokollsanteckning, samt att motionen därmed avslogs.

Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag ta fram ett
förslag till hur ett ungdomsråd ska utformas. Kommunstyrelsen
anslår 50 000 kr ur anslaget för tilläggsbudget 1, drift, för 2017.
Förslaget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 6 december
2017.

Efter utredning föreslår kommunledningsförvaltningen genom
kommunchef Charlotta Kabo Stenberg och kommunsekreterare
Kenth Svensson att kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett
ungdomsråd i Örkelljunga kommun i enlighet med förslag som framgår
under kapitel 9 i utredningen.
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Kommunstyrelsens behandling
Agneta Lindau Persson och Thomas Bjertner yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag, vilket godkännes.

Verksamheten föreslås starta i mars 2018 enligt förslag från Carina
Zachau.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-22 - KSAU § 326
Tjänsteskrivelse Kenth Svensson - Ungdomssråd i Örkelljunga
kommun
Rapport - Utreding om Ungdomsråd i Örkelljunga Kommun
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 232 KLK.2017.389 866

Gåvobrev från Rune och Inga Brännborn

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att tacksamt godkänna gåvobrev
från Rune och Inga Brännborn om överlåtelse av konstverket
”Min kvadratur” av skulptören Gert Marcus och givarens villkor
för överlåtelsen.

Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsens
ordförande och kommunchefen att underteckna gåvobrevet.

Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt samhällsbyggnads-
nämnden att ombesörja beredning av plats samt flytt av
skulpturen.

Noteras att kommunstyrelsen kommer att bekosta flytt och
försäkring av skulpturen.

Beskrivning av ärendet
Rune och Inga Brännborn har sedan 1962 bedrivit betydande
verksamhet i Örkelljunga inom livsmedels- och fastighetsbranschen.
Paret förvärvade 1987 Hjälmsjöborg. Till parken vid Hjälmsjöborg
inköptes skulpturen ”Min kvadratur” av skulptören Gert Marcus. Vid
nu genomförd försäljning av Hjälmsjöborg har fråntagits skulpturen
”Min kvadratur” som ägs av makarna Brännborn.

Makarna Brännborn önskar nu enligt gåvobrevet ”Som bevis på den
stora tacksamhet vi och vår familj känner för Örkelljungabors,
Örkelljungaföretagares och Örkelljunga kommuns politikers och
tjänstemäns uppvisade vänlighet mot oss samt för den goda samarbets-
och servicevilja vi alltid bemötts med, har vi beslutat att visa denna
uppskattning genom att som gåva överlämna skulpturen ”Min
kvadratur” till Örkelljunga kommun enligt följande villkor.”
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Genom att godkänna gåvobrevet förbinder sig Örkelljunga kommun att

· omhänderta och transportera konstverket från Hjälmsjöborg till
den utvalda platsen vid Örkelljunga centrum senast den 31 maj
2018,

· svara för samtliga kostnader, inklusive försäkringskostnader,
som är förbundna med flyttning av gåvan,

· anordna en invigning av gåvan t.ex. i anslutning till
nationaldagen den 6 juni 2018

· motta gåvan i befintligt skick.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-22 - KSAU § 328
Tjänsteskrivelse Charlotta Kabo Stenberg - Gåva från Rune och Inga
Brännborn
Bilaga 1 - Gåvobrev Rune och Inga Brännborn
Bilaga 1 a-d
Bilaga 2 a-b
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 233 KLK.2017.288 00

Information från möten med Familjen Helsingborg

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från
kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau och Christer Olsson
till handlingarna.

Bakgrund
Ordföranden Carina Zachau och andre vice ordföranden Christer
Olsson informerar från möte med Familjen Helsingborg vid
Persgården, Perstorp. Av informationen framgår bl a följande:

· Information och överläggning med polisverksamheten

· Information om drönareverksamheten i Ljungbyhed

· Trygghetsmätningen

· Verksamhetsplanen

· Framförd medverkan från Landskrona kommun

· Strukturplan 2.0, fortsatt arbete.
___________
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KS § 234 KLK.2017.333 002

Delegationsbeslut - Fullmakt och arbetsutskottets beslut
2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till
handlingarna.

· Fullmakt för Kenth Svensson att vid bolagsstämma med
Örkelljungabostäder AB som ägarrepresentant förslå Ulf Åberg
som ledamot och ordförande i bolaget.

· Arbetsutskottets beslut § 290-331 2016 samt § 1-331 2017

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut - Fullmakt för Kenth Svensson
___________
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KS § 235 KLK.2017.391 028

Gratifikation till medarbetare som år 2017 uppnått 25
tjänstgöringsår

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utdela kommunal gratifikation till
nedanstående personer för 25 års tjänstgöring i Örkelljunga
kommun. Kommunstyrelsen beslutar även framföra kommunens
stora tack för utfört arbete för Örkelljunga kommun.

Bakgrund
Personalenheten har inlämnat följande förslag:

Medarbetare som har 25
tjänstgöringsår 2017
Tova Carlsson Utbildningsnämnden/barnskötare
Pia Johnsson Socialnämnden/undersköterska
Eva Mårtensson Socialnämnden/vårdare
Catharina Fältheim Socialnämnden/undersköterska

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-22 - KSAU § 329
Medarbetare som uppnått 25 tjänstgöringsår
___________

Expedieras till:
Berörda
Ingela Ström
Irene Bengtsson
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Carita Gustavsson
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KS § 236 KLK.2017.400 023

Förlängning av visstidsanställning som socialchef -
Irene Bengtsson

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga Irene Bengtssons
anställning som tillförordnad socialchef t o m 2018-06-30.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att förlänga Irene
Bengtssons anställning som tillförordnad socialchef t o m
2017-12-31.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-22 - KSAU § 331
___________

Expedieras till:
Irene Bengtsson
Socialnämnden
Löneenheten
Ledningsgruppen
Övriga nämnder
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KS § 237 KLK.2017.6 00

Informationsärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationsärendena till
handlingarna.

Protokoll Söderåsens Miljöförbund 2017-11-14 § 95-102
KLK 2017.11
Cirkulär SKL 17:60 2017-11-15 - Hyreshöjning fr o m 2018-01-01 för
lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI, KLK 2017.403
Boverket - Information till kommunerna om kommande enkäter,
KLK 2017.404
___________
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