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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 130 KLK.2017.3 00

Eventuellt övriga ärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som informationsärende hantera
KLK.2016.302 Hälsoförskolan, alternativskisser med skyddsrum.
Ärende KLK 2014.269 IT-verksamheten i kommunen utgår och
upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde i
september med kompletterande skrivelser.
___________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 131 KLK.2017.4 00

Information från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från
ekonomichef Stefan Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Stefan Christensson informerar om arbetet med Delårsrapport 2017 och
kommande arbete med Budget 2018.
___________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 132 KLK.2017.5 042

Månadsuppföljning 2017

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsen noterar att "Städverksamheten under
budgetprocessen hade en negativ regleringspost som inte förväntas
vändas under året. Underskottet mot budget beräknas till ca - 0,5
mkr."

Kommunstyrelsen beslutar efterhöra med
samhällsbyggnadsnämnden hur man säkerställer att
städverksamheten utförs i enlighet med tilldelad budget 2017.

Kommunstyrelsen noterar att socialförvaltningens för närvarande
arbetar för att komma till rätta med ett underliggande underskott
om ca 7 mnkr, framförallt avseende personalkostnader inom
äldreomsorg och kostnad för externa placeringar.
Kommunstyrelsen efterhör information från socialnämnden över
lämnade uppgifter.

Kommunstyrelsen beslutar även efterhöra aktuella uppgifter
avseende mätbara tidssatta mål för hur kostnaderna ska minska
gällande placeringar av barn.

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till utbildningsnämnden att
inför kommunstyrelsens sammanträde den 6 september redovisa
åtgärdsplan för befarade underskott 2018.

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt arbetsutskottet att vidtaga
åtgärder med anledning av vid dagens sammanträde presenterade
underskott.

Kommunstyrelsen beslutar i övrigt att godkänna
Månadsuppföljningen per Maj 2017 för kommunstyrelsens
verksamhet och för kommunen totalt.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Bakgrund
Ekonomichef Stefan Christensson presenterar Månadsuppföljningen
per Maj 2017 tillsammans med Richard Johnson, Kristoffer Borg och
Jan Enberg, SERKON.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-06-21 - KSAU § 173
Månadsuppföljning totalt maj 2017, reviderad 2017-06-20
Månadsuppföljning kommunstyrelsen maj 2017
___________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
SERKON
Stefan Christensson
Ksau 2017-08-23
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 133 KLK.2017.59 00

Information från kommunchefen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från
kommunchef Charlotta Kabo Stenberg till handlingarna,

Bakgrund
Charlotta Kabo Stenberg informerar om kommunens åtgärder inför
eventuell försäljning av Kaptensgården, Åsljunga. Vidare informeras
om kontakter med länsstyrelsen i samband med Tematiskt tillägg till
översiktsplanen, (LIS), avseende bebyggelse inom strandnära lägen.
Anders Emgård har anställts som ny fastighetschef efter Stefan
Andersson som tillträder tjänst i Ängelholm. En utredning pågår
avseende intäkter och utgifter för flyktingverksamheten.
___________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 134 KLK.2017.235 00

Utredningsuppdrag rörande vatten- och
avloppsverksamhet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att tillsammans
med NSVA förutsättningslöst utreda vilka för och nackdelar det
skulle innebära för Örkelljunga kommun att liksom Bjuvs,
Båstads, Helsingborgs, Landskrona, Svalövs och Åstorps
kommuner ansluta sig till NSVA.

Kostnaden, som för Örkelljunga kommun uppgår till 100 tkr,
belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

Återrapportering av ärendet skall lämnas till kommunstyrelsen
och NSVA:s styrelse senast 2017-10-01.

Bakgrund
I samband med diskussioner om kommunens framtida VA samt i
diskussioner om att utöka samverkan inom 6 K har frågan väckts om
Örkelljunga ska ansluta sig till NSVA. Liknande diskussioner förs även
i Perstorps och Klippans kommuner.

För att få ett beslutsunderlag i frågan föreslås att Örkelljunga kommun
gemensamt med NSVA genomför en förutsättningslös utredning om för
och nackdelar för kommunen att ansluta sig till NSVA.

Uppdraget
Kommunchefen ges i uppdrag att i samverkan med VD för NSVA
utarbeta en rapport som kan ligga till grund för beslut om Örkelljunga
ska ansluta sig till NSVA. En styrgrupp bestående av
kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Örkelljunga kommun samt
presidiet för NSVA tillsätts för att bereda ärendet.

En extern resurs anlitas för att vara behjälplig med att ta fram,
sammanställa och skriva rapportunderlaget. Kostnaden för den externa
resursen fördelas lika mellan Örkelljunga kommun och NSVA upp till
200 tkr, därefter står NSVA för eventuellt tillkommande kostnader.

8(35)



Sammanträdesprotokoll 2017-08-16
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-06-21 - KSAU § 189
Utredningsuppdrag rörande vatten- och avloppsverksamhet
___________

Expedieras till:
Charlotta Kabo Stenberg
Stefan Christensson
Kristian Swärd
Tina Huhtala
Samhällsbyggnadsnämnden
Ksau 20170920
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 135 KLK.2017.227 002

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar fastställa reviderad delegationsordning
för kommunstyrelsen att börja gälla den 1 september 2017.

Bakgrund
Utredare/samordnare Maria Andersson och kommunchef Charlotta
Kabo Stenberg har inlämnat skrivelse vari anges att kommunchefen i
Förvaltningsplan för kommunledningsförvaltningen gett kanslienheten
i uppdrag att bistå nämnderna i en likriktning av strukturen i
delegationsordningama. Kansliet har tagit fram en mall för hur
nämndernas delegationsordningar ska se ut samt föreslagit hur vissa
delegeringsbeslut som förekommer i alla nämnder ska utformas.
Mallen har godkänts och fastställts av kommunchefen. Kansliet har
därefter fått i uppdrag att ta fram en ny delegationsordning för
kommunstyrelsen.

Förändringarna i förslaget
I förslaget till delegationsordning har texten i det inledande kapitlet
redigerats och utökats. Ny information har lagts till om bland annat
hanteringen av personaladministrativa ärenden, arbetsmiljöuppgifter
och organisationsförändringar inom respektive nämnd. Under avsnitten
3.1-3.4 har den typ av ärenden som är aktuella i alla nämnder lagts
först under respektive ärendetyp och därefter har de
kommunstyrelsespecifika ärendena lagts till. I mallen har det tagits
hänsyn till den föreslagna förändringen i den nya kommunallagen där
nämnder själva kan bestämma hur delegationsbeslut ska redovisas.

Genom att ändra rubriken "Kommunens egna anteckningar" till
"Redovisningssätt" eller liknande blir det enkelt att anpassa
delegationsordningsmallen inför den nya lagens ikraftträdande.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

På detaljnivå har flera beslutsdelegater ändrats till kommunchef/
förvaltningschef med rätt till vidaredelegering. Skälet till detta är att
det blir enklare att på tjänstemannanivå anpassa delegeringen vid
förändringar i organisationen. Kommunchefen har för avsikt att
vidaredelegera flera ärenden under avsnitt C till ekonomichef, under
avsnitt D till personalchef eller motsvarande samt under avsnitt E till
mark- och exploateringsingenjör. Vidare har vissa ärenden tagits bort
då dessa kan hanteras inom ramen för andra ärenden. Som exempel kan
nämnas yttranden över auktorisation av bilskrotare och
koncessionsansökan avseende eldistribution som numera får anses ingå
i punkten B.7, "Yttrande över remisser till myndigheter, organisationer
o dyl. i frågor som inte är av stor vikt eller principiell betydelse".

Under allmänna ärenden har beslut angående rättsprövning vid
överklagande, beslut om omprövning samt yttrande vid överklagande
lagts till. Vidare har beslut om att utfärda fullmakt delats upp i
kommunövergripande och förvaltningsspecifika ärenden.
När det gäller ekonomiärenden har beslut om attesträtt samt tecknande
av avtal lagts till. För upphandlingar har beloppsgränserna tagits bort
då det redan i avsnitt 1.1 Inledning finns en begränsning i
beslutanderätten i det att beslut om riktlinjer för verksamheten alltid
ska följas och att nödvändiga anslag ska finnas för de kostnader som
kan föranledas av ett beslut. Härtill har kommunfullmäktige antagit en
ny inköps- och upphandlingspolicy (2017-03-27, § 22). Beslut om
avyttring av lösa inventarier har tagits bort då dessa numera kan
betraktas som verkställighetsfrågor. Det kan dock finnas skäl att
överväga att fastställa riktlinjer för hur avyttring av lös egendom i
verksamheterna ska ske.

I kommunstyrelsens reglemente framgår det att styrelsen är
anställningsmyndighet för personalen inom den egna förvaltningen
samt för förvaltningscheferna. Någon motsvarande reglering saknas i
övriga reglementen. Av nämnderna är det endast kommunstyrelsen som
anställer personal, övrig personal anställs av förvaltningschefer eller
den som förvaltningschefen delegerat till.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

I den föreslagna delegationsordningen har en uppdelning mellan
förvaltningsspecifika ärenden och kommunövergripande ärenden gjorts
i syfte att förtydliga vilka beslut som även avser andra nämnder.

Delegering av beslut om anställning och lönesättning av personal har
omformulerats och titlarna har tagits bort. Förändringens syfte är att
tydliggöra vem som får fatta beslut för olika personalkategorier utan att
specificera titlar som kan komma att förändras över tid. Beslut om
disciplinära åtgärder samt beslut om individuell lönesättning med
anledning av förändrade eller nya arbetsuppgifter har delats upp i två
punkter. I det senare fallet har beslutanderätten flyttats från
personalchef till förvaltningschef.

Mark- och fastighetsärenden har omarbetats i syfte att förtydliga vilken
typ av beslut i olika ärenden det är som avses. Av detta skäl har
bland annat de tidigare punkterna 3 och 4 arbetats in i punkterna E.1-2,
4 och 5.

Lagar, förordningar och delegationer som styr beslutet
Kommunstyrelsens och nämndernas möjligheter till delegering av
beslut behandlas i kommunallagen, 6 kap. 33-38 §§.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-06-21 - KSAU § 176
Tjänsteskrivelse - Delegationsordning för Kommunstyrelsen
Nuvarande delegationsordning Kommunstyrelsen
Förslag till ny Delegationsordning kommunstyrelsen 170720
___________

Expedieras till:
Charlotta Kabo Stenberg
Stefan Christensson
Staffan Roos
Krister Persson
Mikael Strömbäck
Förvaltningscheferna
Maria Andersson f v b till hemsidan, med beslutsdatum och paragraf.
Carita Gustafsson
Elinor Franzén
Gunnel Johansson
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 136 KLK.2016.349 610

Besvarande av motion, SD - Eleverna behöver alla de
lärarresurser som avsatts

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen överlämna
utbildningsnämndens yttrande i ärendet.

Motionen bifalls därmed.

Bakgrund
Mikael Eskilandersson har för Sverigedemokraterna inlämnat följande
motion:

Enligt KPMG:s revision "Granskning av resursfördelning inom
grundskolan" tar Örkelljunga kommun av resurser avsatt till elevernas
normala lärarbehov, så kallade basresurser, för att istället anställa lärare
till svenska som andraspråk. Detta eftersom de avsatta medlen till
lärare i svenska som andraspråk inte räcker till.

Detta betyder att man drar ner på lärare i fysik, kemi, matematik,
historia osv, för alla våra vanliga elever för att istället lägga dessa
lärarresurser på elever med annat modersmål än svenska. Det är
förkastligt att skära ner på lärarresurserna för alla elever, på detta sätt
och är säkert en del av förklaringen till varför skolresultaten på senare
tid sjunkit kraftigt.

Det är Sverigedemokraternas uppfattning att eleverna ska ha rätt till de
lärarresurser vi har avsatt enligt den modell med så kallade "baslärare"
som används. Därmed bör resurser till ett ökat behov av svenska som
andraspråkslärare, istället tillskjutas från annat håll.

Det är orimligt att skolorna ska dra ner på ordinarie lärare och därmed
äventyra alla barns rätt till kunskap. Vi vill också påminna om det som
sades innan avtalet om flyktingmottagande undertecknades, om att alla
extra behov som kunde uppstå till följd av mottagandet av flyktingar
ska ersättas fullt ut av migrationsverket.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Att skolan inte ska få använda basresurserna till speciallärare på det sätt
som KPMG:s revision visat.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande senast i maj 2017.

Utbildningsnämnden har beslutat att översända utbildningschefens och
förvaltningsstrategens yttrande som sitt eget, samt att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Av yttrandet från Ingela Ström och Amanda Cederholm framgår bl a
följande:

I revisionsrapporten som Mikael Eskilandersson (SD) hänvisar till,
”Granskning av resursfördelning inom grundskolan”, från 2016-06-15,
specificeras syftet med granskningen på sidan 3, under rubriken 2.2
Syfte och revisionsfrågor.

”Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för att bedöma om
nämnden fördelar resurser utifrån elevernas olika behov och
förutsättningar i enlighet med lagstiftningen.”

På sida 6 i KPMG:s rapport, under rubriken 3.2 Centrala resurser, finns
det stycke som Mikael Eskilandersson (SD) hänvisar till i sin motion,
vilket lyder: ”2,5 lärartjänster fördelas på enheterna utifrån elevernas
behov av undervisning i svenska som andraspråk. Rektorerna menar att
behoven av undervisning i svenska som andraspråk idag är större än
befintlig resurs. Det betyder att anställningar av lärare i svenska som
andraspråk även måste göras med basresursen.”
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Örkelljunga kommuns modell för resursfördelning

I Örkelljunga kommun tillämpas ett resursfördelningssystem med en
koefficient, som innebär att skolenheterna för varje elev tilldelas del av
en lärartjänst. Dessa lärartjänster benämns bastjänster. Det är
bastjänsterna som KPMG benämner basresurser i sin rapport.
Bastjänsterna räknas ut på antalet elever på skolenheterna, inkluderat
de elever som får undervisning i svenska som andraspråk istället för
svenska. De elever som dock inte räknas med i elevunderlaget som
genererar bastjänster är de som inte har uppehållstillstånd, då
kostnaderna för dessa elever rekvireras genom statsbidrag från
Migrationsverket.

Exempel:
Resursfördelningen för läsåret 2016/17 för Kungsskolan gav 20,25
tjänster. I dagsläget finns 55 nyanlända elever på Kungsskolan, varav
19 inte har uppehållstillstånd, vilket betyder att 36 elever på skolan är
nyanlända och har uppehållstillstånd och därmed räknas in i elevantalet
som genererar tjänster enligt modellen som beskrivs i stycket ovan.

Dessa 36 elever genererar knappt 3 heltidstjänster. Om de inte hade gått
på skolan så hade det funnits ca 3 tjänster mindre.

Vad som skrivs i KPMG:s rapport, om att anställning av lärare i
svenska som andraspråk även behöver göras med basresursen (här
menas bastjänsterna), är inte ett påstående att så har gjorts, utan att det
kan behöva göras. Det har det dock inte gjort.

Framtid
I framtiden måste det säkerställas att det inte behöver tas av
bastjänsterna för att kunna tillgodose allt det stöd som en del av våra
nyanlända elever kommer att behöva. Idag har vi mer än 2,5 tjänster
för svenska som andraspråk, som finansieras med statsbidrag från
Migrationsverket. Den dagen dessa resurser inte längre finansieras med
statsbidrag från Migrationsverket kommer svenska som
andraspråksresurserna att behöva utökas.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-06-14 - KSAU § 163
Motion, SD - Eleverna behöver alla de lärarresurser som avsatts
Protokoll 2017-05-04 - UN § 51
Tjänsteskrivelse – Besvarande av motion från (SD) Eleverna behöver
alla de lärarresurser som avsatts
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 137 KLK.2016.105 812

Besvarande av motion (SD) - Friskvård och fysisk
rörelse viktigt för välbefinnandet hos våra pensionärer

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Lennart Anderbergs (SD)
och Tommy Brorssons (SD) motion om "Friskvård och fysisk
rörelse viktigt för välbefinnandet hos våra pensionärer" genom
införandet av projektet Senior Sport School.

Senior Sport School är ett samverkansprojekt mellan Region
Skåne, Skåneidrotten och Örkelljunga kommun. Syftet med Senior
Sport School är att förbättra livskvalitet och välmående samt
skapa livslång rörelseglädje.

· Skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Skåne

· Inspirera till en aktiv och meningsfull fritid

· Informera och inspirera om möjligheterna till en aktiv roll
inom idrotten

· Träffa nya vänner

Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg får i uppdrag att i
samarbete med Region Skåne och Skåneidrotten implementera
projektet i Örkelljunga kommun enligt lämnat erbjudande att
genomföra detta kostnadsfritt under hösten 2017. Kommunchefen
får i uppdrag att utvärdera projektet under våren 2018 och
återuppta ärendet inför förnyat ställningstagande om projektet ska
fortsätta i kommunal regi eller ej.

Förutsättningarna för projektet Senior Sport School framgår
närmare av informationsbroschyren. Deltagande pensionär
betalar 300 kronor för aktiviteten.

Bakgrund
Lennart Anderberg, SD och Tommy Brorsson, SD, har inlämnat en
motion med rubriken "Friskvård och fysisk rörelse viktig för
välbefinnandet hos våra pensionärer". Av motionen framgår följande:
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Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att kommunens sjuk- och
ålderspensionärer har bra tillgång till gym och andra fysiska aktiviteter.
Det är bevisligen en bra investering för samhället att äldre behåller en
hög fysisk aktivitet även efter att de gått i pension. Då Sveriges
orättvisa skattesystem, där pensionärer betalar mer i skatt än arbetare,
tillsammans med ett bristfälligt pensionssystem gör att många
pensionärer idag drabbas av betydligt sämre ekonomi, jämfört med
innan de gick i pension. Detta kan leda till att pensionärer av
kostnadsskäl väljer bort aktiviteter som är till gagn för deras
välbefinnande och som även på sikt kan ge samhället lägre
vårdnadskostnader.

Sverigedemokraterna vill inte styra exakt hur stödet ska fungera eller
med hur mycket kommunen ska stödja, utan vill se ett bidrag som gör
möjligt för den äldre att välja aktivitet fritt. Kommunens sponsring bör
alltså vara möjligt att använda till gymkort, inträde på badhuset eller till
medlemsavgift i någon idrottsförening, beroende på den äldres eget
önskemål. Helst ska det även vara möjligt att byta aktivitet för den som
så önskar. Det viktiga är att det blir enkelt för den enskilde att använda
och i bästa fall kan själva administrationen läggas på
föreningen/gymmet.

Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår därför:
Att kommunen ska införa ett förbättrat stöd till sjuk- och
ålderspensionärers friskvård i denna motions anda.

Kommunfullmäktige har beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen för
yttrande senast i september 2016 till folkhälsostrategen,
kommunledningskontoret.

Kommunchef Peter Andreasson och folkhälsostrateg Johanna Häggberg
har inlämnat ett yttrande i ärendet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bordlägga ärendet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter beslutat att överlämna
ärendet till kommunchefen för att senast i maj 2017 lämna yttrande i
ärendet beträffande tillämplighet av gällande lagar och regler.

Utredare/Samordnare Maria Andersson har lämnat ett yttrande
beträffande de juridiska förutsättningar i ärendet.

Arbetsutskottets överläggning
Vid arbetsutskottets överläggning presenteras projektet Senior Sport
School.

Senior Sport School är ett samverkansprojekt mellan Region Skåne,
Skåneidrotten och Örkelljunga kommun. Syftet med Senior Sport
School är att förbättra livskvalitet och välmående samt skapa livslång
rörelseglädje.

· Skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Skåne

· Inspirera till en aktiv och meningsfull fritid

· Informera och inspirera om möjligheterna till en aktiv roll inom
idrotten

· Träffa nya vänner

Vad innehåller en Senior Sport School?
12 veckor schemalagda aktiviteter
20-25 deltagare som träffas två gånger per vecka för olika aktiviteter
En dag i veckan idrott hos lokala idrottsföreningar
En dag i veckan är det teori kring hälsa.

Ur innehållet från teorin:
Skadeförebyggande träning föreläsning Matlagning (4 tillfällen)
HLR-utbildning med hjärtstartare
Senior Power föreläsning. Tematräffar om hälsa (i studiecirkelform)
Avslutning/utvärdering
Kostnad: 300kr/person (reservation för prisändring)
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Beslutsunderlag
Protokoll 2017-06-14 - KSAU § 164
Motion (SD) - Friskvård och fysisk rörelse viktigt för välbefinnandet
hos våra pensionärer
Tjänsteskrivelse Folkhälsostrateg Johanna Häggberg - Svar på motion
Tjänsteskrivelse Maria Andersson - Yttrande angående motion (SD) -
Friskvård och fysisk rörelse viktigt för välbefinnandet hos våra
pensionärer
Senior Sport School.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 138 KLK.2016.40 138

Fortsatt hantering av besvarad motion, M, S, KD och C -
Inför en introduktion för alla ensamkommande och
nyanlända hur sociala koder och respektfullt bemötande
fungerar i Sverige

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga uppdraget om återrapportering
av projektet introduktion för alla ensamkommande och nyanlända
till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar överlämna återrapporteringen till
kommunfullmäktige för kännedom.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutar att bifalla motionen att det i
Örkelljunga Kommun införs en enhetlig introduktion för alla
ensamkommande och nyanlända i hur sociala koder och respektfullt
bemötande fungerar i Sverige.

Kommunfullmäktige har beslutat uppdra åt kommunledningskontoret
och ledningsgruppen att till kommunstyrelsens arbetsutskott presentera
förslag till hantering av motionen.

Redovisning från socialförvaltningen

IFO-chef Charlotta Magnusson har inlämnat skrivelse i ärendet. Av
skrivelsen framgår bl a följande:

Aktiviteter utifrån sociala koder
En introduktionsbroschyr finns framtagen och behandlas när den
nyanlände introduceras efter ankomst till Örkelljunga kommun.

Broschyren tar upp ämnen som klädsel, jämlikhet, skötsel av boende,
hälso- och sjukvård med mera. Materialet gås igenom tillsammans med
flyktingsamordnare och/eller integrationshandläggare vid ett första eller
andra möte med familjen eller individen och finns även tillgänglig för
skolpersonal som underlag för samtal.
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Introduktionsbroschyren presenteras även för de ensamkommande barn
som blivit anvisade kommunen. Genomgången sker av kommunens
HVB-hem eller via handläggare på socialförvaltningen.

I introduktionsgruppen ”fika” som leds av beteendevetare från
socialförvaltningen erbjuds samtal såväl kring identitet och utveckling
som normer, regler och sociala koder och även här finns
informationsmaterialet tillgängligt. Gruppen träffas en gång per vecka.

Såväl IFALL som kyrkan erbjuder samtal kring svenska normer och
seder.

Trafikverket erbjuder kostnadsfria utbildningar för nyanlända i
trafikvett vilket organiseras av integrationsutvecklare och
integrationshandläggare på socialförvaltningen.

Inom samverkansprojektet ENA (Etablering av nyanlända på
arbetsmarknaden) rekryteras mentorer för de kvinnor som är aktuella
för projektet. Mentorerna är yrkesaktiva kvinnor som på frivillig bas
guidar nyanlända kvinnor i vad som krävs för att få en god ingång i det
svenska arbetslivet. Rekrytering av mentorer förväntas vara avslutad i
augusti. Rekryteringen sköts av socialförvaltningens Integrationsteam.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-06-21 - KSAU § 182
Tjänsteskrivelse Sociala koder
Informationsbroschyr sociala koder
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige som informationsärende
Charlotta Magnusson
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KS § 139 KLK.2017.98 610

Initiativ från M, KD, C, SPI och L - En bra utbildning och
skola är det viktigaste vi kan ge våra barn

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunfullmäktiges
uppdrag att bevilja utbildningsnämnden ett anslag om 2 miljoner
kronor med den fördelning som presenteras i inlämnat förslag från
utbildningsnämnden och utbildningschef Ingela Ström.

Ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen i februari 2018.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har enhälligt beslutat bifalla inlämnat Initiativ om
grundskolebidrag och därmed avsätta 2 miljoner kronor 2017 och inför
2018 överlämna frågan till budgetberedningen för fortsatt hantering.
Anslaget 2017 finansieras genom ianspråktagande av 1 miljon kronor
ur Tilläggsbudget 1, drift, 2017 samt 1 miljon kronor ur kommunens
balanserade resultat.

Kommunfullmäktige har dessutom beslutat överlämna förslaget till
initiativ till utbildningsnämnden för hantering. Kommunfullmäktige
delegerar till kommunstyrelsen att besluta om utbetalning av beviljat
anslag efter det att förslagen i Initiativet om handlingsprogram och mål
presenterats av nämnden.

Utbildningsnämndens yttrande
Utbildningsnämnden har beslutat att översända utbildningschefens
tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen.

Utbildningsförvaltningen önskar att de 2 miljonerna som avsätts för år
2017 fördelas enligt tjänsteskrivelsen för att:

· Öka likvärdigheten på våra skolor: Alla barn i Örkelljunga
kommun ska få en likvärdig utbildning, oavsett om de går på en
skola i tätorten eller i något av våra ytterområden.
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· Förstärka elevhälsan: Att barn mår bra fysiskt, psykiskt och
socialt är en förutsättning för lärande. Vi ser på resultatet i
Folkhälsoenkäten barn och unga 2016 att måendet är sämre än
när den förra undersökningen genomfördes under 2012.

· Utöka personalen på högstadiet: Barn med NPF har ökat i
verksamheten och därmed även stödbehovet.

· Utöka resurserna för nyanlända elever: För att leva upp till
skollagens krav på stödåtgärder för nyanlända elever behöver
personalen utökas.

· Fortbildning: Utbildning för fritidshemmets personal för att
stödja barnens lärande samt utbildning i digitalisering efter att
läroplanen uppdaterats.

I skrivelsen presenteras även detaljerad kostnadskalkyl.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-06-21 - KSAU § 183
Protokoll 2017-06-08 - UN § 65
Tjänsteskrivelse till initiativ från M, KD, C, SPI och L – En bra
utbildnings och skola är det viktigaste vi kan ge våra barn.docx
___________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Stefan Christensson
Kf som informationsärende
Ksau 17 januari 2018
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KS § 140 KLK.2017.216 003

Medelpunkten - Förslag till förbundsordning, med
tillhörande reglemente och medlemsdirektiv

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anta Medelpunktens förslag till
förbundsordning med tillhörande reglemente för direktionen och
revisorerna samt medlemsdirektivet.

Bakgrund
I samband med att förbundsordningen för Medelpunkten skickades ut
för revidering och beslut 2016 framkom synpunkter på innehållet
varför ärendet återremitterades. Förbundsordningen har nu på nytt
reviderats och förtydligats på en del punkter:

Översyn av språket och vilka begrepp som används

Vissa förtydligande för att undvika utrymme för tolkningar

Tagit bort hänvisning till lagar och paragrafer och istället skrivit ut
texten

Kompletterat med reglemente för revisorerna och kompletterat
reglementet för direktionen

Ett medlemsdirektiv har också tagits fram för att närmare beskriva
förbundets ändamål och syfte

Förutom dessa revideringar har innehållet ändrats avseende:

· Budget, eget kapital

· Ansvar

· Resultatfördelning

· Medlemskommunernas styrning och insyn

· Inträde av ny medlem

· Likvidation och upplösning

· Ekonomisk reglering vid utträde
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Genomgång av gjorda förändringar har gjorts vid möten tillsammans
med företrädare för medlemskommunerna, såväl tjänstemän som
politiskt. Senast i samband med vårens samråd som hölls den 19 maj
2017 då företrädare för samtliga kommuner deltog.

Medelpunkten föreslår respektive medlemskommun att fatta beslut om
att anta förbundsordningen med tillhörande reglemente för direktionen
och revisorerna samt medlemsdirektivet och därefter expediera beslutet
till Medelpunkten.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-06-14 - KSAU § 168
Medelpunkten 2017-06-01 - Förslag till förbundsordning, bilagor och
medlemsdirektiv
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 141 UBF.2017.61 610

Uppdatering av utbildningsnämndens reglemente

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utbildningsnämndens
förslag till Reglemente.

Bakgrund
Med anledning av att musikskolans verksamhet från och med
2017-01-01 har flyttats över från utbildningsnämnden till kultur- och
fritidsnämnden behöver reglementena uppdateras.

Utbildningsnämndens förslag till ändrat reglemente har tagits fram.
Förslaget innebär att texten om musikskolan i reglementet stryks.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bordlägga ärendet i
avvaktan på att reglementet för kultur- och fritidsnämnden uppdaterats.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-06-21 - KSAU § 178
Protokoll 2017-04-06 - UN § 38
Förslag till uppdaterat reglemente Utbildningsnämnden
Reglemente för Utbildningsnämnden
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 142 KFN.2017.81 800

Revidering av reglemente - kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kultur- och
fritidsnämndens förslag till Reglemente.

Bakgrund
Med anledning av kommunstyrelsens beslut, att från och med
2017-01-01 ge kultur- och fritidsnämnden ansvaret för Musikskolans
verksamhet, behöver kultur- och fritidsnämndens reglemente justeras
för att avspegla förändringen.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att texten "Ansvara för
musikskolans verksamhet" läggs till under reglementets tredje paragraf
och att reglementet skickas till kommunfullmäktige för godkännande.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-06-21 - KSAU § 179
Protokoll 2017-06-08 - KFN §91
Förslag till reviderat reglemente kultur- och fritidsnämnden
Reglemente KFN 2016-02-01
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 143 BYGG.2015.148 229

Markupplåtelse av fastigheten BÄLGEN 1

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar meddela Eden Wood, Sweden AB att
kommunen inte kommer medge köp av mark på fastigheterna
Västra Spång 4:59, 4:60 samt Örkelljunga 156:1, rakt söder om
fastigheten Bälgen 1. Detta beror på att kommunen har planer på
att planlägga ett större område inom fastigheten Örkelljunga 156:1
för bostäder och att det aktuella området ligger inom tänkt
planområde. Kommunen ser därför inga möjligheter för företaget
att expandera ytterligare inom området.

Mot bakgrund härav beslutar kommunstyrelsen uppdra till
kommunchef Charlotta Kabo Stenberg att teckna ett femårigt
avtal med Eden Wood Sweden AB vari bl a regleras de åtgärder
som skulle vidtagas före handläggning av bygglov.

Bakgrund
Ägaren till fastigheten Bälgen 1, Eden Wood Sweden AB, önskar köpa
marken söder om sin fastighet för att kunna expandera verksamheten
och underlätta att få permanent bygglov för sina byggnader som står på
marken de arrenderar av Örkelljunga kommun. I en skrivelse från
näringslivs- och turistchef Krister Persson till sökanden 2016-03-29
listades åtgärder som skulle vidtagas före eventuellt markköp och
handläggning av bygglov. Dessa punkter är inte åtgärdade.

Kommunen har planer på att planlägga ett större område inom
fastigheten Örkelljunga 156:1 för bostäder. Det aktuella området ligger
inom tänkt planområde. Mot denna bakgrund måste frågor om buller,
insyn och trafik inom området beaktas.

Arbetsutskottets behandling
Arbetsutskottet har återremitterat ärendet. Ärendet ska tas upp till ny
behandling vid kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottet ska då
få tillgång till skrivelsen från Krister Persson 2016-03-29 samt kartor
över vad som planeras i området kring Smålandsvägen och
Hjelmsjöstrand. Krister Persson ska medverka vid sammanträdet när
detta ärende behandlas.
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Arbetsutskottets behandling 2017-04-19
Vid arbetsutskottets sammanträde har information lämnats från
näringslivs- och turistchef Krister Persson. Vid sammanträdet har
noterats handlingar i ärendet under följande diarienummer:

KLK.2007.254 Ansökan om markköp
Bygg 2015.148 Ansökan om permanent bygglov för Lagertält
Bygg 2016.3 Skrivelse från näringslivs- och turistchef till sökanden

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter beslutat uppdra åt
kommunledningskontoret att föra samtal med fastighetsägarna
Eden Wood Sweden AB och P&N Fastigheter AB avseende berörd
mark i området och försöka finna långsiktiga lösningar för parterna
med möjlighet till utveckling för framtiden.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-06-14 - KSAU § 165
Tjänsteskrivelse Kristian Swärd - undertecknad
Aktuellt markområde.pdf
___________

Expedieras till:
Charlotta Kabo Stenberg f v b till Eden Wood Sweden AB och P&N
Fastigheter AB
Krister Persson
Kristian Swärd
Samhällsbyggnadsnämnden
Catharina Arehög
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KS § 144 SN.2017.153

Riktlinjer för POSOM

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta socialnämndens riktlinjer för
POSOM-verksamheten.

Bakgrund

IFO-chef Charlotta Magnusson har tagit fram förslag till riktlinjer för
POSOM.

POSOM står för ”psykiskt och socialt omhändertagande” och är en del
av kommunens organisation för särskilda händelser. POSOM erbjuder
psykiskt och socialt stöd vid oförutsedda kriser och olyckor, när
ordinarie verksamhet bedöms otillräcklig.

De framtagna riktlinjerna beskriver bland annat POSOM:s roll och
funktion, organisation samt ekonomi.

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen anta riktlinjerna.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-06-21 - KSAU § 180
Protokoll 2017-06-07 - SN § 100
Riktlinjer för POSOM (förslag 2017-05-08)
___________

Expedieras samlad handling till:
Socialnämnden
Charlotta Magnusson
Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Beredskapssamordnare
Civilförsvarsföreningen
Elinor Franzén
Ledningsgruppen
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KS § 145 KLK.2017.187 00

Information från kommunstyrelsens ordförande om
externa aktiviteter

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om
Almedalsveckan på Gotland till handlingarna.

Bakgrund
Carina Zachau, Thomas Bjertner, Tommy Brorsson, Charlotta Kabo
Stenberg, Gunnar Edvardsson, Madeléne Ekelund och Anneli
Eskilandersson informerar om aktiviteter i Almedalsveckan på Gotland.
___________
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KS § 146 KLK.2017.184 00

Uppföljning av fullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att till kommunfullmäktige som
informationsärende översända Återrapportering av projektet
introduktion för alla ensamkommande och nyanlända.
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige som informationsärende
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KS § 147 KLK.2017.6 00

Informationsärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationsärendena till
handlingarna samt notera synpunkter från Agneta Lindau Persson
om buskörningar i Örkelljunga centrum.

Bakgrund
SKL 2017-06-15 - Nationell överenskommelse om samverkan mellan
Arbetsförmedlingen och SKL, KLK 2017.234
Protokoll Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 2017-05-17, KLK 217.10
Protokoll Örkelljungabostäder AB 2017-06-12, KLK 2017.9
Cirkulär SKL 17:34 2017-06-20 - Arbetsdomstolens dom 2017 nr 33
om ändring i semesterförläggningen för fem barnmorskor,
KLK 2017.237
Cirkulär SKL 17:34 Bilaga 1 - Dom nr 33/17 mål nr A 193/15
Cirkulär SKL 17:36 2017-06-22 - Kommunerna skyldiga att erbjuda
lovskola åt vissa elever, KLK 2017.238
Protokoll Söderåsens Miljöföbund 2017-06-20, KLK 2017.11
Länsstyrelsen Skåne 2017-06-20 - Beslut om slutligt bidrag till det
lokala naturvårdsprojektet "Inventering av ogödslad betesmark" i
Örkelljunga kommun, KLK 2014.85
Länsstyrelsen Skåne 2017-06-29 - EU-ansökan Skåne "Skånskt
partnerskap för mångfald och rekrytering; KLK 2017.245
Bilaga 1 - Regional överenskommelse (RÖK) för att underlätta
asylsökandes och nyanländas etablering
Bilaga 2 - Skånskt partnerskap för mångfald och breddad rekrytering

Kommunstyrelsens behandling
Agneta Lindau Persson informerar om erfarenheter och till kommunen
inlämnad skrivelse om buskörningar i Örkelljunga centrum.
Buskörningarna innebär risk för olyckor och bidrar dessutom till
sömnsvårigheter för boende i centrum.
___________
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KS § 148 KLK.2016.302 610

Hälsoförskolan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som informationsärende notera
inlämnade skisser inklusive skyddsrum för Hälsoförskolan.

Kommunstyrelsen godkänner fortsatt arbete med alternativskisser
med skyddsrum för Hälsoförskolan.

Bakgrund
Föreligger alternativskisser med skyddsrum för Hälsoförskolan.

Beslutsunderlag
Plan 1 Alternativ med skyddsrum
Plan 2 Alternativ med skyddsrum
___________

Expedieras till:
Li Merenberg
Stefan Andersson
Utbildningsnämnden
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