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KSAU § 263 KLK.2019.495 164

Säkerhetsprövning av förtroendevalda

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
till handlingarna.

Bakgrund
Beredskapssamordnare Kenney Pihl informerar om säkerhetsprövning
av förtroendevalda.

Beslutsunderlag
Säkerhetsprövning.pdf
____________
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KSAU § 264 KLK.2019.183 006

Information från fastighetschef Mathias Svensson

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från Mathias Svensson till handlingarna.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat uppdra åt fastighetsenheten att
förbereda och upphandla för ombyggnation av Södergården till ett
modernt och funktionellt särskilt boende.

Kommunfullmäktige har även beslutat uppdra åt fastighetsenheten att
planera för utveckling av Solgården i Skånes Fagerhult samt Tallgården
i Örkelljunga.

Kommunfullmäktige har vidare beslutat att kvalitetssäkrad ombyggnad
ska bli likvärdig en nybyggnation.

Kommunfullmäktige har dessutom beslutat att kostnaden skall vara
ekonomiskt försvarbar jämfört med en nybyggnation.

Kommunfullmäktige har slutligen beslutat att före avtalet signeras ska
kommunfullmäktige godkänna avtalsförslaget.

Information
Fastighetschef Mathias Svensson lämnar vid dagens sammanträde
information till arbetsutskottet kring följande arbetssätt:

· Starta planering med verksamhetsledning (internt)

· Handla upp konsulter (inventering/planering/handling)

· Södergården kommer att få uppgraderas i etapper

· Tallgården och Solgården kan tas med i förutsättningarna i
Södergårdens ombyggnadsetapper.

· Entreprenadform osäker (samverkan/total)

· Förankra investeringsbudgets storlek och planerat utfall.
____________

Expedieras till:
Mathias Svensson
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KSAU § 265 KLK.2018.639 607

Besvarande av motion, S - Öka elevernas trygghet
genom att införa insynsskydd i idrottshallarnas
duschutrymmen

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända,
dels utbildningsnämndens yttrande, dels tjänstskrivelse
2019-10-31 från fastighetschef Mathias Svensson.

Kommunfullmäktige noterar att fastighetsenheten testar
duschväggar med dörr och utvärderar hur de fungerar i denna
miljö. Pilotprojekt Idrottshallen (byggnad 1700) täcks i befintlig
budget för 2019. Fastighetsenheten har även tagit hänsyn till
duschdörrar i ombyggnation av omklädningsrum på Ekethallen
(byggnad 1704) i budget 2020.

Om pilotprojektet faller väl ut medges fastighetsenheten installera
duschdörrar på 50% av duscharna i samband med renoveringar
av idrottshallar. Utgiften täcks i investeringsbudgeten.

Kommunfullmäktige bifaller därmed motionen.

Sammanfattning
Leif Svensson (S) lämnar 2018-12-13 in följande motion.

”Som ett led i elevernas fostran till demokratiska medborgare
genomförs klassråd och elevråd på skolorna. Eleverna skall förstå den
demokratiska processen och ges möjlighet att aktivt och reellt utöva
elevinflytande i för dem angelägna frågor gällande deras skolmiljö.

Frågor om elevernas trygghet har betydelse för elevernas trivsel i
skolan och i förlängningen även för deras kunskapsinlärning.
2014 tog flickorna i klass 3 upp ett problem med att duscharna saknade
insynsskydd och föreslog att duschdraperier skulle köpas in. Flickorna
var rädda att pojkarna skulle smyga in och titta, som hänt vid något
tillfälle. Det visade sig att pojkarna också önskade duschdraperier. De
ville inte alltid visa sig nakna, särskilt inte när det var olika klasser
samtidigt, vilket är vanligt på byskolorna.
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Elevernas önskemål kunde inte genomföras eftersom Kungsskolan
provat och det blev ett "sanitärt problem" med att draperierna blev
kissade på och det var ett problem med tvätt av draperierna.

Trots detta har under 4 års tid inga insynsskydd kommit på plats. Första
året saknades det medel på samhällsbyggnads konto och sedan har
ärendet inte åtgärdats eller prioriterats.

Vi vill
att man för att öka elevernas trygghet löser problemet och att detta
åtgärdas med högsta prioritet och att insynsskydd kommer på plats i
alla de duschutrymme där eleverna har idrott.”

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2019-02-13 § 42 att remittera
motionen till utbildningsnämnden för yttrande till arbetsutskottet senast
2019-04-17.

Utbildningsnämndens behandling

Utbildningsnämnden beslutar 2019-04-04 § 40 att översända
utbildningschefens tjänsteskrivelse som svar på motionen, samt att
föreslå att motionen bifalles. Av skrivelsen framgår bl a att frågan har,
som motionären skriver, varit uppe tidigare. På något ställe har det
monterats väggar mellan duscharna. Eleverna önskar fortfarande
insynsskydd i duscharna, även dörrar.

Det är idag svårt att få alla elever, både flickor och pojkar, att duscha
efter idrottslektionerna, på grund av att de inte vill visa sig nakna inför
andra. Insynsskydd i duscharna skulle underlätta detta.

Utbildningsnämnden kan inte fatta några beslut om att installera
insynsskydd i duschutrymmena eftersom det är en fastighetsfråga.
Däremot ställer undertecknad sig positiv till att sådana installeras.

Arbetsutskottets behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till
fastighetschefen, med uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning av
förslaget. Svar ska lämnas senast till arbetsutskottet sammanträde 2019-
06-12.

Fastighetschefens förslag

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar fastighetschef Mathias
Svensson förslag om att ett pilotprojekt ska genomföras på
Idrottshallen, Örkelljunga.
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Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt fastighetsenheten
att inom egen budgetram genomföra ett pilotprojekt i Idrottshallen,
Örkelljunga med 3 insynsskydd i nuvarande omklädningsrum för
manliga skolelever och 3 insynsskydd i nuvarande omklädningsrum för
kvinnliga skolelever. I vardera omklädningsrum finns idag 6
duschutrymmen. Insynsskydden beräknas till 10.000 kronor per styck.
Fastighetschefens utvärdering av pilotprojektet ska redovisas vid
arbetsutskottets sammanträde 2019-10-09. Ungdomsrådet ska lämnas
möjlighet att lämna synpunkter inför utvärderingen.

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända dels,
utbildningsnämndens yttrande, dels arbetsutskottets beslut ovan.

Kommunfullmäktige beslutar att med hänsyn till pågående pilotprojekt
med insynsskydd i Idrottshallen, Örkelljunga, anse motionen besvarad.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar återremittera motionen till arbetsutskottet
för behandling efter det att utvärderingen redovisats.

Fastighetschefens förslag till beslut
Att Kommunstyrelsen ger i uppdrag till fastighetsenheten att installera
duschdörrar i samband med renovering. Utgiften tas med i
investeringsbudget.

Beskrivning av åtgärder
Insynsskydd har installerats på ett flertal ställen. Duschdraperier har
även testats. Insatserna har inte uppnått elevernas förväntningar.
Fastighetsenheten föreslår att testa duschväggar med dörr. Utvärdera
hur de fungerar i denna miljö. Pilotprojekt Idrottshallen (byggnad
1700) som kan tas i befintlig budget för 2019. Faller det väl ut får
skolan beställa denna ombyggnad av resterande duschar eller invänta
renoveringsplan. Fastighetsenheten har tagit hänsyn till duschdörrar i
ombyggnation omklädningsrum på Ekethallen (byggnad 1704) till 2020
om budgeten fastställs.
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Utvärdering idrottshallen
Pilotprojekt har utvärderats tillsammans med ungdomsrådet den 17
oktober. De ansåg att nivån var bra och att duschdörrar på 50% ska
installeras när kommunen renoverar omklädningsrummen.

Utdrag protokoll ungdomsrådet 17 oktober 2019
Ungdomsrådet beslutar
att framföra till fastighetschefen att insynsskydd i förlängningen bör
finnas på hälften av duscharna.
att ungdomsrådet ska meddela rektorn på Kungsskolan om problemet
med mobiler i omklädningsrummet.

Ekonomiska konsekvenser
Pilotprojekt tas i investeringsbudget 2019. Fastighetsenheten tar med i
renoveringsplan för idrottshallar att installera duschdörrar på 50% av
duscharna. En snabbare takt får beställas av respektive skola.

Beslutsunderlag
Motion, S - Öka elevernas trygghet genom att införa insynsskydd i
idrottshallarnas duschutrymmen
Protokoll 2019-04-04 - UN § 40
Tjänsteskrivelse - motion S om insynsskydd i duschutrymmen.docx
Tjänsteskrivelse Införa insynsskydd i idrottshallarnas
duschutrymmen.docx
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 266 KLK.2019.206 371

Besvarande av motion, SD - Solceller på kommunens
byggnader

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen överlämna
inventeringen enligt tjänsteskrivelse 2019-10-21 från fastighetschef
Mathias Svensson och att motionen därmed bifalles.

Bakgrund
Matti Josefsson, SD, och Tommy Brorsson, SD, har för
Sverigedemokraterna inlämnat motion enligt följande:

Sydsverige kommer med stor sannolikhet att få elbrist och
effektstörningar i näten när kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 tas
ur drift 2019 och 2020 vilket innebär att 2.850 megawatt försvinner ur
systemet. Redan nu med dessa reaktorer i drift finns det vissa tider på
året ett stort el-underskott.

Vi föreslår därför att kommunen, där så är lämpligt, placerar solceller
på kommunala byggnaders tak, för att i någon mån bidra till att minska
effektstörningarna vid elbrist samt för kommuninnevånarna vara det
goda föredömet att ta efter.

Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår därför:
Att kommunen undersöker var det är möjligt och ekonomiskt
försvarbart att montera solceller.
Att kommunen vid nybyggnation och ändringar på befintliga
byggnader tar i beaktande montage av solceller.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat överlämna motionen
till fastighetschefen för yttrande inför arbetsutskottets sammanträde
2019-10-09.
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Fastighetschef Mathias Svensson lämnar följande redogörelse:

Förutsättningar
Örkelljunga kommun har idag solceller motsvarande 111 kW och
understiger 255 kW som solelproducent vilket medför en skattelättnad.

Stöd för solceller kan sökas på upp till 20% och hanteras av
länsstyrelsen som i sin tur får medel från energimyndigheten.
Ansökningar som hanteras nu är inkomna 2018. Det finns inga
garantier på att medel räcker till alla ansökningar.

Inventering
Solceller på tak i vårt fastighetsbestånd är Forum 88 kW och förskolan
Högkullen 23 kW. Vid en inventering av lämpliga tak i kommunen har
det tagits hänsyn till att vi har verksamhet även på sommar och att
taken inte behöver bytas ut. Förslaget är att nästa steg för att utöka vår
elproduktion kan vara del av kommunhuset, det tak som byttes 2013,
Tallgården och eventuellt Beringskolan eller Södergården för dess
omfattning.

Fastighet Kommunhuset Tallgården Beringskolan Bering special

Fastighetsbeteckning Falken 17 Korgen 6 Bering 4 Bering 4

Adress Biblioteksgatan 10 Göingegatan 5 Skolgatan 3 Skolgatan 5

Elförbrukning 2018 187 691 kWh 280 581 kWh 246 420 kWh Beringskolan

Taklutning 22° 13° 23° 21°

Riktning 14°Ö 46°Ö 6°Ö -84°V / 96° Ö

Exempel paneler 74 paneler 200 paneler 140 paneler 52 paneler

Effekt 22,2 kW 60 kW 42 kW 15,6 kW

Beräknad produktion 19 600 kWh/år 49 500 kWh/år 37 400 kWh/år 11 700 kWh/år

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för installation av solceller ligger generellt på 11-14 kr/W
för fastighetsägaren.
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Arbetsutskottets behandling

Yrkanden
Tommy Brorsson, Niclas Bengtsson och Christian Larsson yrkar att
kommunfullmäktige som svar på motionen ska överlämna
inventeringen enligt tjänsteskrivelse 2019-10-21 från fastighetschef
Mathias Svensson och att motionen därmed bifalles..

Gunnar Edvardsson yrkar att motionen ska vara besvarad.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på yrkandena, varefter arbetsutskottet beslutar i enlighet
med Tommy Brorssons förslag.

Arbetsutskott föreslår således att kommunfullmäktige beslutar att som
svar på motionen ska överlämna inventeringen enligt tjänsteskrivelse
2019-10-21 från fastighetschef Mathias Svensson och att motionen
bifalles.

Beslutsunderlag
Motion, SD - Solceller på kommunens byggnader
tjänsteskrivelse Solceller.docx
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 267 KLK.2019.22 00

Information från ekonomichefen

Arbetsutskottets beslut

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

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om bl a kommunens
internbudgetar, organisering för löneenheten och åtgärder enligt
kommunens finanspolicy.
____________

12(25)



Sammanträdesprotokoll 2019-11-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 268 KLK.2019.515 041

Tilläggsbudget 2 för 2019 - Meröppet på biblioteket i
Örkelljunga

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunchefens förslag
till tilläggsbudget 2 för 2019 om Överföring av projektmedel
550 000 kronor för Meröppet i Skånes Fagerhult till Meröppet i
biblioteket i Örkelljunga.

Bakgrund
Enligt kommunchefen är det viktigt att Kultur- & Fritidsförvaltningen kan
påbörja arbetet med Meröppet bibliotek i Örkelljunga snarast möjligt.
Externa medel om 400 tkr har sökts från Kulturrådet och beviljats för
2020-2021 med redovisningsdatum 2021-03-31. Bidraget är sökt för arbete
och investeringar i Meröppet Bibliotek. Bidraget är beroende av att
projektet genomförs med denna inriktning. Kommunchef Stefan
Christensson föreslår att kommunstyrelsen godkänner projektet enligt
tilläggsbudget 2 för 2019.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat godkänna det framlagda
förslaget om att fortsätta inriktning mot Meröppet bibliotek med fokus
på Örkelljunga bibliotek. Externa medel från Kulturrådet för Meröppet
och tidsaspekten på fastighetsöversikt gällande Solgården ses som
bakgrund till beslutet.

Projektet ska påbörjas 2019 under förutsättning att investeringsmedel
finns till förfogande.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-10-17 - KFN §118.docx
Tjänsteskrivelse TB2 för 2019.pdf
TB 2 - 2019.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 269 KLK.2019.24 00

Information från kommunchefen

Arbetsutskottets beslut

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

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om verksamheten inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.
____________
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KSAU § 270 UBF.2019.239 610

Initiativ från (M) - Säker skolväg till Mårdenskolan

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt
kommunstyrelsens ordförande Christian Larsson och t f
samhällsbyggnadschef Katja Berg att i kontakter med Trafikverket
framföra kommunens synpunkter vad gäller framtida åtgärder
av bl a berörd del av Ängelholmsvägen som Trafikverket ansvarar
för.

Bakgrund

Jon Strömberg (M) och Monica Bencsik (M) har 2019-09-25 lämnat in
följande initiativ:

"Då vi har träffat både personal och föräldrar från Mårdenskolan som
starkt uttrycker en oro kring bristande säkerhet på skolvägen för deras
barn, speciellt vid övergångsstället på Ängelholmsvägen vill vi att man
tittar på åtgärder för att minska risken för olyckor i detta område.
Övergångsstället vid Ängelholmsvägen används dessutom även under
skoltid när elever ska ha ämnen som slöjd och simning m.m.

Vi har förståelse över att där finns ett arbete på gång med att ”förändra”
situationen genom ombyggnad av vägen, men som dragit ut på tiden av
olika anledningar. Oavsett vem som bär ansvar för denna lösning och
hur man löser det, förväntar vi oss att Örkelljunga Kommun tar sitt
ansvar fram till dess och hittar en snabb lösning med t.ex. provisorisk
övervakning av övergångsställena tills ombyggnation av vägarna är
klara.

Ett barn ska inte behöva bli skadat eller i värsta fall dö, för att vi vuxna
inte kan komma överens om hur det ska lösas och vem som ska betala.

Initiativ

· Att man tar fram en provisorisk lösning för att förbättra
säkerheten på Ängelholmsvägen för våra skolbarn snarast."

Utbildningsnämnden har beslutat att översända initiativet till
kommunstyrelsen för behandling.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2019-10-03 - UN § 91
Initiativ från (M) - Säker skolväg till Mårdenskolan
____________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Christian Larsson
Katja Berg
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KSAU § 271 KLK.2019.512 061

Söderåsens Miljöförbund - Revidering av livmedelstaxa

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderåsens
miljöförbunds förslag på taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen. Taxan ska börja gälla den 14
december 2019.

Från och med år 2020 ska taxan för varje kalenderår räknas upp
enligt SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med
basmånad oktober.

Ärendebeskrivning
Den 14 december 2019 träder en ny förordning om offentlig kontroll
inom livsmedelskedjan i kraft. För att Söderåsens
miljöförbund ska ha möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll
efter årsskiftet 2019/2020 behöver taxan anpassas till den nya
kontrollförordningen.

Om justeringar inte görs kommer miljöförbundets taxa efter den 14
december 2019 delvis bygga på ett regelverk som inte längre gäller.

Med föreslagna ändringar kan Söderåsens miljöförbund ta ut
årsavgifter, registreringsavgifter och avgifter för arbetsuppgifter som
omfattas av det tidigare begreppet extra offentlig kontroll under 2020.
Eftersom förändringar i förordningar och livsmedelslagen kommer att
antas längre fram kommer troligtvis ytterligare justeringar av taxan att
krävas och medlemskommunerna kommer därmed också behöva ta upp
taxan för beslut igen under senare delen av 2020.

Skäl för sen handläggning och information till
medlemskommunerna
SKL publicerade sitt cirkulär den 30 september och sista informationen
med hänvisningar i ärendet utsändes av Livsmedelsverket den 8
oktober. Miljöförbundet har därefter prioriterat ärendet för att gå
igenom regelverket så att inga aspekter av den nya lagstiftningen
missas. Om sista möjliga datum för beslut inte kan innehållas önskar
Söderåsens Miljöförbund meddelande om detta på enklaste sätt.
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Direktionens beslut
Direktionen för Söderåsens miljöförbund föreslår kommunfullmäktige i
medlemskommunerna att godkänna förslaget om reviderad taxa för
offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.

Revidering av taxan sker på grund av att en ny kontrollförordning (EU)
2017/265 träder i kraft den 14 december 2019. Förändringarna i taxan
innebär följande:
· Hänvisning till den tidigare kontrollförordningen tas bort och ersätts
med hänvisningar till gällande lagstiftning.
· Begreppet extra offentlig kontroll som omfattar uppföljning och
handläggning av överträdelser av lagstiftningen tas bort. Denna
kontroll omfattas av offentlig kontroll och ersätts med begreppet
uppföljande kontroll och utredning av klagomål.
· Årlig kontrollavgift för verksamheter som registrerar
livsmedelsanläggning under året, ex. vid nya verksamheter eller
ägarbyte, betalar ingen fast årlig kontrollavgift året då registrering sker
utan debiteras i efterskott genom timavgift för den faktiska nerlagda
kontrolltiden.
· Miljöförbundet ges utökade möjligheter att ta ut avgift för kontroller i
samband med export och import av livsmedel. Timavgift kan tas ut för
faktiskt nerlagd tid.

Från och med år 2020 ska taxan för varje kalenderår räknas upp enligt
SKLs prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med basmånad
oktober.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag - Beslut 2019-10-22 § 101 Livsmedelstaxa.pdf
Tjänsteutlåtande 2019-10-16 - Taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 272 KLK.2019.513 00

Söderåsens miljöförbund - Risk för negativt
balanskravsresultat

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget från Söderåsens
Miljöförbund om ökning av medlemsbidraget med 6 kr till
138 kr/invånare år 2020.

Örkelljunga kommun har 2018-03-26, § 30 godkänt dåvarande
föreslagna taxehöjningar med förbehållet att varken taxa eller
kommunbidrag får höjas med mer än index de kommande tre
åren.

Kommunfullmäktige uppmärksammar att Skånes Miljöförbundet
anger att man har mindre förutsättningar att kunna nå sitt
övergripande finansiella mål på 1,5 % överskott av omsättningen
och på sikt riskerar negativa resultat.

Thomas Bjertner deltar inte i beslutet.

Bakgrund
Direktionen för Söderåsens miljöförbund har beslutar att översända
information till medlemskommunerna angående risk för negativt
resultat avseende flerårsbudget 2021-2022 och framöver.

Direktionen föreslår att medlemskommunerna tar beslut om att det
årliga medlemsbidraget höjs med 6 kr till 138 kr/invånare år 2020.

Direktionen föreslår att medlemskommunerna tar beslut om att det
årliga medlemsbidraget höjs med ytterligare 12 kr till 150 kr/invånare
år 2021 Från och med år 2022 ska medlemsbidraget räknas upp enligt
SKLs prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med basmånad
oktober.

Direktionen föreslår att medlemskommunerna tar beslut om att arvodet
som miljöförbundet debiterar medlemskommunerna för miljöstrategiskt
arbete höjs med 75 kr till 675 kr/timme år 2021. Från och med år 2022
ska arvodet räknas upp enligt SKLs prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) med basmånad oktober.

Beskrivning av ärendet
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Direktionen ska för varje år fastställa mål och budget för
nästkommande år samt flerårsbudget. Miljöförbundet har ökade
kostnader för sin verksamhet inom flera områden. I samband med
arbetet med budget 2020 och flerårsbudgeten för 2021 och 2022 har det
blivit tydligt att miljöförbundet inte har förutsättningar att kunna nå sitt
övergripande finansiella mål på 1,5 % överskott av omsättningen och
på sikt riskerar negativa resultat.

Detta beror på
· Förändrad lagstiftning inom tobaksområdet.
· Konsekvenser av länsstyrelsens tillsyn på tobaksområdet.
· Förbundet saknar tillräckliga medel för att leva upp till de krav på
rättssäkerhet och service som ställs i förvaltningslagen, bl a att använda
tolk i den utsträckning som krävs.
· Ökade pensionskostnader p.g.a att fler anställda har lön över
brytpunkten.
· Ökade IT-kostnader på grund av behov av ökad säkerhet och GDPR.
· Ökade transportkostnader p.g.a förändrade förutsättningar och
övergång till miljövänligare alternativ.
Ökade ekonomistödskostnader p.g.a förändrade förutsättningar.

· Ökade hyreskostnader.
· Ökade kostnader för post- och telefontjänster.
· Ytterligare ökade kostnader bl a. inom områdena HR och GIS kan
riskeras framöver.

Idag är kommunbidraget 132 kr/invånare och nivån har varit
oförändrad sedan år 2017, dvs under fyra år inräknat år 2020. Någon
indexuppräkning har inte skett.

Kommunfullmäktiges behandling 2018-03-26
Kommunfullmäktige noterade att dåvarande taxehöjningarna är stora,
men kan accepteras av kommunerna med förbehållet att varken taxa
eller kommunbidrag får höjas med mer än index de kommande tre åren.

Beslutsunderlag
Söderåsens Miljöförbund Negativt balansresultat.pdf
Söderåsens Miljöförbund KF 2018.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 273 KLK.2019.518 356

Ny Renhållningstaxa och Renhållningsordning 2020

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till kommunchef
Stefan Christensson att göra en utredning i ärendet. Utredningen
ska presenteras i arbetsutskottet senast 2019-12-18.

Bakgrund

Nårab presenterar förslag till ny Renhållningstaxa 2020 och reviderad
Renhållningsordning 2020.

Nyheter i renhållningstaxan 2020 gällande insamling av kärlavfall

Kärlbyte inom 7 kalenderdagar – tidigare 14 dagar.

Kärlen ska stå ute för tömning kl 06:00 (entreprenör får köra från kl
07:00 fortsatt om inte annat avtalats)

Trädgårdskärl töms med sidlastare och andra anvisningar i
renhållningsordningen med uppställningen etc.

Lillbeda som bara fanns i Örkelljunga tas bort och ersätts med Beda.

Obligatorisk matavfallsutsortering – medför Klippan och Perstorp kan
som minst ha ”Delat mat och restavfallskärl” (enbart 370 liters kärl) ,
osorterat villa/fritid borttaget.

Gleshämtning enbart 190 liters kärl (tidigare även 100 liters kärl, men
linjen som sattes i kärlen följdes inte/försvann så de använde det som
190 liters kärl)

Gemensamma kärl – enbart 2 fastigheter som kan dela på en
uppsättning
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Fritidsabonnemangen budar sina hämtningar vintertid (3st /kärl) och
töms efter budning nästa gång bilen kör sin ordinarie runda i området.
De kärl som inte tömts under vintern töms av på våren per automatik.
Säsongsabonnemang för verksamheter 15 tömningar v 12-41 för
campingar etc som idag avslutar och påbörjar tjänster kärl för kärl och
startar upp inför säsong och avslutar efter säsong, vilket är mycket
administrativt arbete.

Nyheter i renhållningstaxan gällande slamtömning
Slamtömning nya budade tjänster omgående vardagar (tas samma dag
om beställd innan 15 annars nästa vardag) och omgående helg/kväll
(Ohlssons jourtömning om det är akut och man inte kan vänta).

Taxa för stora brunnar (över 16 kbm) med timdebitering och pris per
ton slam.

I övrigt finns ytterligare nyheter i renhållningstaxan administrativt och
i renhållningsordningen.

Förändrad lagstiftning påverkar renhållningstaxan från 2021 och
framåt
Förutsättningarna för taxesättningen kommer att förändras avsevärt
från och med den 1 januari 2021 då nya regler för producentansvar för
förpackningar och returpapper börjar gälla (SFS 2018:1462 och SFS
2018:1463).

De nya reglerna innebär att producenternas insamling av förpackningar
och returpapper blir tillståndspliktig. Reglerna anger även att
kommunerna då inte längre kan samla in förpackningsavfall och
returpapper i egen regi utan endast på uppdrag av ett tillståndspliktigt
insamlingssystem (TIS). Kommunerna kommer att fortsätta att vara
ansvariga för insamlingen av matavfall och restavfall.

Det är respektive kommun som ska ta ställning till om den ska utföra
insamling av förpackningar och returpapper på uppdrag av ett
tillståndspliktigt insamlingssystem och då måste det göras en
överenskommelse om vilka ekonomiska förutsättningar med mera som
ska gälla i respektive kommun.
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Utgångspunkten är att det är producenterna som ska bekosta
insamlingen och behandlingen av förpackningar och returpapper. Det är
dock tydligt i de diskussioner som förts med bland annat FTI
(Förpacknings- och tidningsinsamlingen) att de inte kommer att vilja
bekosta bostadsnära insamling av alla fraktioner utan enbart av plast,
papper och metall. För övriga fraktioner (ofärgat glas, färgat glas och
returpapper) vill FTI i stället etablera så kallade singelstationer.
Singelstationerna ska vara ett komplement till de Återvinningsstationer
som FTI driver sedan tidigare. Sannolikt kommer även andra aktörer än
FTI ansöka om tillstånd för insamling av förpackningar
och returpapper.

Senast den 31 mars 2020 måste de aktörer som vill driva ett
tillståndspliktigt insamlingssystem söka tillstånd för detta hos
Naturvårdsverket. Beslut om tillstånd avses lämnas under senhösten
2020. Därefter ska insamlingen via de nya tillståndspliktiga systemen
starta den 1 januari 2021.

Renhållningstaxan som ska gälla från den 1 januari 2021 är beroende
av hur det blir med insamlingen av förpackningar och returpapper i
Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Klippan, Perstorp och Örkelljunga föreslås
godkänna förslagen till ny renhållningstaxa samt renhållningsordning.

Beslutsunderlag
Renhållningstaxa 2020 gällande insamling av kärlavfall
Renhållningstaxa 2020 - Nårab
Renhållningsföreskrifter 2020 - Nårab - Förslag from 2020-01-01
Abonnemangsförteckning slam 2020 års taxa
Abonnemangsförteckning kärl 2020 års taxa
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Ksau 2019-12-18
Nårab
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KSAU § 274 KLK.2019.514

Länsstyrelsen Skåne - Delbeslut om preliminärt bidrag
till Fiskevårdsåtgärder i Skåneleden av Stensån 2019-
2022

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga
informationsärendet till handlingarna.

Bakgrund

Preliminärt beslut om stöd för vattenvårdsprojekt
Länsstyrelsen Skåne beviljar stöd med högst 600 000 kronor till
Örkelljunga för Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) till projektet
”Fiskevårdsåtgärder i Skånedelen av Stensån 2019-2022”.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsen Skåne - Delbeslut om preliminärt bidrag till
"Fiskevårdsåtgärder i Skåneleden av Stensån 2019-2022
____________

Expedieras till:
Gunnar Edvardsson
Stefan Christensson
Anna Lindström
Erika Ebbesson
Serkon
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KSAU § 275 KLK.2019.21 00

Informationsärenden 2019

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga
informationsärendet till handlingarna.

Bakgrund

· Söderåsens miljöförbund - medlemssamråd den 18 oktober
2019 - bildspel KLK 2019.503

__________
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