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Sammanträdesprotokoll 2015-09-30
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 133 KLK.2015.5 101

Ekonomisk information 2015

Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas information från
ekonomichef Stefan Christensson. Av informationen framgår nuvarande
arbetssituation inom ekonomienheten och förberedelserna inför
kommande budgetarbete.

Beslutsunderlag
Ekonomisk information 2015

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
___________
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Sammanträdesprotokoll 2015-09-30
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 134 KLK.2015.90 042

Månadsuppföljning 2015

Ekonomichef Stefan Christensson informerar om månadsuppföljningen
per augusti 2015 för, dels kommunstyrelsens verksamhet, dels för
kommunen totalt.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-23 - KSAU § 232
Månadsuppföljning augusti 2015
Uppföljning totalt augusti 2015.pdf

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna månadsuppföljningen per augusti 2015.
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
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Sammanträdesprotokoll 2015-09-30
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 135 KLK.2015.344 049

Finanspolicy Örkelljunga kommun

Syfte
Syftet med finanspolicyn är att ge kommunkoncernen, d v s kommunen
och dess helägda dotterbolag Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB och
Örkelljungabostäder AB ett regelverk som säkerställer att
kommunallagens krav på medelsförvaltning i 8 kapitlet, §§ 2 och 3
uppfylles.

Med finansverksamhet avses upplåning, utlåning, borgen,
likviditetshantering/betalningar, kortfristiga placeringar och förvaltning
av pensionsmedel.

Kommunens helägda bolag inom kommunkoncernen ska följa denna
finanspolicy inom ramen för sin verksamhet.

Denna finansiella policy gäller även vid hanteringen av medel inom de
stiftelser som kommunen förvaltar.

Finansverksamheten ska bedrivas på ett betryggande sätt och i enlighet
med på området gällande lagstiftning, kommunal rätt samt EU-rättsliga
principer. Verksamhetenska kännetecknas av god riskkontroll.

Mål
Inom ramen för Kommunallagens bestämmelser och denna policy skall
finansverksamheten inom kommunkoncernen drivas så att

Koncernens betalningsförmåga säkerställs på kort och lång sikt

Bästa möjliga finansnetto uppnås

Skalfördelar utnyttjas inom kommunkoncernen för att effektivisera
finansiering, likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga
finansiella tjänster

Riskerna hålls på en låg nivå med hänsyn tagen till kraven på god
avkastning. Risknivån skiljer sig åt mellan pensionsmedelsförvaltning
och övrig finansförvaltning beroende på att de medel som avsatts för
pensionsförpliktelser är av mer långsiktig karaktär än övrig
finansförvaltning.
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Sammanträdesprotokoll 2015-09-30
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Finansverksamheten ska bedrivas på ett betryggande sätt och i enlighet
med på området gällande lagstiftning, kommunal rätt samt EU-rättsliga
principer. Verksamhetenska kännetecknas av god riskkontroll.

Principer för finansiell samordning
All upplåning, utlåning, likviditetshantering/betalningar och kortfristiga
placeringar inom kommunkoncernen bör samordnas. Ekonomichefen
ansvarar under kommunstyrelsen för den löpande samordningen.
Hanteringen inom den finansiella samordningen skall vara ömsesidigt
förmånlig för kommunen och bolagen. Ingen verksamhet skall
subventioneras av någon annan verksamhet. Finansieringsvillkoren
skall motsvara respektive verksamhets kreditvärdighet och ske enligt
marknadsmässiga principer.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-23 - KSAU § 233
Finanspolicy Örkelljunga kommun

Ekonomichef Stefan Christensson informerar i ärendet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna reviderat förslag till Finanspolicy för Örkelljunga
kommun.

___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 2015-09-30
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 136 KLK.2015.329 041

Förslag till finansiella mål för Örkelljunga kommun 2016

Ekonomichef Stefan Christensson lämnar förslag till Finansiella Mål
2016.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-16 - KSAU § 220
Förslag till finansiella mål verksamhetsåret 2016

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa följande Finansiella Mål för Örkelljunga kommun
2016:

· Kommunen ska årligen ha ett balanskravsresultat
som minst uppgår till 1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

· Soliditeten ska vara lägst 40 procent enligt
fullfonderingsmodellen.

· Soliditeten ska vara lägst 60 procent enligt
blandmodellen.

___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 2015-09-30
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 137 KLK.2015.328 041

Förslag till budget 2016 för kommunstyrelsens
verksamhet

Ekonomichef Stefan Christensson informerar i ärendet. Vidmötet
utdelas även förslag till investeringar 2016-2018.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-16 - KSAU § 219
Budget KS 2016.docx
Investeringar 2016-218

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslaget till budget för kommunstyrelsens
verksamhet 2016.

___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
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Sammanträdesprotokoll 2015-09-30
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 138 KLK.2015.349 041

Information om nämndernas förslag till budget 2016

Beslutsunderlag
Kultur- och Fritidsnämnden budget 2016
Kultur- och Fritidsnämnden budget 2016, Prislista - Bilaga 2
Kultur- och Fritidsnämnden budget 2016, Investeringar - Bilaga 3
Kultur- och Fritidsnämnden budget 2016, Investeringsförklaringar -
Bilaga 3 A
Kultur- och Fritidsnämnden budget 2016, Investeringskalkyl - Bilaga 5
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden - Budget 2016
Samhällsbyggnadsnämnden budget 2016
Samhällsbyggnadsnämnden budget 2016 - Investeringar 2015-2018
Protokollsutdrag UNAU § 62 Budget 2016
Ubildningsnämnden budget 2016
Utbildningsnämnden budget 2016 Nyckeltal - Bilaga 1
Utbildningsnämnden budget 2016 Taxor - Bilaga 2
Utbildningsnämnden budget 2016, Investeringar - Bilaga 3
Protokollsutdrag Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämndens resultatbudget 2016-2018
Protokoll SNAU 2015-09-22 § 223
Socialnämndens Budgetunderlag 2016 och plan 2017-2018

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
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Sammanträdesprotokoll 2015-09-30
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 139 KLK.2015.352 00

Förslag till mätetal och målvärden för
kommunfullmäktiges mål

Kommunchef Peter Andreasson och vikarierande utredare Amanda
Cederholm presenterar förslag på mätetal och målvärden till
kommunfullmäktiges mål.

Varjemål mäts genom mätetal över tid för att uppnå målvärdet.
Ingångsvärdena är det senast uppmätta värdet, och det kan variera från
vilket år det är, beroende på när den senaste undersökningen är gjord.

De ekonomiska målen ska varken öka eller minska, utan de ska vara
precis så som står i mätetalen. I kolumnerna för uppmätt värde för
respektive år skrivs förslagsvis uppnått eller inte, samt vilken avvikelse
som finns om målet inte skulle vara uppnått.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-23 - KSAU § 235
Reviderad - Förslag till mätetal och målvärden för kommunfullmäktiges
mål

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta reviderat förslag till mättal och målvärden för
kommunfullmäktiges mål.

___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 2015-09-30
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 140 KLK.2015.299 842

Utveckling av information för turister

Kommunchef Peter Andreasson och Näringslivs- och turistchef Krister
Persson presenterar förslag till lösning och organisation för att möta upp
krav och förväntningar från dagens turist- och besökskonsumenter
enligt följande:

Genom ett samarbete mellan Näringsliv- och turism och Kultur- och
fritidsförvaltningen öppnas möjligheter att öka servicegraden för turist-
och besökskonsumenterna. Resurser kan frigöras för mer strategiskt och
utvecklande arbete. Tanken är att det ska bli ett resursmässigt
nollsummespel.

Förslag till åtgärder:
· Införande av 5-6 st Infopoints inom kommunen, vilka praktiskt

taget kommer att ersätta den klassiska turistbyrån. Kulturhuset
blir en av 5-6 Infopoints. I praktiken kan ännu fler verksamheter
som har ett intressant flöde av besökare bli Infopoints. En
Infopoint är en plats där det redan idag finns en verksamhet som
vill vara Infopoint för att öka sin egen service. Detta är
ytterligare ett sätt att öka samarbetet mellan olika näringsidkare
i kommunen. Alla hjälps åt. Det blir Näringslivs- och
turistchefens ansvar att årligen se över och kvalitetssäkra
befintliga och eventuella nya Infopoints.

· Resurserna på turistbyrån som turistsamordnare tillsammans
med sommarturistvärdar som hittills behövts, används som bas
för att skapa en ny organisation för att möta de krav som
turistnäringen står inför.

· Skapa en resurs som destinationsutvecklare för strategisk
utveckling av turism- och besöksnäring.

· Till Kultur- och fritidsförvaltningen föra över 0,20–0,25 tjänst
för att utöka med besöksservice. Detta innebär att alla tjänster på
Kulturhuset blir utvidgade till att även vara besöksinspiratörer
(besöksservice). Det innebär också att tillgängligheten och
öppettiderna för besökare blir bättre jämfört med dagens
turistbyrå. Behovet av vikarier för turist- och besöksservicen
försvinner.
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Sammanträdesprotokoll 2015-09-30
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Om åtgärderna som beskrivs ovan skulle genomföras innebär det att
Örkelljunga kommun inför 2016 kan ha runt 6 stycken Infopoints i
kommunen enligt en ny modern modell som även Svenska
Turistföreningens Visita står bakom. På så vis kan vi ha samma
öppettider och tillgänglighet för turister och besökare under hela året.
På sikt, när biblioteket utvecklas till ett meröppet bibliotek blir servicen
för turister ännu bättre.

Ekonomisk konsekvens
Med ett resursmässigt nollsummespel åsyftas att de lönekostnader som
idag redan finns, inte skall behöva öka. I dagens kostnader är medräknat
både den befintliga fasta tjänsten på 0,75 samt de vikariekostnader som
under året uppstår i samband med ledigheter och annan frånvaro. Dessa
kostnader blir basen både för att ge Kultur- och fritidsförvaltningen
0,2-0,25 resursökning på deras befintliga tjänster samt inrättande av
tjänsten ”Destinationsutvecklare” på 0,75 tjänst som kommer att lyda
under Näringslivs- och turistchefen. Genom samarbete med Kultur- och
fritidsförvaltningen undkommer vi de vikariekostnader som tidigare var
en nödvändighet. Istället används dessa tillsammans med lönekostnaden
för dagens 0,75 tjänst för att möjliggöra en mer kvalificerad tjänst som
”destinationsutvecklare”.

Fast kostnad som befintlig hyra för Turistbyråns lokal förändras inte.
Den infopoint som kommer att inrättas i kulturhuset blir en del av den
redan befintliga servicen över biblioteksdisken.

Övriga infopoints som kommer att inrättas hos samarbetspartners/
näringsidkare i besöksnäringen innebär ingen tillkommande fast
kostnad. Ersättning utgår inte heller till dessa infopoints. Allt bygger på
att även de vinner på att få ökat antal besökare genom att vara en
officiell infopoint samt att deras egen IT-teknik används. Samarbetet
bygger på en långsiktig win-win situation. Konceptet med Infopoints är
nytt och Svenska Turistorganisationen Visita ligger bakom detta som en
utveckling av turistnäringen mot nya besökarbehov och rörelsemönster.

De kostnader som kan tillkomma i ett uppstartsskede är mindre
kostnader för broschyrställ, skyltning av infopoints (liknande grön skylt
för turistbyrå) och liknande samt en startkostnad för installation av
IT-lösning i vår egen infopoint. Förändring av lokal i kulturhuset sker
utan kostnader genom att befintlig utrustning, bord, disk etc. används.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-09 - KSAU § 200
Förslag till utveckling av besöksnäringen i Örkelljunga kommun
Rapport - Framtidens innovativa värdskap
Presentation Info Points
Artikel Helsingborgs Dagblad
MBL-Protokoll 2015-09-30

Kompetenskrav inför förändring
Infopoints:
· Kulturhusets Infopoint bemannas av de befintliga medarbetarna

på Kultur- och fritidsförvaltningen. För dessa genomförs en
serviceutbildning i kombination med generell turistinformation
enligt det Infopointskoncept som Visita arbetat fram.

· För övriga Infopoints genomförs samma serviceutbildning enligt
det Infopointskoncept somVisita arbetat fram.

Destinationsutvecklare:
· Högskolekompetens med inriktning på serviceyrket och/eller

besöksnäringen.
· Förmåga att arbeta självständigt med bland annat projektledning

av utvecklingsprojekt, utveckling av arbetet med sociala medier
och de digitala verktyg som används inom besöksnäringen.

· Självgående och drivande.
· Erfarenhet från motsvarande utvecklingsarbete inom

besöksnäringen.

Förslag till beslut
Att ge Näringslivs- och turistchefen i samarbete med Kultur- och
fritidschefen mandat att genomföra ovanstående förslag till förändring
och utveckling.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Vid kommunstyrelsens sammanträde utdelas protokoll fört vid
förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen.

Kommunstyrelsen beslutar

att ge Näringslivs- och turistchefen i samarbete med Kultur- och
fritidschefen mandat att genomföra ovanstående förslag till
förändring och utveckling av organisationen för
turistverksamheten.

___________

Expedieras till:
Krister Persson
AndreasMeimermondt
Peter Andreasson
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 141 KLK.2015.296 019

Länsstyrelsen Skåne - Begäran om uppgifter gällande
kommunens planer på utökat verksamhetsområde för
kommunalt vatten och avlopp

Kommunstyrelsen i Örkelljunga kommun anmodas att senast den 31
oktober 2015 inkomma med en tid- och handlingsplan för anslutning av
nedan prioriterade områden till verksamhetsområde för allmän vatten-
och avloppsanläggning.

Prioritet 1:
Björkliden
Örkelljunga, Bruket
Norr om Åsljunga, Sågarev, Huggarev mfl
Östra Sonnarp/Birgittas väg
Väster om Vemmentorpasjön
Vemmentorp
Sjöhultet

Prioritet 2:
Åkarp
Harbäckshult
Norr om Vemmentorp
Yxenhult

Av redovisningen gällande utpekade prioritet 1-områden ska framgå
vilket år nuvarande bebyggelse kan anslutas till allmän vatten- och
avloppsanläggning, en karta utvisande tillkommande
verksamhetsområde och hur vatten och avlopp avses lösas, dvs om
anslutning kommer att ske via allmän avloppsanläggning/
dricksvattentäkt på plats eller genom överföringsledning till kommunalt
avloppsreningsverk/vattenverk (ange vilka).
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Av redovisningen gällande utpekat prioritet 2-område ska framgå vilka
ytterligare utredningar som kommunen anses behöva för att bedöma
möjligheten att ansluta befintliga områden till kommunalt vatten och
avlopp, inom vilken tid dessa utredningar kan vara klara och när
nuvarande bebyggelse kan komma att vara ansluten till allmän vatten-
och avloppsanläggning.

I några områden i kommunen har dricks- och spillvattenfrågan lösts i ett
större sammanhang för en samlad bebyggelse, men utan att
verksamhetsområde har inrättats. Dessa områden utgör prioritet 1
utifrån administrativa skäl i länsstyrelsens begäran om tid- och
handlingsplan.

Prioritering 1 utifrån administrativa skäl.
Kommunen anmodas att inrätta verksamhetsområde för dricks- och
spillvatten i följande områden:
Norra Örkelljunga,
Södra Skånes-Fagerhult

Bakgrund
Enligt Regeringens regleringsbrev till Länsstyrelserna 2015 ska
länsstyrelserna, i syfte att öka åtgärdstakten, aktivt vidareutveckla sitt
arbete med tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen
(2011:13), och därigenom förbättra förutsättningarna för operativa
tillsynsmyndigheter att minska utsläppen från enskilda avlopp.

Länsstyrelserna ska förstärka sitt arbete med tillsyn enligt 51 § lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster och därigenom förbättra
förutsättningarna för operativa tillsynsmyndigheter att minska utsläppen
från enskilda avlopp. Länsstyrelserna ska, redovisa genomförda
insatser, samt ev. behov av ytterligare insatser beträffande tillsyn
avseende enskilda avlopp enligt miljötillsynsförordningen samt tillsyn
enligt 51§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Uppdraget ska
redovisas till Havs- och vattenmyndigheten med kopia till
Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Länsstyrelsen har den 15 april 2014 träffat representanter från plan, VA
och miljö, miljö representerades av Söderåsens Miljöförbund. Syftet var
att inleda en dialog kring VA-planeringi samlad eller förtätad
bebyggelse i Örkelljunga kommun. Vidmötet fördes en diskussion
kring vilka bebyggelseområden som idag är anslutna till
verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning, vilka
områden som kommer att anslutas till allmänna vatten- och
avloppsanläggningar inom de närmsta åren samt vilken VA-statussom
råder i områden med samlad eller förtätad bebyggelse.

Länsstyrelsen har med utgångspunkt från de diskussioner som fördes
vid mötet prioriterat vilka områden som Länsstyrelsen anser bör bli
föremål för utbyggnad enligt lagen om allmänna vattentjänster. Vid
mötet lät Länsstyrelsen meddela att kommunstyrelsen kommer att
tillskrivas med en begäran om en tid- och handlingsplan för det fortsatta
arbetet. Inkomna uppgifter kommer att användas i Länsstyrelsens
fortsatta tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Enligt 6§ lagen om allmänna vattentjänster ska kommunen se till att
allmän vatten- och avloppsanläggning kommer till stånd så snart som
möjligt för befintlig eller tillkommande bebyggelse om
vattenförsörjning eller avlopp behöver anordnas med hänsyn till
skyddet för människors hälsa eller miljön. Länsstyrelsen kan vid vite
ålägga kommunen att fullgöra sin skyldighet. Av propositionen till
lagen om allmänna vattentjänster framgår att kommunernas roll i
samhällsplaneringen och i miljö- och hälsoskyddsfrågor gör
tillhandahållandet av vattentjänster till ett sådant allmänt intresse för
kommuninvånarna att kommunen enligt kommunallagen måste anses ha
befogenhet att ordna sådana tjänster. När förutsättningarna är sådana att
kommunen behöver se till att vattenförsörjningen och avlopp ordnas
och fastighetsägarna inte själva kan enas om att lösa VA-frågornapå
egen hand är det enligt regeringens mening mest rimligt att kommunen
fullgör sitt ansvar med en allmän anläggning.

Länsstyrelsens prioritering
Länsstyrelsen anser att följande områden med förtätad eller samlad
bebyggelse är prioriterade i frågan om utbyggnad av kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp enligt 6§ i lagen om allmänna
vattentjänster.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Prioritet 1:
Björkliden består av enklare sommarstugor. Fastigheterna har enskilda
avloppsanläggningar. Stugorna har indraget vatten och anslutning till
kommunalt dricksvatten. Området saknar inrättat verksamhetsområde.
Länsstyrelsen anser att verksamhetsområde för dricks- och spillvatten
ska beslutas för Björkliden och att avloppsfrågan ska lösas genom att
fastigheterna anslutes till kommunalt VA-näteller på annat sätt i ett
större sammanhang.

Fasalt består av ca 140-150 fastigheter. Fastigheterna används
huvudsakligen som fritidshus, ca 10-15% används för
permanentboende. Några fastighetsägare har gått samman och anlagt
gemensamma avloppsanläggningar för 2-3 upp till 8 hushåll. Området
har en gemensam anläggning för dricksvatten. Provtagning av
dricksvattnet sker, ibland är järnhalterna höga.
Länsstyrelsen anser att verksamhetsområde för dricks- och spillvatten
ska beslutas för Fasalt och att avloppsfrågan ska lösas genom att
fastigheterna anslutes till kommunalt VA-näteller på annat sätt i ett
större sammanhang.

Örkelljunga, Bruket, här ligger fyra fastigheter precis utanför
befintligt verksamhetsområde för dricks- och spillvatten och intill
Hjälmsjöns strand.
Länsstyrelsen anser att verksamhetsområde för dricks- och spillvatten
ska beslutas för dessa fastigheter och att vatten- och avloppsfrågan ska
lösas genom att fastigheterna anslutes till kommunalt VA-nät.

Öster om Hjälmsjön, ett område som består av ca 45 hus, vilka
huvudsakligen används för fritidsboende. Området har flera
gemensamma vattentäkter. Fastigheterna har enskilda avlopp med
relativt låg standard.
Länsstyrelsen anser att verksamhetsområde för dricks- och spillvatten
ska beslutas för området öster om Hjälmsjön och att vatten- och
avloppsfrågan ska lösas genom att fastigheterna anslutes till kommunalt
VA-näteller på annat sätt i ett större sammanhang
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Norra Åsljunga, Sågarevägen, Huggarevägen m fl ligger precis intill
befintligt verksamhetsområde för spill- och dricksvatten. Området
består av drygt 45 fastigheter. Fastigheterna har enskilda
avloppsanläggningar.
Länsstyrelsen anser att verksamhetsområde för dricks- och spillvatten
ska beslutas för området i Norra Åsljunga och att vatten- och
avloppsfrågan ska lösas genom att fastigheterna anslutes till kommunalt
VA-nät.

Norra Åsljunga, Paradisvägen, Trädvägenm fl byggdes på
1950-60-talet. Området består mestadels av fritidshus men även en del
hus för permanentboende. Området är detaljplanelagt och ligger precis
intill befintligt verksamhetsområde för spill- och dricksvatten. Tre - fyra
fastighetsägare har lagt egna ledningar för spillvatten och anslutit sig till
det kommunala nätet. Övriga fastigheter har enskilda avlopp. Tomterna
är relativt små och det är därmed svårt att lösa vatten och avlopp på den
egna tomten. Fastigheterna har egna vattentäkter.
Länsstyrelsen anser att verksamhetsområde för dricks- och spillvatten
ska beslutas för området i Norra Åsljunga och att vatten- och
avloppsfrågan ska lösas genom att fastigheterna anslutes till kommunalt
VA-nät.

Östra Sonnarp/Birgittas väg består av 34 fastigheter, 5-6 av dessa
fastigheter används för permanentboende, övriga är fritidshus. Området
har en gemensam vattentäkt. Fastigheterna har enskilda
avloppsanläggningar.
Länsstyrelsen anser att verksamhetsområde för dricks- och spillvatten
ska beslutas för Östra Sonnarp/Birgittas väg och att avloppsfrågan ska
lösas genom att fastigheterna anslutes till kommunalt VA-näteller på
annat sätt i ett större sammanhang.

Västra Sonnarp består av 40-45 bebyggda fastigheter idag. För den
södra delen av Sonnarp finns en plan och här sker nybyggnation. Den
södra delen har ett gemensamt vattenverk. Fastigheterna närmast sjön, i
den norra delen av området, har en gemensam infiltrationsanläggning
för BDT-vattnet och en gemensam borra för dricksvatten.
Länsstyrelsen anser att verksamhetsområde för dricks- och spillvatten
ska beslutas för Västra Sonnarp och att vatten- och avloppsfrågan ska
lösas genom att fastigheterna anslutes till kommunalt VA-näteller på
annat sätt i ett större sammanhang.
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Väster om Vemmentorpasjön är ett fritidshusområde som består av
15-20 fastigheter. Området har en gemensam dricksvattenanläggning.
Fastigheterna har enskilda avlopp, vilka är av äldre modell.
Länsstyrelsen anser att verksamhetsområde för dricks- och spillvatten
ska beslutas för området väster om Vemmentorpasjönoch att
avloppsfrågan ska lösas genom att fastigheterna anslutes till kommunalt
VA-näteller på annat sätt i ett större sammanhang.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-09 - KSAU § 201
Länsstyrelsen Skåne - Begäran om uppgifter gällande kommunens
planer på utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp

Svar till länsstyrelsen skall lämnas senast den 31 oktober 2015.

Protokollsanteckning i arbetsutskottet
Arbetsutskottet anser att det är viktigt att få en helhetssyn på åtgärderna
och att utbyggnadstakten samordnas med de ålägganden som inom
Örkelljunga kommun framförs från Söderåsens Miljöförbund. För
närvarande genomför Söderåsens miljöförbund en inventering av
statusen på de enskilda va-anläggningar.

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt samhällsbyggnadschef Kristian Svärd att
tillskriva länsstyrelsen med begäran om förlängd svarstid,

att uppdra åt Kristian Svärd att utarbeta förslag till yttrande i
ärendet, i första hand avseende framförda förslag enligt
Prio 1 områden, samt

att till samhällsbyggnadsnämnden överlämna frågan om
anlitande av konsulthjälp för projektet.

___________

Expedieras till:
Kristian Svärd
Ksau 13 april 2016
Samhällsbyggnadsnämnden
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KS § 142 KFN.2015.80 889

Biblioteksplan 2015-2017

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag
till ny Biblioteksplan 2015-2017.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-09 - KSAU § 203
Protokoll 2015-04-09 - KFN §50
Biblioteksplan 2015-2017
Bibliotekslag.pdf
Protokoll 2015-08-13 - UN § 79
Uppdatering av biblioteksplan.docx

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat Biblioteksplanen till
utbildningsnämnden för yttrande.

Utbildningsnämnden har beslutat att bifalla att Biblioteksplanen
godkänns.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta kultur- och fritidsnämndens förslag till Biblioteksplan
2015-2017.

___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 143 KLK.2014.435 00

Förslag på ny arbetsordning för fullmäktige

Under 2011 reviderades förslaget till normalarbetsordning för
fullmäktige. Därefter har ytterligare lagändringar skett vilka gett
anledning att återigen revidera underlaget till normalarbetsordningen.

Detta underlag riktar sig till kommuner, landsting och regioner.
I underlaget finns allmänna utgångspunkter, förslag till arbetsordning
samt en kommentardel. Materialet har bearbetats inom den juridiska
avdelningen av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-09 - KSAU § 204
Cirkulär från SKL 14057 Förslag på ny arbetsordning för fullmäktige
Tjänsteskrivelse Amanda Cederholm - Förslag till revidering av
kommunfullmäktiges arbetsordning
Arbetsordning för kommunfullmäktige, reviderad
Arbetsordning för kommunfullmäktige 2013-06-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att överlämna ärendet till kommunledningskontoret för att i
samarbete med kommunfullmäktiges presidium ta fram förslag
till ny arbetsordning för fullmäktige, samt

att ärendet åter skall hanteras i augusti 2015. Vid presentationen
skall den nya och gamla arbetsordningen finnas med.

Vikarierande utredare Amanda Cederholm har tillsammans med
kommunfullmäktiges presidium lämnat följande redogörelse:

Utifrån SKL:s cirkulär har ett förslag till revidering av
kommunfullmäktiges arbetsordning utarbetats i samarbete med
kommunfullmäktiges presidium.
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I den nuvarande arbetsordningen för kommunfullmäktige har följande
ändringar gjorts.

En språklig uppdatering av hela arbetsordningen, där exempelvis alla
skall har bytts ut till ska, och nästkommande till nästa.

1 §: Ändrat från 45 till 41 ledamöter, enligt beslut 2013-09-30 KF §82.

2 §: Ändrat förtydligandet av vilka som utgör presidium från en
parentes till en bisats, samt lagt till en mening om att viceordförandena
ska biträda ordföranden i den mån som behövs.

En rubrik över 3 § har lagts till.
En rubrik över 4 § har lagts till.
En rubrik över 6 § har lagts till.

9 §: En mening om att KF beslutar om i vilken ortstidning som
annonsering om sammanträde ska ske, samt att annonsering ska ske på
kommunens webbplats har lagts till.

10 §: I sista meningen har det lagts till att vid avbrutet sammanträde
underrättar ordföranden, via gruppledaren för respektive parti, de
ledamöter och ersättare som inte var närvarande när sammanträdet
avbröts, om tid och plats för fortsatt sammanträde.

11 §: Ett förtydligande om vilka handlingar som ska tillställas
ledamöterna har lagts till, samt en mening om att handlingar bör finnas
tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under
sammanträdet.

16 §: förtydligat att upprop sker enligt 15 §.

18 §: En mening om att styrelseordföranden i hel- eller delägt
kommunalt bolag får delta i överläggningarna när kommunfullmäktige
behandlar ett ärende som berör förhållandena i bolaget har lagts till.

21 §: ändrat genmäle till replik. Ändrat honom till talaren, samt lagt till
…eller hennes… i meningen om att ingen i övrigt får avbryta talaren
under hans anförande. Lagt till i sista meningen att ordföranden även får
ajournera sammanträdet.
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27 §: Lagt till en punkt, nr. 4, som säger att uppgift om att en
interpellation kommer att besvaras på ett visst sammanträde bör tas in i
kungörelsen. Under punkt 6 har ordningen ändrats i den sista meningen
för att göra punkten mer lättförståelig.

31 §: Denna paragraf med tillhörande rubrik är ny, och den har tagits in
i arbetsordningen för att förtydliga att det är kommunfullmäktige som
beslutar omfattningen och formerna för återredovisning från nämnderna
av uppdrag som fullmäktige har lämnat.

Lagt till …och publicering i rubriken över 35 §.

36 §: Ny paragraf, som stadgar att protokollet även ska publiceras på
kommunens webbplats.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslaget till Ny Arbetsordning för kommunfullmäktige
i Örkelljunga kommun.

___________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KS § 144 KLK.2015.23 108

Överklagande om beslut i kommunstyrelsen,
förvaltningsrätten angående laglighetsprövning

Ordförande Carina Zachau informerar om Förvaltningsrättens
Mål nr 766-15.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-23 - KSAU § 234
Förvaltningsrätten i Malmö - Dom i mål nr 766-15

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
___________
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KS § 145 KLK.2015.308 133

Förslag om ökat platsantal för mottagande av
ensamkommande barn

Efter ändring i lagstiftningen kan Migrationsverket sedan 2014-01-01
placera ensamkommande barn i kommuner såväl med som utan avtal.
Migrationsverket räknar ut ett anvisningstal per kommun som grundar
sig på ett antal variabler såsom kommunstorlek, hur stor migration
kommunen har i övrigt och inflödet av asylsökande barn. För
Örkelljungas del är detta tal för närvarande nio asylplatser, medan
kommunen har avtal på fyra.

I tjänsteskrivelse från socialchef Christel Sundberg föreslås att
socialnämnden tillskriver kommunfullmäktige i ärendet. Förslaget är att
socialnämnden ska medges att teckna avtal om mottagande av
asylsökande barn motsvarande Migrationsverkets tilldelningstal, samt
att platserna för permanent uppehållstillstånd (PUT) utökas till åtta. I
tjänsteskrivelsen anges följande motiv till att utöka antalet platser:
1. Utökat antal platser ger bättre förutsättningar att planera mottagandet
2. Ökade förutsättningar att få barn inom åldersspannet 16-17 år
3. Ingen tilldelning enligt steg tre i Migrationsverkets
fördelningsmodell
4. Färre externa placeringar på HVB- och familjehem
5. Kostnadstäckning även för tomma platser (1 600 kronor/dygn)
6. Väsentligt förenklad återansökningsprocess och administration

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-09 - KSAU § 212
Protokollsutdrag SN § 125
Tjänsteskrivelse - Ökat platsantal för mottagande av ensamkommande
barn
Reservation avtal om flyktingbarn.doc
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Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att medge socialnämnden att teckna avtal för mottagande av
asylsökande barn motsvarande de tilldelningstal (för närvarande
nio) som Migrationsverket räknat ut, samt

att godkänna utökning av PUT-platser till åtta.

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att medge socialnämnden teckna avtal för mottagande av
asylsökande barn motsvarande de tilldelningstal (för närvarande
nio) som Migrationsverket räknat ut, samt

att godkänna utökning av PUT-platser till åtta.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkande i kommunstyrelsen
Tommy Brorsson (SD) yrkar avslag på förslaget att teckna avtal med
Migrationsverket.

Tomas Nilsson, C, Christer Olsson, S, Thomas Bjertner, S, Madeléne
Ekelund, MP,Gunnar Edvardsson, KD, Theresa Lindahl, M, och
Mary- Anne Persson, FP, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande Carina Zachau ställer proposition på förslagen och finner
att arbetsutskottets förlag antas.
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Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta

att medge socialnämnden teckna avtal för mottagande av
asylsökande barn motsvarande de tilldelningstal (för
närvarande nio) som Migrationsverket räknat ut, samt

att godkänna utökning av PUT-platser till åtta.

Tommy Brorsson, SD och Niclas Bengtsson, SD, reserverar
sig skriftligt mot beslutet: Tommy Brorsson inlämnar följande
skriftliga reservation för Sverigedemokraterna:

Verksamhetenmed att ta emot så kallade ensamkommande flyktingbarn
i Örkelljunga har under de gångna åren varit långt ifrån problemfri. Det
har under den tid som kommunen sysslat med mottagande blivit
uppenbart att kommunen helt saknar möjligheter och kunskap att hjälpa
dessa människor på ett bra sätt. På boendet har det förekommit diverse
missförhållande, såsom skadegörelse, drogmissbruk och även övergrepp
av sexuell natur ska ha förekommit, vilket givetvis är helt oacceptabelt
och gör det omöjligt för oss att ställa oss bakom att verksamheten tillåts
fortsätta, än mindre utökas.

Ekonomiskt har verksamheten tenderat att kosta mycket mer än
beräknat. I Socialnämnden redovisas en kostnad på uppemot 2300 kr
per dygn och samma summa återkommer i KS underlag. Det är en
kostnad som vida överstiger den ersättning som kommunen får per barn
och verksamheten orsakar därmed en kraftig kostnad även för
kommunen. För att verksamheten ska hålla budgeten så krävs enligt
samma underlag att kostnaden inte överstiger 1600 kr per dygn, alltså
en differens på upp till 700 kr per barn och dag (över 250 000 kr per år
och barn) och uppemot 44% högre kostnad än beräknat.

Migrationsverket väljer också att gå runt kommunens åtagande och
själva placera ytterligare barn i kommunen, vilket kraftigt försvårar för
kommunen att få en fungerande verksamhet. Att statliga myndigheter
agerar på detta styvmoderliga sätt gentemot kommuner kan inte nog
fördömas och bör leda till att kommunen omedelbart avslutar alla
frivilliga åtagande. Åtminstone fram tills dess att de statliga
myndigheterna är beredda att ge kommunerna en möjlighet att
tillsammans med statliga myndigheter komma fram till möjliga
lösningar som kan fungera i praktiken och där kommunen inte tvingas
på ett ansvar och åtagande som de inte klarar av.
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Arbetsmarknaden i Örkelljunga är i dagsläget högst begränsad och de
prognoser som finns tyder på att redan de flyktingar som redan placerats
i kommunen kommer att få problem att hitta lediga arbeten. Då bör
kommunen vara restriktiv med att ta emot fler fram till dess att vi kan se
en efterfrågan på arbetsmarknaden, speciellt när det finns andra
kommuner som själva hävdar att de kommer att behöva tusentals
arbetare inom bara några år. När Örkelljungas politiker från andra
partier då säger att vi ska ta emot dessa ungdomar som snart ska ut på
arbetsmarknaden, istället för de kommuner som själva säger sig inom
kort kommer ha tusentals lediga jobb, så är det vår åsikt att de partierna
medvetet lurar dessa till en kommun där de inte har möjlighet att få
arbete och försörja sig själv.

Eftersom vårt yrkande inte hörsammades, väljer vi att reserveras oss
mot beslutet.
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 146 KLK.2014.395 332

Besvarande av motion från C om komplettering av
lekplats i Skånes Fagerhults centrum

Kenny Lärkevie, C, Martin Gustafsson, C och Ingela Lärkevie, C, har
inlämnat en motion om komplettering av lekplats i Skånes Fagerhults
centrum. Avmotionen framgår följande:

Det ska finnas möjlighet att bo och leva i hela Örkelljunga!

Det är i nuläget många familjer med barn som bor i Skånes Fagerhult
med omnejd vilket vi ser mycket positivt på. Här finns även
kommunens största förskola och antalet barn i Bokelundaskolan ökar.
Centerpartiet i Örkelljunga vill att det ska finnas förutsättningar för att
invånare ska vilja bosätta sig på andra platser än i Örkelljungas
centralort.

Centerpartiet tycker det är av stor vikt att man färdigställer det
påbörjade arbetet med nya Centrum i Skånes Fagerhult. I samband med
detta är det av stor vikt att man ser över den lekplats som byggdes.
Centrumet bör vara en central träffpunkt där familjer kan koppla av och
träffas, där barnen kan ha roligt och leka. Den lekplats som byggdes när
man anlade Centrumet inbjuder i nuläget inte till detta. Där finns en
gunga för de större barnen, en klätterställning för de yngsta och ett
klätternät. Tyvärr fångar detta inte barnens uppmärksamhet särskilt
länge. För att skapa den inbjudande atmosfär som vi anser att Skånes
Fagerhults Centrum behöver, är det önskvärt att man kompletterar
centrumets lekplats med t e x en vanlig gungställning, en sandlåda ,
några "gungdjur " och kanske en karusell. Finns givetvis en hel uppsjö
med utrustning som skulle kunna passa.

Vi tycker även att det är rimligt att det finns bord och
bänkar i anslutning till detta för att man te x ska kunna fika
tillsammans.

29(48)



Sammanträdesprotokoll 2015-09-30
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Därför yrkar Centerpartiet :
att kommunfullmäktige beslutar att komplettera lekplatsen i Skånes
Fagerhult med fler aktiviteter för barnen enligt ovannämnda förslag
samt att uppföra bord och bänkar i anslutning till lekplatsen och
Centrumet i Skånes Fagerhult.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-16 - KSAU § 223
Motion från C om komplettering av lekplats i Skånes Fagerhults
centrum
Protokoll 2015-04-07 - SBN § 31
Yttrande Didrik Weber
Tjänsteskrivelse Didrik Weber
Tjänsteskrivelse 2015-07-08
Protokoll 2015-08-31 - SBN § 69

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning och kommunstyrelsens arbetsutskott
har beslutat att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande senast 2015-04-30.

Samhällsbyggnadsnämnden har i sin tur beslutat

att tillskriva Fagerhults Framtid för diskussion om vad vi kan göra
ytterligare i Skånes Fagerhult för barn, ungdomar och familj, och

att därmed avslå motionen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen överlämna
samhällsbyggnadsnämndens yttranden i ärendet,

att notera att samhällsbyggnadsnämnden kommer att tillskriva
Fagerhults Framtid i ärendet, samt

att motionen avslås i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens
förslag

___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 147 KLK.2014.425 754

Besvarande av motion om försörjningsstöd,
"Olofströmsmodellen"

Björn Zorec, FP, och Kristina Söderlund, SPI, har inlämnat en motion
om försörjningsstöd enligt "Olofströmsmodellen". Avmotionen
framgår följande:

Olofströms kommun är en av de kommuner i hela riket som lägger
minst pengar på försörjningsstöd per invånare. Siffrorna kommer från
en ny rapport av socialstyrelsen. Enligt ansvariga i Blekingekommunen
beror det goda resultatet på att man varit duktiga på att koppla
försörjningsstöd till utbildning och arbete i förlängningen. Individens
egenansvar är mycket viktigt. Rapporten visar att hela Blekinge ligger
under rikssnittet men att Olofström är exceptionella med exempelvis
fyra gånger lägre kostnader än Karlskrona per invånare. Då den nu
kallade "Olofströmsmodellen" visat sig så effektiv. Då man har sänkt
sina kostnader under 15 års tid från 17 miljoner till 3 miljoner kronor,
har andra kommuner runt om i landet gått i motsatt riktning med ökade
kostnader. Medarbetare från kommuner över hela landet åker till
Olofströms kommun för att lära om "Olofströmsmodellen".

Vi anser att även Örkelljunga bör hänga på detta "tåget". Företrädare för
SPI Välfärden i Örkelljunga har kontaktat ledningen för den lyckade
modellen. Dessa ledare meddelade att de gärna kommer till Örkelljunga
för att informera om projektet.

Folkpartiet/SPI Välfärden föreslår:

att Örkelljunga kommun tar kontakt med Olofströms kommun för att
minska kostnaderna för försörjningsstödet. Det senare har som bekant
en tendens att öka kraftigt i vår kommun,

att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen, att utreda denna
motion i enlighet med motionärernas intentioner.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-09 - KSAU § 209
Motion om försörjningsstöd, "Olofströmsmodellen"
Protokoll 2015-08-11 - SN § 120
Tjänsteskrivelse från socialchef
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Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
socialnämnden för yttrande senast 2015-08-15.

Representanter från socialförvaltningen i Örkelljunga kommun har varit
på studiebesök i Olofström för att få kunskap och insikt i deras
arbetsmodell.

Tjänsteskrivelse finns från socialchef Christel Sundberg. I
tjänsteskrivelsen beskrivs och analyseras Olofströmsmodellen.

Socialnämnden har beslutat

att översända socialchefens tjänsteskrivelse som socialnämndens
yttrande i ärendet, samt

att motionen är utredd och därmed bifallen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen överlämna socialnämndens yttrande i
ärendet

att notera att "Olofströmsmodellen" inte är aktuell att införa i
Örkelljunga kommun, samt

att motionen är verkställd och därmed bifallen.
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 148 KLK.2014.396 070

Direktiv och reglemente - Motion från M om att skapa
beredningar direkt under KF

Kommunfullmäktige har bifallit en motion om att skapa beredningar
direkt under fullmäktige. I motionen presenterades förslag gällande
integration och landsbygdsutveckling. Följande förslag till reglemente
presenteras:

Förslag till reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar

Fullmäktigeberedningens uppgifter
1 §
Fullmäktigeberedningen ska vara tillfällig. Beredningen ska fullgöra det
uppdrag som har fastställts av kommunfullmäktige i direktivet för
beredningen.

Rapportering
2 §
Beredningen ska rapportera sitt arbete till kommunfullmäktige i
enlighet med vad som har beslutats i direktivet för beredningen.
Om inget särskilt har beslutats om rapportering ska sådan ske vid minst
2 tillfällen per år, utöver den rapportering som sker i samband med
årsredovisning och delårsrapport.

Ärendehantering
3 §
Beredningen har ingen beslutsbefogenhet.
Beredningen har rätt att initiera ett ärende som hör till beredningens
arbetsområde hos kommunfullmäktige och hos ansvarig
nämnd/styrelse.
Beredningens förslag ska beredas av kommunstyrelsen innan det
behandlas av kommunfullmäktige. Om ärendet berör en nämnds
verksamhetsområde ska nämnden alltid ges tillfälle att yttra sig.

Ekonomi
4 §
Beredningen disponerar en budget på 100 000 kronor för exempelvis
inhämtande av extern kompetens. Åtgärder som
fullmäktigeberedningens utredningar/rapporter utmynnar i hanteras
enligt sedvanlig budgetprocess.
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Beredningens arbetsformer
Sammansättning
5 §
Beredningen består av 8 ledamöter. Kommunfullmäktige utser
ledamöter i beredningen och bland dem en ordförande
(beredningsledare). Inga ersättare utses.

Ersättare för ordföranden
6 §
Om ordföranden inte kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av
ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens
uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra uppdraget under en längre tid får beredningen utse en annan
ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör
ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträdena
7 §
Fullmäktigeberedningen sammanträder på den dag och tid som
beredningen bestämmer. Sammanträde ska också hållas om minst en
tredjedel av ledamöterna begär det eller om ordföranden eller ersättare
för denna anser att det behövs.

Kallelse
8 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillhandahållas varje ledamot senast
fem dagar före sammanträdesdagen.
Kallelses bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer
i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När ordföranden inte kan kalla till sammanträde ska den till åldern
äldste ledamoten göra detta.
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Protokoll
9 §
Vid beredningens sammanträden ska protokoll föras. Protokollet
justeras av ordföranden och en ledamot.
Beredningen kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan den justeras.

Tjänstemannastöd
10 §
Beredningen har rätt till tjänstemannastöd i form av exempelvis
sekreterare och administrativt stöd.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-16 - KSAU § 224
Förslag till reglemente för tillfälliga beredningar direkt under
kommunfullmäktige
Tjänsteskrivelse Amanda Cederholm - Förslag på direktiv för tillfällig
fullmäktigeberedning på området integration

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslaget till reglemente för tillfälliga
fullmäktigeberedningar.

Kommunstyrelsens behandling
Vid kommunstyrelsens behandling presenteras följande förslag till
direktiv för tillfällig fullmäktigeberedning på området för integration:

Förslag till direktiv för tillfällig fullmäktigeberedning på området
för integration

Övergripande mål inom EU och Sverige

EU:s mål
EU:s agenda för integration av tredjelandsmedborgare antogs den 20
juli 2011 av kommissionen. Denna agenda har till syfte att öka de
ekonomiska, sociala och kulturella fördelarna av migrationen i Europa.
I agendan läggs tonvikt på invandrares fullständiga deltagande i alla
aspekter av samhällslivet och de lokala myndigheternas avgörande roll
betonas.
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Man skriver också att integration börjar på gräsrotsnivå och bör arbetas
med ur ett nerifrån- och upp-perspektiv. Integration handlar om det
mottagande samhällets åtagande att ta emot migranterna och respektera
deras rättigheter och kultur, samt informera om deras skyldigheter.

Migranterna måste samtidigt vara villiga att integreras och respektera
rådande regler och värderingar i det samhälle som de lever i.

Det finns elva europeiska grundprinciper för integration:
1.Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt
tillmötesgående mellan alla invandrare och invånare i medlemsstaterna.

2.Integration innebär respekt för Europeiska unionens grundläggande
värderingar

3.Sysselsättningen är en väsentlig del av integrationsprocessen och är
avgörande för invandrarnas delaktighet, för invandrarnas bidrag till
värdsamhället och för att synliggöra dessa bidrag.

4.Grundläggande kunskap om värdsamhällets språk, historia och
institutioner är absolut nödvändig för integrationen. Att ge invandrarna
möjlighet att förvärva denna grundläggande kunskap är viktigt för en
framgångsrik integration.

5.Utbildningsinsatser har avgörande betydelse för att göra invandrarna,
och i synnerhet deras efterkommande, beredda att bli mer
framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet.

6.Invandrares tillträde till institutionerna samt till offentliga och privata
varor och tjänster på samma grund som inhemska medborgare och utan
diskriminering har grundläggande betydelse för en bättre integration.

7.Ofta förekommande samspel mellan invandrare och medlemsstaternas
medborgare är en grundläggande mekanism för integration.
Gemensamma forum, en interkulturell dialog, utbildning om invandrare
och invandrarkulturer och stimulerande levnadsförhållanden i
stadsmiljön ökar samspelet mellan invandrare och medlemsstaternas
medborgare.
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8.Utövandet av olika kulturer och religioner garanteras i stadgan om de
grundläggande rättigheterna och måste tryggas, om utövandet inte
strider mot andra okränkbara europeiska rättigheter eller den nationella
lagstiftningen.

9.Invandrarnas medverkan i den demokratiska processen och i
utformningen av integrationspolitik och integrationsåtgärder, särskilt på
lokal nivå, som stöder deras integration.

10.Att integrera integrationspolitiken och integrationsåtgärderna i alla
relevanta politikområden och myndighetsnivåer och offentliga tjänster
är en viktig faktor vid utformningen och genomförandet av den
allmänna politiken.

11.Att utarbeta tydliga mål, indikatorer och utvärderingsmekanismer är
nödvändigt för att anpassa politiken, utvärdera framstegen när det gäller
integrationen och göra informationsutbytet effektivare.

Nationella mål
Den nuvarande svenska integrationspolitiken beslutades av riksdagen
under hösten 2008 och har följande huvudmål:

Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och
kulturell bakgrund.

I budgetpropositionen för 2016 tar man upp frågan om
integrationspolitikens inriktning. Man betonar att Sveriges befolkning
förväntas öka i snabbare takt än tidigare under de kommande åren.
Detta till följd av mycket oroligheter i omvärlden som leder till att
många människor söker asyl i Sverige.

Det betonas även att flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för
samhället. Mottagandet är ojämnt fördelat mellan kommunerna och
man framhåller att alla kommuner måste ta ansvar för
flyktingmottagandet utifrån sina respektive förutsättningar.
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Lokala mål och strategier
Det finns i dagsläget inga lokala mål, strategier eller styrdokument
inom området integration i Örkelljunga kommun.

Integrationsberedningens uppdrag
Integrationsberedningen får genom detta direktiv till uppdrag att:
Identifiera möjligheter och problemområden

Ge förslag på möjliga lösningar och aktiviteter

Ge förslag på möjliga samarbetspartners

Ge förslag på finansieringsmöjligheter

Ge förslag på tvärsektoriellt arbete mellan nämnderna

Beredningens arbetsformer
Beredningens arbetsformer regleras i reglementet för tillfälliga
fullmäktigeberedningar.

Tidplan
Slutrapportering från beredningen ska ske år 2016. Utöver
slutrapporteringen ska rapportering ske i enlighet med reglementet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslaget till Reglemente för tillfälliga
fullmäktigeberedningar samt förslaget till Direktiv för
tillfällig fullmäktigeberedning på området för integration.

Tommy Brorsson, SD och Niclas Bengtsson, SD, deltar inte i beslutet
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 149 KFN.2015.54 820

Intern kontroll för Kultur- och Fritidsnämnden 2015

Kultur- och fritidsnämnden uppdrog, i samband med sammanträdet i
juni 2015, till kultur- och fritidsförvaltningen att, utifrån det underlag
för intern kontroll som förvaltningen presenterat, bryta ut tre mätbara
punkter för nämnden att följa upp som intern kontroll 2015.

Förvaltningens avsikt är att arbeta vidare utifrån den föreslagna planen
såsom den presenterades i underlaget i syfte att internt kvalitetssäkra och
följa upp olika delar av verksamheten.

Förvaltningen föreslår att nedanstående fyra mätvärden under 2015 följs
upp av nämnden och att dessa kan fungera som intern kontroll.

· Genom stickprov en gång per kvartal kontrollera att inga
ärenden äldre än tre månader ligger obehandlade i SAM.

· Terminsvis avstämning för att säkerställa att alla elever
erbjudits kontakt med biblioteket vid minst tre tillfällen.

· Genom uppföljning av utbetalda partnerskaps- och
investeringsbidrag sex månader efter utbetalning säkerställa att
bidraget används till avsedda ändamål.

· Säkerställa att minst tio evenemang finns inbokade i Allhallen.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat

att fastslå ovanstående förslag på uppföljning av intern kontroll samt

att uppföljningen inleds i samband med nämndens sammanträde i
september.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-16 - KSAU § 225
Protokoll 2015-08-13 - KFN §97
Arbetsplan för kultur- och fritidsförvaltningens interna kontroll 2015
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Kommunstyrelsen beslutar

att lägga kultur- och fritidsnämndens beslut om intern kontroll
till handlingarna.

__________

Expedieras till:
Kommunens revisorer
Kultur- och fritidsnämnden
Amanda Cederholm
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KS § 150 KLK.2015.293 003

Förslag till reglemente för intern kontroll för Örkelljunga
kommun

Utifrån revisionsrapporten från PWC har reglementet för intern kontroll
reviderats. Kommunchef Peter Andreasson och vikarierande utredare
Amanda Cederholm presenterar följande ändringar:

· En paragraf om reglementets syfte har lagts till (1 §).
· I 3 § har en mening lagts till, vilken stadgar att nämnderna ska

rapportera sina planer för intern kontroll till kommunstyrelsen
efter det att planerna antagits.

· En paragraf som förtydligar kommunstyrelsens ansvar att
orientera sig om den interna kontrollen i de kommunala bolagen
har lagts till (9 §).

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-16 - KSAU § 226
Tjänsteskrivelse förslag till reglemente för intern kontroll
Aktuellt Förslag till reglemente för intern kontroll.docx

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta reviderat förslag till Reglemente för intern kontroll för
Örkelljunga kommun.

___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 151 KLK.2015.246 007

Revisorerna - Granskning av kommunstyrelsens och
nämndernas arbete med intern kontroll

På Revisorernas uppdrag har PwC genomfört en granskning av
kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll.

Granskningen visar på att arbetet med intern kontroll inte är tillräckligt.
Flera förbättringsområden för det fortsatta arbetet lyfts fram i
granskningen.

Revisorerna begär kommunstyrelsens och nämndernas svar om vilka
åtgärder styrelsen och nämnderna avser att vidta med anledning av
resultatet i granskningen. Svar lämnas senast den 30 september 2015.

Vikarierande utredare Amanda Cederholm har med anledning av
revisorernas begäran sammanställt ett yttrande över gemensamma
utförda åtgärder för intern kontroll.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-28 - SBN § 86
Protokoll 2015-06-17 - KSAU § 163
Protokoll 2015-09-16 - KSAU § 227
Revisorerna - Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete
med intern kontroll
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsnämnden
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen
Tjänsteskrivelse från utbildningschefen
Protokoll 2015-09-03 - UN § 90
Protokoll 2015-09-03 - KFN §104
Tjänsteskrivelse intern kontroll Amanda Cederholm.docx
Protokoll 2015-08-11 - SN § 121

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att överlämna Amanda Cederholms yttrande till kommunens
nämnder för beaktande inför respektive nämnders utarbetande av
remissvar till revisorerna

att för kommunstyrelsens del invänta nämndernas svar till
revisorerna, samt
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att arbetsutskottet upptar ärendet till behandling senast inför
kommunstyrelsens sammanträde den 2 september.

Kommunstyrelsen beslutar

att som svar till revisorerna över Revisionsrapporten
"Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern
kontroll" överlämna följande yttranden:

· Yttrande från vikarierande utredare Amanda
Cederholm

· Protokoll § 90/2015 från utbildningsnämnden
· Protokoll § 104/2015 från kultur- och fritidsnämnden
· Protokoll § 121/2015 från socialnämnden
· Protokoll § 86/2015 från samhällsbyggnadsnämnden

att för kännedom till kommunfullmäktige överlämna rapporten
och kommunstyrelsens och nämndernas svar i ärendet.

___________

Expedieras till:
Revisorerna plus beredningsunderlag
Kommunfullmäktige för information, rapport plus nämnders yttrande
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KS § 152 KLK.2015.343 375

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB - Fortsatt utbyggnad i
Hallandsvägen

Med hänvisning till punkt 4 i antaget ägardirektiv bereds kommunen
möjlighet att ta ställning till fortsatt utbyggnad i Hallandsvägen.

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB har för avsikt att ansluta till befintliga
avsättningar i Hallandsvägen och föra ledningarna norrut där man har
förfrågan från 4 st villaägare och flyktingboendet, f.d. Bageriet med
adress Hallandsvägen 59.

Investeringsvolymen understiger 1 500 000 kronor och beräknas ha en
payofftid kring 8 år. Ytterligare abonnenter reducerar payofftiden och
förbättrar lönsamheten.

Bolaget finansierar investeringen med oförändrad amorteringstakt på
nuvarande lån samt utan att upptaga nya lån.

Bolaget erbjuder alltid Svenska Stadsnät möjlighet att förlägga
tomrör/fiber i samband med schakt och fjärrvärmearbeten.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-16 - KSAU § 229
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB -Fortsatt utbyggnad i Hallandsvägen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag från Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB om
fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet i Hallandsvägen,
Örkelljunga.

___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 153 KLK.2015.170 246

Forum Örkelljunga

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från ordföranden
Carina Zachau. Av informationen framgår processen med att finna ett
namnförslag för ny byggnad/mötesplats för idrott och kultur i
Örkelljunga.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att hos kultur- och
fritidsnämnden anhålla om namnförslag till kommunens nya Allhall
senast 30 maj 2015. Namnförslaget kommer att fastställas av
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-09 - KSAU § 205

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat

att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att Lillhallen behåller sitt
namn

att gällande Idrottshallen föreslå namnen Örkelljunga Idrottshall,
Kungshallen, Fantehallen och Ljungahallen

att gällande Allhallen föreslå namnen Örkelljunga Arena, Estrad
Örkelljunga samt Ljungahallen, samt

att föreslå kommunens arbetsutskott att ha en dialog med
Örkelljunga Näringsliv och exempelvis företagen Continental
Bakeries North Europe (Gille), KB Components AB, Coop och
Swedbank gällande sponsring av namnet till Allhallen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att behandla inkomna förslag utöver namnet på Allhallen från
kultur- och fritidsnämnden vid ett kommande sammanträde.

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa namnet Forum Örkelljunga för ny
byggnad/mötesplats för idrott och kultur i Örkelljunga
kommun. Rättigheterna till namnet skall hanteras av
kommunledningskontoret. Möjligheterna att hantera te x #
före namnet vid skyltning beaktas därmed.

___________

Expedieras till:
Peter Andreasson
Stefan Andersson
Hanna Hoang Armbäck
Elinor Franzén
Ledningsgruppen
Nämnderna
Ksau 21 oktober
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KS § 154 KLK.2015.347 00

Bokgåva till Örkelljunga kommun - Nittiofyra års minnen
- nedtecknade av Ingvar Eknor

Till kommunen har av Ola Eknor inlämnats en bokgåva "Nittiofyra års
minnen" - nedtecknade av Ingvar Eknor.

Beslutsunderlag
Bokgåva till Örkelljunga kommun - Nittiofyra års minnen -
nedtecknade av Ingvar Eknor

Kommunstyrelsen beslutar

att från Örkelljunga kommun framföra ett stort tack till Ola
Eknor för bokgåvan, samt

att notera att bokgåvan finns bevarad i kommunens arkiv.
___________

Expedieras till:
Ola Eknor
Arkivarie Bo Nielsén
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KS § 155 KLK.2015.9 00

Informationsärenden

Beslutsunderlag
Informationsärenden 2015
Ansökan om kommunalt bidrag till verksamheten vid Skånes
Arkivförbund 2016, KLK 2015.333
Skolinspektionen - Ansökan om godkännande som huvudman vid
gymnasiumskola vid Perstorps Gymnasium i Perstorps kommun
KLK 2015.341
Protokoll Örkelljungabostäder AB 2015-08-10 KLK 2015.98
Protokoll NÅRAB 2015-08-28 § 1179-1182,KLK 2015.101
Protokoll Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 2015-09-22
KLK 2015.100
Protokoll Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 2015-08-27
§ 1104-107, KLK 2015.99

Ordföranden Carina Zachau informerar från sammanträde med familjen
Helsingborg samt dess behandling av Verksamhetsplanenför familjen
Helsingborg innevarande mandatperiod. Planen kommer att
remissbehandlas. Kommunen kommer att arbeta med lärandet
tillsammans med Ängeholm och Båstad.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationsärendena till handlingarna.
___________
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