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KS § 109 KLK.2017.4 00

Information från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut

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

Bakgrund
Ekonomichef Stefan Christensson informerar om följande:

· fakturahanteringen och genomförda utbildningar,

· förslag till fortsatt hantering av utredning av IT-verksamheten

· mindre problem kring den dagliga verksamheten inom IT-
verksamheten

· Pågående arbete inför delårsbokslutet.
___________
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KS § 110 KLK.2017.193 040

Anvisningar Delårsrapport 2017

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna anvisningarna för
Delårsrapport 2017.

Bakgrund
Delårsrapporten för 2017 ska utgå från budget 2017, vilket innebär att
delårsrapporten ska analyseras utifrån verksamhetens resultat och mål
med utgångspunkt från 2017. Målen ska analyseras och kommenteras
utifrån begreppet ”God ekonomisk hushållning”. Analysen ska visa om
verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Kommunfullmäktige ska behandla och godkänna delårsrapporten och
revisorerna ska göra en bedömning av om resultatet är förenligt med de
verksamhets- och finansiella mål som fullmäktige har beslutat.

Delårsrapporten är ett budgetuppföljningsdokument med information
om avvikelser mot givna budgetramar. Varje nämnd ska också lämna en
prognos över beräknat utfall samt måluppfyllelse per helår 2017. Om
det finns en negativ budgetavvikelse ska nämnden redogöra för
åtgärder och handlingsplaner för att nå budget i balans för 2017.

Vid upprättande av delårsrapporten ska motsvarande
redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen användas.
Eventuellt nya rekommendationer från RKR (Rådet för Kommunal
Redovisning) bör beaktas. Rekommendation 22 från RKR om
Delårsrapport kommer att vara vägledande vid framtagning av
delårsrapporten.

Tidplan
Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommuner göra minst en
delårsrapport som omfattar en period om minst hälften och högst två
tredjedelar av räkenskapsåret. Kommunstyrelsen har beslutat att fr.o.m.
2006 göra delårsrapport per den 30 juni.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-17 - KSAU § 126
Anvisningar för Delårsrapport 2017
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 111 KLK.2017.195 041

Anvisningar för budget 2018 och EFP 2019-2020

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna anvisningar för
Budget 2018 och ekonomisk flerårsplanering, EFP, 2019-2020.

Bakgrund
Underlag för preliminära skatteutfallsprognoser får kommunerna från
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, cirka fyra gånger per år.

Förslag till förutsättningar inför kommande flerårsplan:

· Kommunstyrelsen utarbetar förslag till budget 2018 samt
flerårsplan för 2019 – 2020. Budgetförslag och flerårsplan ska
inlämnas till ekonomikontoret för sammanställning enligt
tidplan.

· Internräntan för 2018 är 2,5 procent

Rubriker till budget 2018
Underlaget som lämnas till ekonomikontoret ska innehålla rubrikerna,
enligt mall ”Budgettext 2018”.

· Verksamhetsmål 2018. En ny målstyrningsmodell med styrkort
såväl kommunövergripande som för varje nämnd, kommer att
testas under budgetprocessen för 2018. Samtliga nämnder
kommer att ges stöd av Serkon vid framtagande av styrkort.

· Verksamhet 2018

· Framtid 2019-2020

· Nyckeltal

· Investeringar 2018-2020

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-17 - KSAU § 127
Aktuella Budgetanvisningar 2018.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 112 KLK.2017.5 042

Månadsuppföljning 2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reviderad
månadsuppföljning per april 2017.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat godkänna Månadsuppföljningen per
mars 2017 för kommunstyrelsens verksamheter samt för kommunen
totalt avseende kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen har samtidigt beslutat uppdra åt Socialnämnden och
Överförmyndarnämnden att presentera åtgärdsplaner för uppkomna
underskott.

Serkon har därefter presenterat månadsuppföljning per april månad för
kommunen totalt.

Socialnämnden anger i paragraf att man bedömer att korrektheten i den
nu framlagda prognosen inte är säkerställd, men att genomgång av
ekonomin pågår och att socialnämnden 2017-06-07 kommer att ta
ställning till behovet av åtgärder och handlingsplan.

Med anledning av kommunstyrelsens beslut att uppdra till
överförmyndarnämnden att presentera åtgärdsplan till följd av
underskott om 100 000 kr prognostiserat, meddelar nämnden att det vid
närmare prognostisering, inte finns något underskott.

Ekonomienhetens prognos har inte i tillräcklig omfattning tagit hänsyn
till att nämndens kostnader är ojämnt spridda över året.

Kommunstyrelsens behandling
Kristoffer Borg Hansson, Jan Enberg, och Richard Johnsson från
Serkon lämnar information i ärendet tillsammans med ekonomichef
Stefan Christensson.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-24 - KSAU § 139
Månadsuppföljning kommunstyrelsen april 2017
Månadsuppföljning totalt april 2017
Protokollsutdrag ÖFN 2017-05-16 § 252 Ekonomi
Protokoll SN 2017-05-02 § 77
Månadsuppföljning socialnämnden mars 2017
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden
Serkon
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KS § 113 KLK.2017.166 042

Årsredovisning 2016 NÅRAB

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Årsredovisning 2016 för
Norra Åsbo Renhållnings AB.

Thomas Bjertner, S, deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Bakgrund
Nårab bildades 1973 av Klippans, Perstorps och Örkelljunga
kommuner. Aktierna i bolaget fördelades proportionellt till
folkmängden, vilket innebär att Klippan har 50 %, Örkelljunga 26 %
och Perstorp 24 % av aktierna.

Nårabs uppgift är att samla in och behandla hushållsavfall, slam från
trekammarbrunnar, septiktankar och latrin från de ca 34 000 invånarna
i området.

Nårab köper insamlingen av hushållens avfall från entreprenör. Nårab
har 6 st bemannade återvinningscentraler och 1 st obemannad
återvinningsstation. Nårab äger och driver Hyllstofta avfallsanläggning
sedan 1975.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

· Nårab har under 2016 mottagit ca 182 000 ton avfall (Lä.
58000). Till detta kommer ca 8 000 ton slam från
trekammarbrunnar och septiktankar, som slutbehandlas vid de
kommunala reningsverken. Ca 700 ton har deponerats, ca 15
000 ton har levererats till förbränningsanläggningar, ca 27 000
ton har återvunnits och 140 000 ton har använts till sluttäckning
av deponin.

· Med start i april månad har Nårab varit mottagare av avfall från
ett saneringsprojekt av den gamla Läderfabriken i Klippan.
Under 2016 har mottagits ca 100 000 ton förorenade massor till
ett värde av ca 20 mkr. Materialet används huvudsakligen till
sluttäckningsarbetet på den nedlagda deponin och har kraftigt
påverkat resultaträkningen.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

· I Biocellsreaktorerna är inlagt 85 000 ton avfall som successivt
färdigrötas. Resterna av avfallet grävs nu ut och sorteras till
både komposterings-, deponerings- och förbränningsmaterial.
Ca 30 % av avfallet har omvandlats till metangas, som tagits
om hand för energi och värmeproduktion. Ca 35 % av avfallet
eller 21 000 ton återstår att gräva ut.

· Produktionen av el och värme sker genom att ta tillvara
metangasen från biocellsreaktorerna och deponin. Tillgången
till metangasen minskar i takt med att avfallet rötas färdigt och
därmed minskar också produktionen av el som 2016 uppgick till
592 Mwh. Nårab förbrukar den producerade mängden el i den
egna verksamheten.

· Det utsorterade organiska avfallet rötas i närbelägna
rötningsanläggningar för framställning av energi i form av
fordonsgas. Restprodukten blir näring i form av biogödsel, som
levereras till jordbruket.

· Årets investeringar uppgår till 9,0 mkr. En ny upplagsplan för
hantering av avfall samt en ny hjullastare är de större
investeringarna för året.

Årets resultat är 7.039.000 kronor.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-17 - KSAU § 128
Protokoll Årstämma
Årsredovisning 2016 NÅRAB
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 114 KLK.2017.186 042

Årsredovisning 2016 AV Media

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar dela Revisorernas uppfattning vad
gäller den framförda anmärkningen mot Direktionen om
bristande styrning och ledning samt för att redovisningen avviker
från god sed och kommunal redovisningslag.

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Direktionen,
AV Media Skåne.

Kommunfullmäktige beslutar slutligen godkänna Årsredovisning
2016 för AV Media Skåne.

Theresa Lindahl deltager inte i beslutet på grund av jäv.

Bakgrund
Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat
följande

· att överlämna förvaltningsberättelse och bokslut för år 2016 till
respektive fullmäktige i medlemskommunerna.

· att överlämna revisionsberättelsen till respektive fullmäktige i
medlemskommunerna med hemställan om att dessa beviljar
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om svar enligt ovan
angående ansvarsfrihet senast 2017-08-31.

Som särskild skrivelse bifogas även Kommunalförbundet AV Media
Skånes svar på anmärkningarna i revisionsberättelsen för år 2016.

Årets resultat är 1.406 kronor.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-17 - KSAU § 129
Årsredovisning 2016 AV Media
AV Media - Missiv till förberedande granskning
Förberedande granskning 2016
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 115 KLK.2017.133 042

Årsredovisning 2016 Söderåsens Miljöförbund

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår - med upphävande av tidigare beslut
under § 93/2017 - Kommunfullmäktige besluta

1. Att godkänna årsredovisningen för Söderåsens miljöförbund
gällande verksamhetsåret 2016,

2. Att inte reglera 2016 års negativa balanskravsresultat om 2 972
tkr, med motiveringen att Söderåsens Miljöförbund varit
överkapitaliserat och att det därmed föreligger synnerliga skäl för
att Söderåsens Miljöförbund inte ska behöva återställa
balanskravsunderskottet från verksamhetsåret 2016.

3. Att inte bevilja ansvarsfrihet för dåvarande ordföranden
Marianne Zackrisson för verksamhetsåret 2016,

4. Att bevilja övriga ledamöter i direktionen ansvarsfrihet,

5. Att särskilt notera revisionens kritik som framförs mot
Ledamöterna.

Arne Silfvergren deltager inte i beslutet på grund av jäv. Anneli
Eskilandersson tjänstgör i hans ställe.

Bakgrund
Årsredovisning 2016 är framtagen för Söderåsens Miljöförbund.
Revisorerna avstyrker att medlemskommunerna beviljar ansvarsfrihet
till direktionens dåvarande ordförande.

I Revisionsberättelse 2016 framför revisorerna bl a följande:

Anställningen för förbundets miljöchef har under 2016 avslutats efter
träffande av överenskommelse som innebär ett långsiktigt ekonomiskt
åtagande på förbundet om sammanlagt runt 2,5 miljoner kronor.
Avgångsvederlaget innebär att det finansiella målet för 2016 att högst
30 procent av det egna kapitalet får nyttjas och att förbundet ska ha ett
eget kapital på minst en miljon kronor inte nås.
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Efter särskild granskning har revisorerna konstaterat att ingångna avtal
om avgångsvederlag och löneersättning varken har hanterats i enlighet
med lagstiftning eller med miljöförbundets reglemente och
delegationsbestämmelser. Avtalen har skrivits under av dåvarande
ordförande och utan direktionsbeslut.

Delegationsordningen ger inte ordförande möjlighet att avtala om
avgångsvederlag. I enlighet med vad kommunallagen slår fast är
ärendet om avgångsvederlag, med hänsyn till sin ekonomiska
betydelse, sådant att det inte kan delegeras. Det har framkommit att det
löpande sedan december 2015 på direktionens möten har skett muntlig
kommunikation gällande att avsluta miljödirektörens anställning.
Denna kommunikation har dock inte protokollförts.

Vi riktar anmärkning mot direktionen. Direktionen har brustit i styrning
och ledning genom att underlåta att agera och fatta beslut som varit
ägnade att lösa den situation som varit känd. Direktionen har haft
information och makt att fatta beslut men dess passivitet är
anmärkningsvärd. Vi vill i sammanhanget understryka det särskilda
ansvar dåvarande ordförande Marianne Zackrisson och vice ordförande
Marcus Zadenius haft i detta avseende, i kraft av sina uppdrag och sina
roller i handläggningen.

Vi avstyrker att respektive medlemskommuns fullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för dåvarande ordförande Marianne Zackrisson.
Ordförande har genom obehörigt beslutsfattande överträtt sina
befogenheter i och med undertecknandet av de aktuella avtalen.
Vi tillstyrker i övrigt att respektive medlemskommuns fullmäktige
beviljar ansvarsfrihet för direktionen.

Arbetsutskottets behandling 2017-04-12, § 99

Arbetsutskottet har noterat följande:

Flera medlemskommuner kan komma att neka ansvarsfrihet för både
ordförande och vice ordförande. Arbetsutskottet har diskuterat om det
finns skäl att neka ansvarsfrihet för både ordförande och vice
ordförande, eller om det enbart finns skäl att neka ansvarsfrihet för
ordförande. Arbetsutskottets bedömning är att ytterligare fakta behöver
tas fram. Även frågan om skadeståndsanspråk vid en nekad
ansvarsfrihet behöver undersökas närmare.
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Arbetsutskott anser att förteckningen över närvaron vid direktionens
möten behöver förbättras. Arbetsutskottet vill att det förtydligas om
vem som är ledamöter och ersättare, samt att det tydligare framgår i de
fall ledamöter/ersättare enbart varit invalda under delar av året.

Arbetsutskottet har beslutat överlämna ärendet till kommunstyrelsen
2017-05-03 utan beslutsförslag. Tills dess ska vidare undersökningar
göras kring eventuell nekad ansvarsfrihet för vice ordförande och
eventuellt skadeståndsanspråk vid nekad ansvarsfrihet.

Arbetsutskottet har även beslutat uppdra till kommunsekreteraren att
begära in en rättad förteckning över närvaron på direktionens
sammanträden.

Kommunstyrelsens behandling

Carina Zachau har informerat om att skadeståndskrav inte utdelats i
kommunala sammanhang, i samband med att ansvarsfrihet inte
beviljats. Det finns alltså ingen koppling mellan fullmäktiges beslut att
vägra ansvarsfrihet och en efterföljande ansvarstalan. Ordföranden och
vice ordföranden har numera avgått ur Direktionen för Söderåsens
Miljöförbund.

Kommunstyrelsens förslag 2017-05-03, § 93

Kommunfullmäktige beslutar att följa revisionens rekommendation att
inte bevilja förre ordförande Marianne Zackrisson ansvarsfrihet och att
inte heller vice ordförande Marcus Zadenius ska beviljas ansvarsfrihet i
direktionen för Söderåsens Miljöförbund i enlighet med anmärkning i
revisionsberättelsen. Kommunfullmäktige finner att vice ordföranden
haft en betydande roll i arbetet med att entlediga förbundsdirektören
och därmed åsamkat stora kostnader för miljöförbundet och de 5
medlemskommunerna.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för övriga
förtroendevalda i direktionen för Söderåsens Miljöförbund.

Kommunfullmäktige beslutar slutligen att godkänna Årsredovisning
2016 för Söderåsens Miljöförbund.
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Balanskravsunderskottet

Direktionen Söderåsens Miljöförbund föreslår även att
kommunfullmäktige i Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga
kommun beslutar att Balanskravsunderskottet för 2016 inte skall
återställas.

Enligt kommunallagen finns möjlighet att underbalansera budget om
det finns synnerliga skäl. I kommentarerna till kommunallagen anges
att möjligheten ska användas med restriktivitet och ska normalt sett
endast avse enstaka år. En finansiell analys skall genomföras där det
konstateras att det finns ett eget kapital med realiserbara tillgångar som
överstiger rimliga krav på finansiell handlingsberedskap. I ett sådant
läge bör det finnas möjlighet att anta finansiella mål som tillåter det
egna kapitalet att minska.

Miljöförbundet har sedan förbundsstarten år 2009 upparbetat eget
kapital som vid beslut om budgetram år 2014 uppgick till 3 mnkr.
Förbundet har valt att budgetera med underskott 2014-2016 för att
minska innestående eget kapital. Synnerliga skäl bedöms enligt beslutet
utgöras av att förbundet är en ung organisation vars kostnader till 80%
utgörs av personalkostnader. Enligt inriktningsbeslut av
medlemskommunerna får eget kapital inte understiga 1 mnkr.

Utöver budgeterat underskott för år 2016 upprättades under våren 2016
ett avtal om avgångsvederlag mellan f d miljöchefen och Söderåsens
miljöförbund till en summa av 2,5 mnkr. Beloppet bokades upp som en
kostnad vilket medförde ett underskott i 2016-års resultat med -2,3
mnkr.

1 kommunallagen 8 kap 5 a § framgår att om balanskravsresultatet för
ett visst räkenskapsår är negativt ska det regleras under de närmast
följande tre åren. Direktionen skall anta en åtgärdsplan för hur
reglering skall ske. Beslut om reglering skall fattas senast i budgeten
det tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet
uppkom. I förbundets långtidsplan har man planerat för att minska det
egna kapitalet för 2014 och 2015, däremot har den uppkomna
situationen 2016 gjort att det egna kapitalet reducerats snabbare än
planerat.
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Balanskravsunderskottet diskuterades på medlemssamrådet den 30
mars 2017. Medlemssamrådet anser att förbundet inte ska återskapa det
negativa balanskravet (-2,3 mnkr) utan fortsättningsvis endast planera
för ett överskott i budgeten på 1,5-2 % årligen. Medlemssamrådet vill
att förbundet tar fram ett beslutsunderlag.

Yttrande från kommunchefen och ekonomichefen beträffande
Balanskravsunderskottet

Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg och ekonomichef Stefan
Christensson framför följande yttrande över förslaget om
Balanskravsunderskott:

Enligt kommunallagen finns det möjlighet att avstå från att återställa
det egna kapitalet på grund av tidigare underskott om synnerliga skäl
föreligger. Söderåsens Miljöförbund är en organisation som hade ett
eget kapital på 3 066 tkr enligt bokslutet för 2015. Resultatet för 2016
blev -2 972 tkr och påverkades negativt av en post av engångskaraktär i
form av avgångsvederlag till fd miljöchefen på 2 500 tkr. Ca 80 procent
av förbundets totala kostnader utgörs av personalkostnader, medan
anläggningstillgångarna hade ett bokfört värde på endast 474 tkr i
bokslutet för 2016. Eftersom förbundet endast kommer att behöva
investera i mycket liten omfattning finns det ingen anledning att
förbundet ska ha ett stort eget kapital och en stor kassa. Med detta som
grund går det att dra slutsatsen att Söderåsens Miljöförbund varit
överkapitaliserat och att det därmed föreligger synnerliga skäl för att
Södersåsens Miljöförbund inte ska behöva återställa
balanskravsunderskottet från verksamhetsåret 2016.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna att Söderåsens Miljöförbund inte
ska återställa balanskravsunderskottet från verksamhetsåret 2016. Detta
i enlighet med direktionens förslag enligt sammanträdesprotokoll
2017-05-16.
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Arbetsutskottets beslut 2017-05-24, § 155

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för ställningstagande till revisorernas anmärkning
beträffande Direktionen Söderåsens Miljöförbund, tidigare beslut om
ansvarsfrihet med beaktande av inkomna yttranden samt förslag från
Söderåsens Miljöförbund om återställande av Balanskravsresultat.

Inför kommunfullmäktiges beslut

Fullmäktige ska enligt 5 kap. 25 a § kommunallagen årligen pröva
om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Fullmäktige ska fatta sitt
beslut i ansvarsfrågan före utgången av juni månad. Beslutet bör
tidsmässigt ske före fullmäktiges beslut att godkänna årsredovisningen.
Fullmäktige kan besluta i enlighet med revisorernas förslag, men också
göra en annan bedömning.

I princip har fullmäktige fria händer att bevilja ansvarsfrihet på vilka
grunder som helst, även för olagligheter i verksamheten. I fråga
om att vägra ansvarsfrihet råder däremot inte full frihet. Enligt
rättspraxis, se bl.a. RÅ 1999 ref 5, krävs för vägrad ansvarsfrihet att
den förtroendevalde agerat på ett sätt som stört en kommunal
förvaltningsuppgift eller åstadkommit ekonomisk skada för kommunen
eller landstinget.

Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning ska fullmäktige
pröva och fatta beslut i frågan om fullmäktige själv ska framställa
anmärkningen eller avstå från att göra det. Om fullmäktige inte delar
revisorernas uppfattning kan fullmäktige avstå från att rikta
anmärkning. Revisorernas anmärkning kvarstår dock även om
anmärkning inte riktas från fullmäktiges sida. Om revisorerna inte
riktat anmärkning, kan fullmäktige besluta att ändå rikta anmärkning
mot förhållanden som fullmäktige för sin del anser oacceptabla. Både
beslutet att följa respektive att inte följa revisorernas förslag om
anmärkning ska motiveras.
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Av 5 kap. 31 § kommunallagen framgår att fullmäktige ska inhämta
förklaringar till de anmärkningar som framställts i revisionsberättelsen
och revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte beviljas. Dessa
förklaringar kan utgöra ett viktigt underlag för fullmäktiges motivering
och ställningstagande. Fullmäktige måste dock alltid slutligt presentera
en egen motivering baserat på det beredningsunderlag som finns.
Såvida fullmäktige inte delar revisorernas uppfattning, för då räcker det
att fullmäktige anger detta i sin motivering. Om det inte alls finns
någon kritik i revisionsberättelsen och ansvarsfriheten i övrigt framstår
som självklar, behöver fullmäktige inte lämna någon motivering (prop.
1998/99:55 s. 25).

Yttranden har inkommit från Direktionen i Söderåsens Miljöförbund
och från Marcus Zadenius.

Av kommentarerna till KL framgår följande: "Har nämnden (motsv.)
ändrat personsammansättning efter granskningsårets utgång bör
förklaringar också inhämtas av ledamöter som inte återvalts eller
avgått. Annars finns risk att dessa "döms ohörda" i frågan om
ansvarsfrihet."

Yttranden har inkommit från Madeleine Roos och Peter Nilsson.

Det är ytterst fullmäktiges ordförande som ska se till att beslutet är
motiverat och att ärendet därmed kan behandlas av fullmäktige. Den
närmast till hands liggande lösningen för den formella hanteringen av
fullmäktiges motiveringsskyldighet är därför att fullmäktiges
ordförande i samråd med presidiet svarar för de förberedelser som
behövs (prop. 2005/06:55 s. 27-28).

Revisorerna ska genom kallelse eller på annat lämpligt sätt beredas
tillfälle att närvara vid fullmäktiges sammanträde för behandling av
revisionsberättelsen. Ordföranden ska ge dem tillfälle att yttra sig om
de vill.

Direktionen och avgångna ledamöter och ersättare har beretts möjlighet
att avge förklaring senast den 30 maj 2017.
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Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden

Christer Olsson, Bjarne Daa, Clas Engström och Gunnar Edvardsson
yrkar med ändring av kommunstyrelsens tidigare beslut under
§ 93/2017 att Magnus Zadenius ska beviljas ansvarsfrihet.

Yrkandet godkännes

Ordföranden Gunnar Edvardsson presenterar därefter kompletterande
förslag till beslut i ärendet.

Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-24 - KSAU § 155
Protokoll 2017-05-03 - KS § 93
Årsredovisning 2016 Söderåsens Miljöförbund
Rapport från granskning av årsbokslut/årsredovisning 2016
Närvarolista 2016, korrigerad 2017-04-18
Revisionsberättelse 2016
Protokoll Söderåsens Miljöförbund 2017-03-14 § 20
Protokollsutdrag 2017-05-16 § 57 Söderåsens Miljöförbund
Magnus Håkansson - Möjlighet till yttrande
Yttrande från M Zadenius .pdf
Kenth Svensson - Möjlighet till yttrande
Yttrande från Madeleine Roos (M)
Peter Nilsson - VB_ Möjlighet till yttrande.pdf
Protokollsutdrag § 48 Söderåsens Miljöförbund 2017-05-16
Tjänsteskrivelse Stefan Christensson - Återställande av
balanskravresultat
Protokoll Svalövs kommunstyrelse 2017-05-15 § 78 - Årsredovisning
Söderåsens Miljöförbund
Protokollsutdrag Perstorps Kommun KF 2017-05-3 § 36 Söderåsens
Miljöförbund Årsredovisning samt revisionsrapport 2016
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 116 KLK.2017.159 042

Årsredovisning 2016 Kommunassurans Syd AB

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
Styrelsen i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Kommunfullmäktige beslutar lägga Årsredovisning 2016 för
Kommunassurans Syd Försäkrings AB till handlingarna.

Bakgrund
I årsredovisning 2016 för Kommunassurans Syd AB framgår bl a
följande:

· Årets resultat blev -6,3 Mkr före dispositioner. Från
säkerhetsreserven disponeras 6,5 Mkr för att möjliggöra
styrelsens förslag till aktieutdelning med 1,5 % av
aktiekapitalet.

· Premier för egen räkning uppgår till 29,5 Mkr, vilket är 1,2 Mkr
mer än förra året. Då har premierna dessutom reducerats med
5,3 Mkr för premieåterbäring till direktplacerade kunder.
Premieåterbäringen motsvarar i genomsnitt en premiesänkning
på ca 12 % för dessa kommuner.

· Skadeersättningar för egen räkning uppgår till 32,5 Mkr vilket
är 6,3 Mkr mer än förra året.

· Bolaget har under året råkat ut för ett antal större skador i form
av bränder och översvämningsskador. Vidare har tidigare skador
visat sig bli dyrare än beräknat.

· Under året har bolaget försäkrat 42 kommuner samt 10 bolag
och kommunalförbund.

· En klar majoritet av bolagets försäkringskunder har valt
direktplacering. Flertalet av de kunder som handlat upp enligt
LOU, är kommunala bolag där direktplacering inte kan
erbjudas.

· Bolaget har också deltagit i ett fåtal offentliga upphandlingar.
Det finns ägare som av olika anledningar inte vill direktplacera,
och bolaget lämnar då givetvis offert på sådana upphandlingar.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-17 - KSAU § 130
Årsredovisning 2016 - Kommunassurans Syd AB
Årsredovisning 2016
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 117 KLK.2017.197 007

Revisionen - Uppföljning av tidigare granskningar som
genomfördes år 2015

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga Revisorernas uppföljning av
tidigare granskningar som genomfördes 2015 till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar även överlämna rapporten till
kommunfullmäktige som informationsärende.

Bakgrund
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Örkelljunga
kommun gjort en uppföljning av de granskningar som genomfördes år
2015 (Arbetet med intern kontroll inom kommunstyrelsen och
nämnderna, direktupphandling och avtalstrohet inom kommunstyrelsen
samt intern kontroll i system och rutiner för materiella
anläggningstillgångar inom kommunstyrelsen). Revisorerna vill med
granskningen följa upp vilka åtgärder som nämnder och styrelser
vidtagit med hänsyn till granskningsresultatet för respektive
granskning.

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. Revisorernas
iakttagelser och bedömningar framgår av rapport.

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte
och revisionsfrågor är att vissa åtgärder vidtagits men att arbete
kvarstår för en del av granskningarna, bl a följande;

· Nämnders och bolags följsamhet till framtagen mall och
tillämpningsanvisningar för intern kontroll.

· Åtgärder för att stärka styrning och uppföljning i samband med
direktupphandlingar och avtalstrohet.

· Åtgärder för att stärka den interna kontrollen för kommunens
materiella anläggningstillgångar.
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Återstående punkter som identifierats i respektive granskning kommer
följas upp i samband med revisionens årliga dialogmöten med nämnder
och styrelser.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-24 - KSAU § 140
Revisionen - Uppföljning av tidigare granskningar som genomfördes år
2015
KPMG - Uppföljning av tidigare granskningar
___________

Expedieras till:
Revisorerna
Kommunfullmäktige 2017-06-19 som informationsärende
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KS § 118 KLK.2017.211 046

Avyttring av pensionsfonder

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att avyttra pensionsfonder
enligt ekonomichefens förslag och att medlen från avyttrade
fonder används till amortering av långfristiga lån på 30 mkr som
förfaller till betalning under juni månad 2017. Eventuellt
överskjutande belopp vid försäljning tillförs kommunens
bankkonto i Swedbank.

Bakgrund
Kommunens policy för pensionsförvaltning säger att:
"Medel från avyttrade pensionsfonder ska användas på ett sätt som
kommer kommuninvånarna till godo och bidrar till att kommunen
uppnår uppsatta mål. Efter avyttring av pensionsfonderna ska
Kommunstyrelsen fatta beslut om hur medlen ska disponeras. Med
avyttring avses inte byte av fonder inom det utbud som kommunen
upphandlat för pensionsförvaltning tillsammans med andra kommuner."

Kommunens pensionsförvaltning hade per den 30 april 2017
placeringar i en av Schroders förvaltad fond till ett värde av 31,7 mkr.
Den med andra kommuner gemensamma pensionsförvaltningsgruppen
har inte förnyat avtalet med Schroders och med anledning av detta bör
nämnda fondandelar avyttras. Andelen aktiefonder i portföljen uppgick
till 55,4 procent 2017-04-30.

Med anledning av den långvariga börsuppgången och fondernas relativt
stora värdeökning, bör enligt ekonomichef Stefan Christensson en
vinsthemtagning övervägas. Försäljningslikviden används lämpligen
till att amortera ned den långfristiga låneskulden som för närvarande är
på 135 mkr.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-24 - KSAU § 154
Tjänsteskrivelse Stefan Christensson - Avyttring av pensionsfonder
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
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KS § 119 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 pågående samtal med företag
inom dels byggmaterialbranschen, dels fiberverksamheten.
___________
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KS § 120 KLK.2015.443 001

Organisationsförändring inom
kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna kommunchef Charlotta
Kabo Stenbergs förslag till ny Organisation för
kommunledningsförvaltningen. Kommunchefen får i uppdrag
att rekrytera en chef till den administrativa enheten inom
kommunledningsförvaltningen. Tjänsten ersätter nuvarande tjänst
som utredare/kanslistrateg.

Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen omorganiserades den 1 januari 2016. I
samband med organisationsbeslutet uppdrogs åt den dåvarande
kommunchefen att redovisa en utvärdering av organisationen i
december 2016. I samband med att denna redovisning skulle göras,
KSAU 2016-12-14, fick nuvarande kommunchef i uppdrag att
genomföra en ny organisationsöversyn.

Förankringsprocess
Under årets första månader har diskussioner förts med samtliga
medarbetare inom förvaltningen dels genom enskilda samtal men även
vid möte med hela förvaltningen.

Antalet FÖSAM har fördubblats under våren för att kunna förankra
processen löpande i FÖSAM.

Syfte med föreslagen organisationsförändring
Att förändra organisation får aldrig vare ett självändamål utan en
förändring måste skapa tydliga förutsättningar för ett effektivare
arbete/öka nyttan för kommuninvånarna (direkt eller indirekt).
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Själva organisationsförändringen innebär ingen direkt effektivisering
men den nya strukturen ska underlätta framtida effektivisering av
verksamheten genom:

· Effektivare tillvaratagande av medarbetarnas kompetens utifrån
ett helhetstänk

· Färre enheter/motverka stuprör

· Rationell indelning

· Hämta hem effektivitetsvinster som uppstår i samband med
digitalisering och när nya administrativa system införs

· Genom rationalisering skapa utrymme för spets- och
stödkompetens

· Skapa beredskap för en ökad förändringstakt

Grund för indelning av verksamheten
Kommunledningsförvaltningen (KLF) består av flera olika
organisatoriska funktioner.

Kommunledningsförvaltningens grunduppdrag är tudelat.
Den ena delen handlar om att KLF ska understödja politikens och
chefers ledning, styrning och uppföljning av verksamheten och vägen
mot måluppfyllelse. KLF ska upprätta och utveckla system och verktyg
som främjar styrning, ledning och uppföljning. KLF ska leda,
samordna, utveckla stödja och serva övriga verksamheter inom
kommunen.

KLFs andra uppgift är att leda och understödja kommunens externa
utvecklingsarbete med särskilda kompetenser inom folkhälsa,
landsbygdsutveckling samt näringsliv och turism.

Totalt har förvaltningen idag 29 medarbetare vilket innebär att det är
praktiskt möjligt att ha en enda enhet och en chef. Kommunen har en
målsättning av att en enskild chef ska ha högst 30 medarbetare.
Då uppdraget för de olika funktionerna är väldigt olika bör
förvaltningen delas i några enheter. Vid indelningen bör tas hänsyn till
vem som är funktionens främsta målgrupp, dvs om funktionen arbetar
främst internt inom kommunen eller externt gentemot
kommuninvånarna? Är uppdraget strategiskt eller operativt? Har
funktionen en samordnande, stödjande eller utvecklande roll?
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Förslag till ny organisation
De olika funktioner som har ett uttalat externt utvecklingsuppdrag;
näringsliv/turism, landsbygd/fiber samt folkhälsa/projektledning
samorganiseras. Till denna enhet, ”Utvecklingsenheten”, förs även
webb då även denna funktion har ett stort utvecklings- och delvis
externt fokus. ”Utvecklingsenheten” ges även ett ansvar för
kommunövergripande kommunikationsstöd. I dagsläget utses ingen
enhetschef, utan enheten knyts direkt till kommunchefen som en
”utvecklingsstab”.

Fastighetsenheten behålls för tillfället oförändrad. Under året kommer
riktlinjer och rutiner för lokalförsörjning att utarbetas. I samband med
detta kan eventuellt förändringar bli aktuella även för
fastighetsenheten.

Resterande funktioner/enheter läggs samman till en större enhet
”Kommunövergripande administration” eller ”Administrativa enheten”.
Inom den administrativa enheten utses processansvariga för mer
omfattande processer som exempel budgetprocess, löneöversynsprocess
osv. Inledningsvis tar respektive nuvarande chef ansvaret för samtliga
processer som man idag ansvarar för. Efterhand kan processansvaret för
enskilda processer spridas till andra medarbetare inom enheten.

Införande av ny organisation
Ett politiskt beslut om den nya organisationen bör fattas så snart det är
möjligt efter risk- och konsekvensanalys och samverkansprocess. Detta
för att minska perioden av osäkerhet för berörda medarbetare.
När beslutet är fattat kan rekrytering påbörjas av en chef för den
administrativa enheten. Denna tjänst ersätter den för närvarande
vakanta tjänsten som utredare/kommunledningsstrateg. Formellt
införande kan genomföras vid halvårsskiftet för att underlätta
redovisning. Rent praktiskt bör förändringen ske först när den nye
chefen är på plats och överlämnande av chefsansvar kan göras.

Fortsatt utvecklingsarbete
Själva organisationsförändringen är bara en början i ett
utvecklingsarbete. Syftet med organisationsförändringen är att
underlätta en nödvändig utveckling av verksamheten.

29(54)



Sammanträdesprotokoll 2017-06-07
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Den administrativa chefen ges ett tydligt utvecklingsuppdrag. Att se
över, utveckla och effektivisera de administrativa processerna inom i
första hand enheten, i andra hand kommunens hela
nämndsadministration och slutligen hela den kommunala
administrationen, med syfte att hitta samordningsvinster som möjliggör
de framtida satsningar kommunen är i behov av.

Förändringen bör på kort eller längre sikt möjliggöra satsningar
kommunen är i behov av. Som exempel finns behov av ett effektivt
enhetsövergripande administrativt stöd som även kan bistå i
upphandlingsfrågor, en kvalificerad tjänst inom digitalisering som även
kan utgöra beställarfunktion vid en eventuell outsourcing av IT
drift/support samt en kommunikatörstjänst inriktad på såväl strategisk
som operativ kommunikation.

Uppdraget blir att i första hand att lösa behovet av nya kompetenser
inom befintliga personalresurser/befintlig ram.

På längre sikt kan det vara effektivt att utveckla kommunlednings-
förvaltningens roll som bas för stödfunktioner för övriga verksamheter
inom kommunen, detta förutsätter att resurser förs över från övriga
förvaltningar.

Ett framtida alternativ kan även vara att knyta/flytta fler strategiska
utvecklingsresurser till ”utvecklingsstaben” för att få en helhetssyn i
kommunens utvecklingsfrågor och en möjlighet att kraftsamla
utveckling till de frågor som är politiskt högst prioriterade.

Fortsatt utvecklingsarbete
Själva organisationsförändringen är bara en början i ett
utvecklingsarbete. Organisationsförändringen ska underlätta en
nödvändig utveckling av verksamheten.

Den administrativa chefen ges ett tydligt utvecklingsuppdrag.
Förändringen bör på kort eller längre sikt möjliggöra satsningar
kommunen är i behov av. Uppdraget blir att i första hand att lösa
behovet av nya kompetenser inom befintliga personalresurser/befintlig
ram.
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Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Christer Olsson och Tomas Nilsson yrkar bifall till Arbetsutskottets
förslag, vilket godkännes.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-24 - KSAU § 146
Tjänsteskrivelse Charlotta Kabo Stenberg - Översyn av
kommunledningsförvaltningens organisation
Översyn av kommunledningsförvaltningens organisation
Senaste Organisations KLF skiss.pdf
Riskbedömning och handlingsplan
___________

Expedieras till:
Charlotta Kabo Stenberg
Ledningsgruppen
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KS § 121 KLK.2016.369 00

Intern kontrollplan 2017 för
kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna kommunlednings-
förvaltningens återrapportering av Intern kontroll avseende
månaderna januari — april 2017.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-02, § 35 om plan för Intern
kontroll avseende kommunledningsförvaltningen 2017 samt att
kommunledningsförvaltningen ska lämna en redovisning av
genomförda granskningar senast i maj 2017.

Förvaltningen har nu genomfört den interna kontrollen huvudsakligen
enligt plan. Arton av nitton kontrollpunkter har kontrollerats. Av de
kontrollerade punkterna redovisas inga avvikelser gällande tolv
punkter, medan fyra kontrollpunkter redovisas ringa avvikelser.

Två kontrollpunkter har allvarliga avvikelser. Detta gäller redovisning
av deltagare och syfte vid representation samt kontroll att
attestreglementet följs. Gällande representation kommer anvisningarna
att förnyas och utbildningsinsatser att hållas. Den första utbildningen
för chefer hölls den 5 maj. Gällande attestreglementet kommer
regelverket i Raindance, RD, att uppdateras och en ny rutin med
löpande stickprov införs.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-24 - KSAU § 142
Tjänsteskrivelse Maria Andersson - Återrapportering intern kontroll
januari - april
Bilaga 1 - Återrapportering intern kontroll januari - april
___________

Expedieras till:
Charlotta Kabo Stenberg
Maria Andersson
Stefan Christensson
Anna Lindström

32(54)



Sammanträdesprotokoll 2017-06-07
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 122 KLK.2017.179 019

Tematiskt tillägg till Översiktsplan ÖP07 -
Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att
tillse att en plan avseende landsbygdsutveckling i strandnära läge
(LIS-plan) tas fram som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen
ÖP07.

Kostnader för upprättande av planen påförs anslaget som
kommunen beviljats från Boverket för ökat bostadsbyggande.

Bakgrund
Kommunstyrelsen gav i juni 2015 Samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att upprätta ett tematiskt tillägg till ÖP07 med tema
Landsbygdsutveckling i strandnära läge - LIS.

Oktober 2016 gav Kommunstyrelsen samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att uppdatera kommunens översiktsplan. I samband med detta
upphävdes det tidigare tagna beslutet om att ta fram ett tematiskt tillägg
till ÖP07 med tema landsbygdsutveckling i strandnära läge — LIS.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter diskuterat tidsplan för
framtagande av en ny vision för Örkelljunga kommun. Preliminärt
kommer visionsarbetet att påbörjas hösten 2017 och visionen antas
försommar 2018. I detta sammanhang har konstaterats att det är
lämpligt att en ny översiktsplan görs efter det att den nya visionen har
antagits. Detta då översiktsplanen kan ses som ett av kommunens
viktiga styrdokument för att tydliggöra hur visionen ska uppnås.

Såväl Kommunstyrelsen som Samhällsbyggnadsnämnden har även
konstaterat att den gällande översiktsplanen ÖP07 fortfarande fungerar
väl som översiktligt underlag för den fysiska planeringen i kommunen.
När arbetet med ny översiktsplan nu senareläggs är det angeläget att en
plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge, en s.k. LIS-plan tas
fram som ett tematiskt tillägg till ÖP07.
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Ekonomiska överväganden
Enligt det beslutsunderlag som låg till grund för tidigare beslut att
upprätta en LIS-plan beräknades kostnaden uppgå till ca 600 tkr.
Den LIS-plan som nu planeras kommer troligen att omfatta färre antal
områden än den tidigare planerade och planarbetet bedöms kunna göras
något mer översiktligt än det tidigare planerade arbetet.
I nuläget bedöms kostnaden uppgå till ca 300 tkr, medel som föreslås
tas från det anslag kommunen beviljats från Boverket för ökat
bostadsbyggande.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-24 - KSAU § 143
Tjänsteskrivelse Charlotta Kabo Stenberg - Tematiskt tillägg till
Översiktsplan ÖP07 - Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS
KS § 94 KLK 2011.392.docx
KS § 170 KLK 2016.289.docx
___________

Expedieras till:
Charlotta Kabo Stenberg
Stefan Christensson
Samhällsbyggnadsnämnden
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KS § 123 SN.2016.315

Lokalbehov till arbetsmarknadsenheten samt individ-
och familjeomsorgen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar ge kommunchefen i uppdrag att låta
utföra en ombyggnation inom lokalerna för kommunens
arbetsmarknadsenhet för att möjliggöra två arbetsrum åt
Arbetsförmedlingen. Kostnaden för ombyggnationen 325 000
kronor täcks genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur
Tilläggsbudget 2, 2017, investering.

Bakgrund
Både arbetsmarknadsenheten och individ- och familjeomsorgen har
behov av större utrymmen för sina verksamheter.

Arbetsmarknadsenhetens lokaler på Ringåsvägen är allt för begränsade
för den verksamhet som bedrivs idag. Det finns också ett uttalat behov
och starkt önskemål om samlokalisering mellan arbetsmarknadsenheten
och Arbetsförmedlingen, enligt konceptet "En väg in".

Arbetsförmedlingen avser lämna de nuvarande lokalerna i
kommunhuset.

Individ- och familjeomsorgen har vuxit kraftigt under 2015. Antalet
arbetsrum i kommunhuset är inte tillräckligt. Många i personalen delar
rum. Dessutom finns akut behov av besöksrum.

I tjänsteskrivelse 2016-09-28 föreslår socialchef Christel Sundberg att
socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att utreda möjligheten till en
tillbyggnad vid arbetsmarknadsenheten. En sådan lösning skulle skapa
bättre möjligheter för arbetsmarknadsenhetens verksamhet och
samlokalisering med Arbetsförmedlingen. De rum som frigörs när
Arbetsförmedlingen lämnar kommunhuset, kan då användas av individ-
och familjeomsorgen.

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att utreda möjligheten till en
tillbyggnad vid arbetsmarknadsenheten.
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Arbetsutskottets behandling
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg har informerat om sina
kontakter med Arbetsförmedlingen. Innan några om- och tillbyggnader
kan sättas igång på Ringåsvägen behövs en överenskommelse med
Arbetsförmedlingen. Ansvaret för att teckna hyresavtal ligger på en
särskild enhet inom Arbetsförmedlingen, och det finns i dagsläget inget
besked i frågan från enheten. Därmed saknas det i nuläget
förutsättningar för ett beslut om om- och tillbyggnad på Ringåsvägen.
Ett eventuellt hyresavtal med Arbetsförmedlingen kommer som längst
att kunna omfatta tre år.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunchefen i uppdrag att
ta fram ett avtalsförslag och diskutera detta med Arbetsförmedlingen.
Återrapportering ska göras till 2017-05-17.

Arbetsförmedlingen har därefter sagt upp sina lokaler i kommunhuset. I
samband med detta har de uttryckt önskemål om att hyra lokaler i
direkt anslutning till kommunens arbetsmarknadsenhet. Detta motiveras
av det mycket nära samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och
kommunens arbetsmarknadsenhet. Då båda huvudsakligen vänder sig
mot samma målgrupp skulle en samlokalisering underlätta även för
kommunens invånare.

Kommunens fastighetschef har tagit fram ett förslag till ombyggnation
och beräknat kostnaderna för denna investering till 325 000 kronor.
Kommunchefen har fört diskussioner med Arbetsförmedlingens enhet
för lokaler och logistik. Intentionen har varit att få till stånd ett
hyresavtal om tre år. Arbetsförmedlingens regelverk tillåter dock i
dagsläget inte längre hyresavtal än ett år med ett års förlängning.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkande
Christer Olsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag vilket
godkännes.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-24 - KSAU § 144
Protokoll 2016-10-04 - SN § 217
Tjänsteutlåtande om lokalbehov
Tjänsteskrivelse Charlotta Kabo Stenberg - Lokaler för
Arbetsförmedlingen i anslutning till kommunens Arbetsmarknadsenhet
___________

Expedieras till:
Charlotta Kabo Stenberg
Stefan Christensson,
Socialnämnden,
Kristofer Johansson
Pärm tilläggsbudget 2
Stefan Andersson
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KS § 124 KLK.2017.34 00

Vision 2030

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar ge kommunchefen i uppdrag att
upphandla processtöd för arbetet med framtagande av Vision
2030. Avstämning ska göras med Kommunstyrelsens arbetsutskott
före tilldelningsbeslut.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2010 om Vision 2020 för Örkelljunga
kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade i februari 2017
att förslag till en ny vision - Vision 2030 bör arbetas fram under hösten
2017/våren 2018, för beslut av Kommunfullmäktige före sommaren
2018.

Kommunchefen fick i uppdrag att ta fram en processbeskrivning med
tidsplan.

Önskemål har framförts att en extern konsult bör anlitas som stöd i
processen med framtagande av förslag till Vision 2030. Beslut om
processbeskrivning bör tas i samband med upphandling av konsult för
arbetet.

Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg presenterar följande förslag till
tidsplan och preliminär processbeskrivning för arbetet:

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

Hösten 2017
– möte med ledande förtroendevalda i kommunstyrelse och nämnder
– möte med chefer i kommunen
– framtagande av underlag inför ”Forummöten” utifrån resultat av
ovanstående möten
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Våren 2018
– ”Forummöten” med invånare i kommunen, med elever i kommunens
skolor, med alla förtroendevalda och med anställda i kommunen
– Beredning i kommunstyrelsen utifrån resultat av Forummötena
– Processmöte/vägledningsdiskussioner i samband med
kommunfullmäktige
– Beredning och beslut i KSAU, KS och KF

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-24 - KSAU § 145
Tjänsteskrivelse Charlotta Kabo Stenberg - Vision 2030
___________

Expedieras till:
Charlotta Kabo Stenberg
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KS § 125 KLK.2015.345 623

Besvarande av motion från M, om skolskjutsar

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja utbildningsnämnden
100.000 kronor ur kommunstyrelsens medel till förfogande för
genomförande av skolskjutsutredning med anledning av motionen.

Kommunfullmäktige beslutar därmed att bifalla motionen.

Bakgrund
Theresa Lindahl, M, har inlämnat följande motion om skolskjutsar:

Det är dags att se över kommunens skolskjutsorganisation. Vi ser flera
skäl till en stor översyn. Det handlar om ändrade resandemönster,
skolval, befolkningsstruktur, koppling till vanlig kollektivtrafik och
framför allt säkerhet.

Skolskjutsutredningen har flera syften. Om fler skolelever som idag
åker skolbuss kan resa med vanliga linjebussar öppnar det för
kollektivtrafik även för andra grupper i områden med dålig eller
obefintlig busstrafik. Här tänker vi särskilt på den nordvästra
kommundelen i närheten av väg 24. Örkelljunga har idag ingen
linjetrafik mot Laholm och Halmstad. Med en bättre samordning
mellan Skånetrafiken och Hallandstrafiken där Örkelljunga kan bidra
med resandeunderlag i form av skolelever går det kanske att få till
några busslinjer. Flera av de mindre vägarna öster om väg 24 kring
Tockarp är också farliga för våra skolelever. Det är små krokiga vägar
med förhållandevis mycket trafik och tunga fordon. Att barn och
ungdomar ska gå och cykla längs sådana vägar vintertid under tidiga
mornar och sena eftermiddagar är farligt.
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Här måste skolskjutsreglerna, hållplatser och gång och cykelvägar ses
över när det gäller säkerheten. I det ingår även att titta på de
kilometergränser som idag styr när en elev är berättigad till skolskjuts.
Och vilka gränser som bör gälla mellan skolbussens hållplats och
bostaden. Olycksriskerna ska väga tungt. Samtidigt som tidsaspekten
bedöms. Skolskjutseleverna har redan idag betydligt längre arbetsdagar
än klasskamrater som bor nära skolan. Det missgynnar landsbygden
och kan få barnfamiljer att avstå från att bo i sådana områden.
En policy bakom nya skolskjutsregler bör innehålla detaljerade
anvisningar kring vad som accepteras när det gäller väg mellan bostad
och hållplats. Det bör också finnas skrivningar kring hur en hållplats
ska vara utformad, exempelvis med belysning.

I avvägningen mellan inhyrda speciella skolbussar och linjetrafik bör
även det pedagogiska värdet av att välja linjebuss räknas. En övergång
till linjebussar lär nästa generation att åka kollektivt. Med sådana
busskort går det också att ge mervärde med möjligheter till andra
"gratisresor" än mellan bostad och skola. De som bor på landsbygden
får något extra.

Vi Moderater föreslår:
Att kommunen gör en skolskjutsutredning med inriktning enligt det
ovan framförda.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande senast i oktober 2016.

Utbildningsnämnden har 2016-10-06, § 98, yttrat sig till
kommunstyrelsen med anledning av motionen om skolskjutsar från
Theresa Lindahl (M).

Utbildningsnämnden har beslutat att översända förvaltningens nya
utarbetade riktlinjer för skolskjuts/elevresor i Örkelljunga kommun till
kommunstyrelsen som yttrande. Motionen anses därmed bifallen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat 2016-11-23, § 295, att
återremittera motionen till utbildningsnämnden för ett översiktligt
yttrande där nämnden ska beakta de förslag som mycket väl presenteras
i motionens ingress samt förslag till beslut. Yttrandet bör kompletteras
med kostnad för eventuellt anlitande av konsult för genomförandet av
utredningen.

Utbildningschef Ingela Ström och förvaltningsstrateg Amanda
Cederholm har lämnat förslag till yttrande i form av en tjänsteskrivelse.

Utbildningsnämnden har beslutat översända yttrandet till
kommunstyrelsen som sitt eget.

Av yttrandet framgår bl a följande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott har även i sitt beslut 2016-11-23,
§ 295, uttryckt att utbildningsnämndens kompletterande yttrande bör
innehålla kostnad för eventuellt anlitande av konsult. Med anledning av
detta har undertecknad begärt in offert från Optiplan AB, som har
genomfört liknande utredningar i ett femtiotal kommuner. Offerten
finns som beslutsunderlag. Som komplettering till offerten skriver
Optiplan följande:

”Vår intention är att diskutera frågorna i motionen mot gällande
lagstiftning och förväntade förändringen av kostnaden eftersom vi tror
att det inte är ändamålsenligt att titta på alla frågor på djupet. Gällande
avståndsreglerna för rätten till skolskjuts och förflyttning till hållplats
är det rimligt att göra fördjupade analyser om det fortfarande efter den
generella analysen är aktuellt. Detsamma gäller att optimera trafiken
och dialog med linjetrafikbolagen gällande eventuellt utbyggnad av
linjetrafiken.

Resultatet är en handlingsplan omfattande de frågeställningar vi ser
vara aktuella att gå vidare med, en uppfattning om projektkostnaderna
och förväntat ekonomiskt resultat om åtgärder genomförs även om det
sannolikt kommer krävas fördjupad analys innan beslut tas.”
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Ekonomi
Offerten gäller en generell översyn av Örkelljunga kommuns
skolskjutsorganisation, vilken blir ett första steg i processen om det
beslutas att genomföra utredningen. Kostnaden för denna första del är
ett fast pris på 90 000 kr. Vad som ingår framgår av offerten.
Reseersättning och traktamente tillkommer. Det finns inte några
budgeterade medel för utredningen under utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsens behandling
Christer Olsson, Tommy Brorsson, Mary-Anne Persson och Gunnar
Edvardsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut vilket
tillstyrks.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-17 - KSAU § 132
Motion, M - Motion om skolskjutsar
Protokoll 2016-10-06 - UN § 98
Förslag till tillämpningsregler för skolskjuts och elevresor i
Örkelljunga kommun
Tjänsteskrivelse - förslag till kompletterande yttrande över motion från
Theresa Lindahl (M) om skolskjutsar
Protokoll 2017-04-06 - UN § 39
Offert generell översyn av skolskjutsen i Örkelljunga kommun
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 126 KLK.2016.332 828

Besvarande av motion från SD, - Skatepark även för
våra mindre orter

Kommunstyrelsen förslag

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
kultur- och fritidsnämndens yttrande i ärendet.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Skriftlig reservation från Sverigedemokraterna
Tommy Brorsson och Michael Bengtsson reserverar sig mot beslutet
och framför Sverigedemokraternas skriftliga reservation enligt
följande:

Det är Sverigedemokraternas uppfattning att Örkelljunga kommun även
bör satsa på de mindre orterna. Genom att lyfta våra mindre orter
genom liknande satsningar som görs i centralorten, så kan vi skapa en
bättre fungerande kommun med nöjdare invånare.

Barn och unga som växer upp i kommunens mindre orter förtjänar att
få del av kommunens satsningar. Många unga uppskattar den skatepark
som skapats i centrum men saknar ofta möjlighet att besöka den.

Genom att skapa mindre skateparker så får dessa barn och unga en
möjlighet att använda dessa utan att vara tvingade att ta sig till centrum.
Om de förläggs i samband med skolorna så kan det dessutom få
eleverna att spendera mer tid utomhus och med fysisk motion, vilket är
positivt för lärandet.

Tyvärr delar inte majoriteten av övriga partier vår ambition, att vilja
öka de mindre orternas utbud av aktiviteter riktade till unga, utan
tvärtom så valde majoriteten av övriga partier att motsätta sig att
motionen skulle bli bifallen.

Därför så väljer vi Sverigedemokrater att reservera oss mot beslutet.
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Bakgrund
Tommy Brorsson har för Sverigedemokraterna inlämnat följande
motion:

Örkelljunga har en större fast skatepark som är placerad centralt i
Örkelljunga. Skateparken är populär och välbesökt av kommunens
ungdomar. Dock är det inte alltid lätt för de unga som kommer från
våra mindre orter att ta sig in till centrala Örkelljunga. Därför skulle vi
gärna se att man även funderar över hur man kan lösa skateramper och
liknande även där.

Orterna Eket, Skånes Fagerhult, Tockarp och Åsljunga skulle med
ganska små medel kunna få några flyttbara skateramper utplacerade på
en hårdgjord yta. Därefter skulle en del av dessa kunna alterneras
mellan de olika orterna, så att skateparkerna hela tiden känns nya och
får ett växlande utbud.

Det finns många olika exempel på hur sådana ramper kan se ut. Ett
exempel är de som marknadsförs och säljs av Finja Betong.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta
Att se över möjligheterna att även Örkelljungas mindre orter ska få
skate-utrustning.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen till
kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast i april 2017.
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Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat anta förvaltningschefens
förslag till yttrande som sitt eget och skicka det till kommunstyrelsen
för fortsatt behandling.

Av yttrandet från förvaltningschef Andreas Meimermondt framgår bl a
följande:

Att skapa meningsfulla fritidssysselsättningar för barn och unga är en
viktig komponent i att utveckla och bibehålla attraktiviteten för
bosättning i flera av kommunens ytterområden. Avsikten bakom
motionen är att engagera och sysselsätta ungdomar i konstruktiva
fysiska aktiviteter vilket ligger väl i linje med Kultur- och
fritidsnämndens uppdrag.

Samtidigt utgör skate-/kickboard bara en del av det utbud som behövs
för att skapa en attraktiv helhet och den gruppen av ungdomar har, via
Örkelljunga skatepark, redan förhållandevis bra förutsättningar inom
kommunen att utöva sin idrott/sitt intresse.

För att skapa en attraktivitet över hela kommunen ser förvaltningen
hellre att varje tätorts unika förutsättningar används för att identifiera
olika typer av anläggningar som kan profilera de olika orterna på olika
sätt. Ett exempel på detta är den planerade parkouranläggningen i
Skånes Fagerhult. Genom att etablera unika anläggningar i de olika
orterna breddas utbudet i kommunen som helhet samtidigt som utövare
av olika fritidsaktiviteter ges möjlighet att utöva sin idrott/sitt intresse i
hemkommunen.

En väl placerad och kvalitativt designad anläggning har dessutom
potentialen att öka antalet besökare till tätorten och bygga Örkelljunga
kommuns/tätorten i-frågas attraktivitet ur ett varumärkes- och
destinationsutvecklingsperspektiv.

Exempel på möjliga sådana satsningar skulle kunna vara en investering
i löparslingan i Eket för att göra den till en test- och träningsanläggning
för motionsidrott eller en satsning på paddel eller trampolin i någon
annan del av kommunen.
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Ekonomi
En satsning på unika anläggningar i olika tätorter innebär en större
investering än att skapa förutsättningar för mobila skateparker.
Kostnaderna för anläggningarna varierar beroende på inriktning och
ambition. Som jämförelse bedöms parkouranläggningen i Skånes
Fagerhult kosta 2 Mkr varav 800 tkr bedöms kunna hämtas i extern
finansiering.

Barn
Frågan är viktig ur ett barnperspektiv då avståndet till anläggningar
påverkar barns möjlighet att ta del av samhällsservice utan att vara
beroende av föräldrars engagemang.

Jämställdhet
Frågan är viktig ur ett jämställdhetsperspektiv då vissa
idrotter/intressen domineras av utövare från den ena sidan av spektrat.

Anläggningar för skateboard utnyttjas till största del av manliga
utövare medan anläggningar som kombinerar skate- och kickboard har
en något jämnare könsfördelning. Inom parkour bedöms 25-35 % av
utövarna vara kvinnor. Anläggningar som fokuserar på individuell
träning (utegym/anläggningar för konditionsidrott) bedöms ha ett
relativt jämställt utnyttjande med viss övervikt på kvinnliga utövare.

Miljö/hållbarhet
Ärendet påverkar inte dessa aspekter i någon nämnvärd omfattning.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Tommy Brorsson och Michael Bengtsson yrkar bifall till motionen.

Arne Silfvergren och Thomas Bjertner yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag till beslut, vilket innebär att motionen ska avslås.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på yrkandena och förklarar att arbetsutskottets förslag till
beslut antas.
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Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:

Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för Tommy Brorssons och Michael Bengtssons bifallsyrkande
till motionen.

Genomförd omröstning utfaller med 9 ja-röster och 2 nej-röster.

Clas Engström, Christer Olsson, Thomas Bjertner, Tomas Nilsson,
Arne Silfvergren, Pär Nilsson, Bjarne Daa, Mary-Anne Persson och
Gunnar Edvardsson röstar ja. Tommy Brorsson och Michael Bengtsson
röstar nej.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-17 - KSAU § 133
Motion SD, - Skatepark även för våra mindre orter
Protokoll 2017-03-02 - KFN §40
Protokoll 2017-04-06 - KFN §62
Tjänsteskrivelse Andreas Meimermondt - Motion SD, - Skatepark även
för våra mindre orter
Reservation, SD - Skatepark även för våra mindre orter
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 127 KLK.2017.180 843

Förslag om skyltning av sevärdheter inom Örkelljunga
kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar bevilja 25 000 kronor för tillverkning
och utplacering av skyltar enligt presenterat förslag. Personella
kostnader får täckas inom befintliga ramar och i den omfattning
som resurserna medger detta.

Kostnaden 25.000 kronor täcks genom ianspråktagande av
motsvarande belopp ur kommunstyrelsens medel till förfogande
för 2017.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har, med utgångspunkt från en motion inlämnad av
miljöpartiet, gett kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka
möjligheterna att ta fram enhetliga skyltar för synliggörande av
sevärdheter inom Örkelljunga kommun samt undersöka möjligheterna
att koppla detta till modern teknik.

I arbetet med att undersöka dessa möjligheter har såväl
kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen,
socialförvaltningen som kultur- och fritidsförvaltningen varit
engagerade.

Arbetsgruppens förslag
Arbetsgruppen ser möjligheter och värde i att skylta upp ett 50-tal
platser inom Örkelljunga kommun. Bland dessa märks
Rya kyrkoruin, Fante Håla, Örkelljunga skansar, Lärkesholms slott,
Romernas dopsten i Dalen, Örkelljunga skyttepaviljong, David Anders
skorstenen, Prästsjön, Hjälmsjöborg, Sjövallen i Åsljunga,
Järnvägsparken i Skånes Fagerhult med flera.

Skyltar tillverkas av socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet i solitt
trämaterial som väl smälter in i landskapet men som har en hållbarhet
om minst tio år.
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Kommunledningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen tar
gemensamt ansvar för att utvärdera vilka objekt som bör skyltas upp.
Arbetet med att författa texterna till ett 50-tal skyltar bedöms omfatta
ca 20 dagars arbete som inte ryms inom ramen för ordinarie personals
tjänster utan en projektanställd medarbetare bör anställas för att
genomföra faktaurval och författa texterna.

Det är arbetsgruppens rekommendation att texten på skyltarna bör
begränsas till svenska och engelska. Behovet av texter på tyska är
begränsat och sjunkande samtidigt som danska besökare i hög grad
hanterar text på svenska och/eller engelska.

För översättning bör en professionell översättare anlitas för att
säkerställa god kvalitet. För etablering av skyltar inom detaljplanelagt
område krävs bygglov samt, i förekommande fall, markägarens
tillstånd.

Att knyta skyltarna till modern teknik innebär en kraftig ökning av
projektets omfattning och arbetsgruppens rekommendation är att detta
begränsas till att motsvarande information som på skyltarna samt att en
detaljerad karta över skyltarnas placering samt eventuellt GPS
koordinater publiceras ska återfinnas på kommunens hemsida.

Det är arbetsgruppens uppfattning att skyltarna bör ses över två till tre
gånger per år för att motverka vandalisering och åtgärda brister. Detta
arbete kan Socialförvaltningen åta sig genom arbetsmarknadsenheten.
Det är arbetsgruppens uppfattning att ägandet av projektet bör utgå från
nedanstående ansvarsfördelning

Kommunledningsförvaltningen
Projektägare
Delansvarig framtagande av objekt och information
Framtagande av design och formgivning

Kultur- och Fritidsförvaltningen
Delansvarig framtagande av objekt och information

Socialförvaltningen
Produktion av skyltar
Utplacering av skyltar
Underhåll av skyltar
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Markägarkontakt
Bygglovshandläggning

Ekonomiska aspekter
Projektet har en bedömd investeringskostnad på ca 88 000 kr och en
årlig underhållskostnad på 10 000 kr.

Investeringskostnaden fördelas på. Utförare inom parentes
Tillverkning av skyltar inklusive fundament (AME) 15 000 kr
Utplacering av skyltar (AME) 10 000 kr
Bygglovsavgift (SBF) 2 000 kr
Projektanställning 1 månad (KLK) 36 000 kr
Översättning (KLK) 25 000 kr

Underhållskostnaden utgörs till helhet av ersättning till
socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet för att tre gånger årligen
inventera skyltarna och åtgärda eventuella brister.

Ovan angivna Investerings- och underhållskostnader täcks inte inom
respektive verksamhets ram. Övrig arbetstid och insatser utförs inom
ramen för respektive uppdrag.

Delar av investeringskostnaden kan eventuellt sökas genom
Naturvårdsverkets Lokala Naturvårdsprojekt (LONA).
Ansökningsperioden för 2017 har dock gått ut och projektet kan då
först genomföras under 2018 efter en ansökan under
november/december 2017.

I handläggningen av detta ärende har följande personer deltagit Krister
Persson Näringslivschef, Andreas Meimermondt Kultur- och
fritidschef, Elinor Franzén Webbredaktör, Kristofer Johansson
Enhetschef Gata/Park, Kim Thurow Destinationsutvecklare och
Magnus Lind Enhetschef AME.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Christer Olsson och Bjarne Daa yrkar bifall till Arbetsutskottets
förslag, vilket godkännes.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-17 - KSAU § 135
Tjänsteskrivelse Andreas Meimermondt - Angående skyltning av
sevärdheter inom Örkelljunga kommun
___________

Expedieras till:
Andreas Meimermondt
Krister Persson
Elinor Franzén
Kristofer Johansson
Magnus Lind
Kim Thurow
Stefan Christensson
Madelene Ekelund
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Charlotta Kabo Stenberg
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KS § 128 KLK.2017.11 107

Söderåsens Miljöförbund 2017 - Ny lag om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga till tjänsten tillsyn på
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till de tjänster som
Söderåsens miljöförbund utför i Örkelljunga kommun.

Bakgrund
Länsstyrelsen Skåne har översänt information gällande ny lag om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som träder i kraft från
och med den 1 juli 2017. Kontrollansvaret ligger på respektive
kommun.

Elektronisk cigarett - kan användas för konsumtion av nikotinånga via
ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en
patron, en tank och anordning utan patron eller tank.

Påfyllningsbehållare - behållare som innehåller vätska som innehåller
nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

Söderåsens Miljöförbund erbjuder sig att åt medlemskommunerna ta
hand om tillsynen på elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-24 - KSAU § 151
Protokollsutdrag Söderåsens Miljöförbund § 15 2017-04-25 - Ny lag
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
___________

Expedieras till:
Söderåsens Miljöförbund
Staffan Roos
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KS § 129 KLK.2017.6 00

Informationsärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationsärendena till
handlingarna.

Telia - Information om övergång från kopparbaserade tjänster till
tjänster baserade på främst fiber- och mobilnät i er kommun,
2017-05-17, KLK 2017.205
Kommuninformation framtidens nät
Bilaga - Framtidens nät hösten 2018
Folder - Dina nya tjänster för telefoni och bredband
Protokoll Söderåsens Miljöförbund 2017-5-16, KLK 2017.11
Protokoll Söderåsens Miljöförbund 2017-05-19, KLK 2017.11
Regeringskansliet - Remittering av betänkandet SOU 2017:369 Ny
dataskyddslag, 2017-05-15, KLK 2017.206, 2 ex Kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Cirkulär SKL 17:25 2017-05-16 - Arbetsgivares skyldighet att
kontrollera utlännings rätt att arbeta i Sverige, KLKP, 2017.10
Protokoll Medelpunkten 2017-04-25 § 11-18, KLK 2017.12
Cirkulär SKL 17:24 2017-05-15 - Preliminära arbetsgivaravgifter och
PO-pålägg för kommunerna år 2018. KLK 2017.215
Cirkulär SKL 2017:24 2017-05-15 - Bilaga, KLK 2017.215
___________
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