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KSAU § 17 KLK.2019.578 253

Förfrågan - Överlåtelse gällande del av Örkelljunga
155:2 för uppförande av Padelhall

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna till
Padel of Sweden AB att eventuellt söka förhandsbesked för
bygglov hos samhällsbyggnadsnämnden avseende Padelhall som i
huvudsak skulle ligga inom prickad mark på kommunens fastighet
vid idrottsplatsen i Örkelljunga.

Beskrivning
Bolaget Padel of Sweden AB har lämnat in en begäran om att få
förvärva en tomt för uppförande av hallbyggnad.

Avsikten är att etablera verksamhet som ska erbjuda möjlighet till att
utöva idrotten padel i Örkelljunga kommun. Intresset för padelidrotten
ökar stort för närvarande och utgör enligt bolaget en sysselsättning som
är lämplig för många kategorier av människor. Detta beror på att
utövandet kan ske utan stora krav på den enskildes fysiska kondition
eller andra förmågor.

I dialogen med bolaget har ett obebyggt markområde bedömts vara
lämpligt. Området är beläget inom idrottsplatsen i Örkelljungas tätort.
Det centrala läget med synlighet och tillgänglighet uppfyller de krav
bolaget har fört fram för att etableringen skall bli aktuell. Bedömningen
är att etableringen av en sådan idrottshall ytterligare förstärker tätorts-
delen som ett centrum för idrott och kultur.

Bolaget vill utforma byggnaden så att den yttre färgsättningen
motsvarar den fasad som Forum har. För verksamhetens behov har
bolaget bedömt att de inom sitt egna område behöver ha tillgång till
parkeringsplatser.
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Föreslagen tomt ligger inom detaljplanlagd kvartersmark med det
angivna ändamålet idrott som är förenligt för uppförande av
idrottshallar. Det är dock så att tomten och byggnad i huvudsak skulle
ligga inom prickad mark som då egentligen inte är tillåtet att bebygga.
Bedömning är att det är värt att få en prövning i ett bygglovsärende om
etableringen kan medges som en mindre avvikelse emot
planbestämmelsen. Bolaget har uppgett att de är beredda att ta initiativ
till en ny detaljplan om bygglov inte kan lämnas med hänvisning till
planavvikelse.

Området som föreslås som tomtmark omfattar cirka 2500 m2 och
utgörs till större andelen av gräsyta som är del av idrottsplatsen. Den
mindre andelen utgörs av den befintliga parkeringsytan som försörjer
behov för besök till idrottsplatsen och säkerligen för besök till Forum.

För att kunna gå vidare och fullfölja vill bolaget äga tomten som sin
egna fastighet. Det innebär att överlåtelse behöver ske genom
köpeprocess och medför därmed behov av fastighetsbildning.
Bedömningen är att marken erbjuds till försäljningspris utgörande 50
kr/m2. Detta förutsatt att köparen svarar för förädlingskostnaderna och
de avgifter som krävs. Sammantaget bedöms dessa kostnader,
inkluderat köpeskillingen, medföra ett tomtvärde om maximalt cirka
300 kr/m2. För bebyggelseprojektet som helhet får det anses vara en
rimlig delkostnad. Tomtens läge i tätorten och med hänsyn till att
kommersiellt inriktad verksamhet ska bedrivas talar också för att värdet
är riktigt med hänsyn till ortens marknadsförutsättningar

Mikael Strömbäcks förslag till beslut
Mark- och exploateringsingenjören får i uppdrag att ta fram underlag
till köpehandling som avser överlåtelse av tomtmark till Padel of
Sweden AB. Tomten utgör del av kommunens fastighet Örkelljunga
155:2 omfattande ett markområde om cirka 2500 m2.

Överlåtelsehandlingen skall villkora att köparen ska svara för samtliga
genomförandekostnader samt att bebyggelse måste uppföras inom 2 år.
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Arbetsutskottets behandling

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från mark- och
exploateringsingenjör Mikael Strömbäck och näringslivs- och turistchef
Krister Persson.

Arbetsutskottet har intet att erinra mot företagets eventuella prövning
om förhandsbesked för projektet hos samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Kartbilaga
Utformningsförslag
____________

Expedieras till:
Padel of Sweden AB
Mikael Strömbäck
Krister Persson
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KSAU § 18 KLK.2020.14 253

Försäljning av fastigheten Västra Spång 4:189 till Gösta
Bengtsson Fastighets AB

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till
kommunstyrelsens utan eget förslag till beslut.

Arbetsutskottet beslutar efterfråga en utförandeskiss för planerad
byggnation.

Beskrivning
Bolaget Gösta Bengtsson Fastighets AB har inlämnat anbud om att få
köpa kommunens fastighet Västra Spång 4:189. Fastigheten omfattar
en yta om totalt 5210 m2 och är obebyggd. Avsikten med förvärvet är
att uppföra tre stycken bostadshus som sammantaget då skulle medföra
ungefär 8 -11 stycken nya lägenheter för uthyrning.

Anbudet anger att bolaget för sin del är beredda att förvärva fastigheten
till ett pris om 800 000 kr.

Gällande beslut, Kommunfullmäktige 2019-02-25 (KF §15), anger att
det lägsta försäljningspriset är 1 164 520 kr. Om bolagets anbudspris
antas innebär det i så fall intäktsförlust på 70 kr/m2 i förhållande till
beslutat pris.

Inom fastigheten Västra Spång 4:189 har kommunen befintliga
ledningar för det allmänna VA-nätet. Det finns också ett behov av att
använda en del av fastigheten för att ansluta en gc-väg till övriga
gatunätet. Av den utredningen som gjordes inför fullmäktiges prisbeslut
framgår det bland annat att dessa omständigheter skulle kunna vara skäl
för att ta ut ett lägre försäljningspris.

Eftersom det finns allmänna intressen inom fastigheten skulle möjligen
ett ytterligare lägre pris kunna motiveras.

Utrymmen för de allmänna ledningarna begränsar rådigheten för
markägaren. Befintlig avloppsledning i den norra delen av fastigheten
begränsar delvis möjligheten att bygga garage eller uthus inom
planlagd byggrättsyta.
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Vägutrymmet som planen illustrerar för fastighetens utfartsbehov utgör
också en logiskt sett förlängning av en redan anlagd gc-väg som löper
från villaområdet norrifrån. Inom vägutrymmet finns också stor andel
av de berörda VA-ledningarna.

Den samlande bedömningen är att de värdesänkande omständigheterna
har tydligt påverkat det pris som beslutades av Kommunfullmäktige så
sent som februari 2019. Fastigheten väcker intresse bland aktörer som i
ökande grad verkar att börja söka sig till kommunen för exploatering av
bostäder. Priset - som har satts som minimum enligt beslut motsvarar
224 kr/m2 - är rimligt för fastighetens läge och andra förutsättningar.

Mark- och exploateringsingenjörens förslag till beslut
Örkelljunga kommun säljer inte fastigheten Västra Spång 4:189 för det
pris Gösta Bengtsson Fastighets AB har lämnat anbud om. Lägsta pris
för att sälja fastigheten är det som kommunfullmäktige beslutade om
2019-02-25.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Anbud
Kartbilaga
Protokoll 2019-02-25 - KF §15
Koncept- Referens och ideer
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Gösta Bengtsson AB
Mikael Strömbäck
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KSAU § 19 KLK.2020.4 00

Information från ekonomichefen

Arbetsutskottets beslut

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

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar bl a om punkterna
Upphandling av revisorstjänster, Serkon, Lönehanteringen,
Årsredovisning 2019 samt Örkelljungabostäder.
____________
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KSAU § 20 KLK.2020.5 00

Information från kommunchefen

Arbetsutskottets beslut

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

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om bl a

· Samhällsbyggnadsförvaltningen,

· Söderåsens Miljöförbund,

· Kommande föreläsning om funktionell dumhet den 28 maj för
arbetsutskotten i varje nämnd. Kommunstyrelsen står för
kostnaden.

____________
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KSAU § 21 KLK.2020.20 001

Beslut om organisation för lönehantering i Örkelljunga
kommun

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en organisations-
förändring som innebär att Serkon i Vellinge AB övertar
kommunens lönehantering fr o m den 1 april - 1 juli 2020.
Tidpunkten för övertagandet alternerar beroende på om
kommunens anställda på löneenheten väljer att ingå i den nya
organisationen eller inte.

Serkon kommer även att överta systemförvaltningen under hösten
2020. Till dess att Serkon övertar denna verksamhet kommer
kommunen att svara för en extern lösning.

Inför kommunstyrelsens beslut kommer ärendet att hanteras enligt
medbestämmandelagen.

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson och HR/kanslichef Carita Gustafsson
framför bl a följande:

Lönehanteringen i Örkelljunga kommun bygger på att majoriteten
medarbetare hanterar sina egna avvikelser i självservice och att
cheferna eller chefens administrativa resurser kontrollerar och beviljar
enligt fastställd tidplan. Yrket lönespecialist har utvecklats till att bli
mer systemadministrativt med fokus på kontroll av inlagda uppgifter
och det krävs en kvalificerad utbildning för att kunna arbeta i nutida
lönesystem. Det finns få lönespecialister på marknaden och ännu färre
som har erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor. Kommunen som
arbetsgivare har många olika kollektivavtal att förhålla sig till eftersom
man har en mångfald av olika anställningar. Detta innebär att man som
lönespecialist behöver kunskaper om kommunernas olika
avtalsområden för att kunna göra de administrativa kontrollerna i
lönesystemet.
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Vid senaste rekryteringar har man haft väldigt få meriterade sökande,
urvalet blir begränsat samtidigt som lönekraven ökar. Större kommuner
kan erbjuda bättre bemanningslösningar och arbetsvillkor än en liten
kommun, vilket innebär stor konkurrens om de få kvalificerade
lönespecialister som finns ute på marknaden.

Nuläge
Lönehanteringen i Örkelljunga fungerar med nuvarande bemanning
men är oerhört sårbar, det finns inget utrymme för avvikelser i det
dagliga arbetet. Lönespecialisternas frånvaro, planerad eller oplanerad,
blir väldigt kännbar. Semestrar måste delas upp i perioder och kan inte
tas ut sammanhängande om inte lönefunktionen ska vara obemannad ett
antal veckor varje sommar. Eftersom någon ersättare inte går att finna
måste även systemförvaltaren varje år bryta sin sommarsemester, för att
göra verkställande av lön. Utvecklingsarbete, förnyelse och
effektiviseringar kan inte prioriteras, den dagliga driften måste ha
förtur, och den tar all tid i anspråk. När lönespecialisterna varken har
eller ges tid, eller möjlighet till kompetensutveckling, blir
konsekvenserna att man jobbar på enligt de sätt man känner till och går
miste om nyheter, effektivare metoder och bättre arbetssätt.

Örkelljunga har ingen egen systemförvaltare anställd, man köper
tjänsten från Klippans kommun. I oktober 2019 fattade Klippan beslut
om att gå in i samverkan HRSC (HR-servicenter) från mars 2020,
vilket innebär att de säger upp avtalet om systemförvaltning med
Örkelljunga. Örkelljunga köper systemförvaltning 30% av en
heltidstjänst från Klippan, nu måste man köpa tjänsten av annan aktör
där systemleverantören Visma är en lösning.

Köp av systemleverantören blir ofta kostsamt då kommunen som
enskild kund har ett dåligt förhandlingsläge. Även nya moduler som
kan effektivisera och automatisera den nuvarande administration kring
lön och löneavdrag blir kostsam med de förutsättningar man har som
enskild kund. Det blir svårt att även på sikt räkna hem investerings-
kostnaderna.
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Fördel med att köpa tjänsten av Serkon
För att säkra en kostnadseffektiv och driftsäker lönehantering behöver
Örkelljunga ingå i ett större sammanhang och inte längre hantera lön i
egen regi. Sedan tidigare köper Örkelljunga kommun tjänster inom
ekonomi från Serkon, som även har erfarenhet av att hantera lönerna åt
Vellinge kommun. I ett framtida samarbete med Serkon kommer
befintliga lönespecialister erbjudas verksamhetsövergång.
Kommunen har redan ett samarbete med Serkon, som i nuläget till
övervägande del utgör kommunens ekonomienhet. I nuläget ansvarar
Serkon för löpande redovisning och controllerstöd till förvaltningarna.
Fördelarna i ett samarbete med Serkon är att löneenhetens och
ekonomienhetens verksamhet till stora delar genomförs i samma
processer. Ett nära samarbete mellan lön och ekonomi underlättar
budgetprocessen och förbättrar förutsättningarna för att vidareutveckla
kvaliteten i budgetprocessen och uppföljningsprocessen. Vi ser även
potential i att en samordning av lön och ekonomi bör kunna skapa
samordningsfördelar i form av att det blir möjligt att i viss utsträckning
samutnyttja personalresurser i processerna för lön och ekonomi. En
utvidgning av samarbetet ryms inom nuvarande ramavtal med Serkon
som löper ut 2022-08-31.

Fördel med samverkan HRSC
Ett av de första samarbetena inom familjen Helsingborg blev HRSC
som 2014 hade ett uttalat syfte att minska sårbarheten för den enskilda
kommunen och att uppnå ökad kvalitetssäkring och kostnads-
effektivitet. Samverkan förväntades ge stordriftsfördelar som skulle
komma alla de samverkande kommunerna till del. Utvärderingar av
HRSC visar på att kommunerna som samverkat inte haft ökade
kostnader för sin lönehantering på de år man samverkat, vilket är en
besparing i sig. Man har uppnått driftsfördelar gällande rätt lön i rätt tid
till rätt kostnad, stöd till verksamheten, kvalité och effektivitet och
framförallt en bättre tillgänglighet. Man bemannar såväl lunchtid som
08:00-17:00 måndag till fredag. Utmaningen framåt är att agera
gemensamt mot systemleverantören för att komma vidare med
effektiviseringar.
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Framtid med HRSC
Flera av kommunerna i familjen har samma systemleverantör och
under 2019 har man kartlagt intresset för en gemensam upphandling för
att stärka sin position mot systemleverantörer. Som enskild kommun
med nuvarande resurser har vi inte förutsättningar att konkurrensutsätta
lönesystemet eftersom vi inte klarar bygga upp ett nytt system vid ett
eventuellt byte av leverantör. Står vi utanför upphandlingen kommer
vår påverkansmöjlighet till nuvarande systemleverantör än mer att
minska och konsekvenserna blir att vårt utvecklingsarbete kommer bli
eftersatt och kostsamt. Kommunerna inom HRSC får istället en stärkt
position och kan komma vidare med effektiviseringar som
automatiseringar och AI teknik.

Sammanställning kostnader för olika alternativ

Egen Regi
* Rekrytering, introduktion, arbetsledning, kompetensutveckling,
sjukfrånvaro, vikariekostnader, lokalkostnader, semesterersättare,
telefoni, IT, personalvård m.m. Kostnaden uppskattas till 150
tkr/medarbetare och år räknat som ett genomsnitt på 5 år.

Serkon
** Posten som avser 200 timmar utvecklingsarbete för Serkon har som
syfte att skapa utrymme för arbete i form av samordning och
effektivisering av löpande rutiner. Detta för att på sikt kunna minska
antalet timmar och
kostnaderna för det löpande arbetet.

HRSC
Kostnaderna för lönehanteringen, 1250 månadslöner á 88kr/
lönespecifikation. Administrativa arbetsuppgifter som blir kvar i
kommunen fördelas inom kommunledningsförvaltningen, HR, IT,
kansli och ekonomi.
En assistenttjänst på ca 30-50% bedöms tillkomma för att kommunen
klara av att utföra de arbetsuppgifter som inte HRSC tar över.

*** Kalkylen nedan bygger på att kommunen fortsättningsvis har
behov även tjänst på 40%).
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Klippans kommun har sagt upp avtalet gällande systemförvaltningen på
grund av att Klippans kommun ansluter sig till HRSC i mars månad
2020. Vid en anslutning till HRSC kommer systemförvaltning att ingå.
Ifall att

Om Serkon ska överta verksamheten kommer kommunen inledningsvis
bli tvungen att finna en extern lösning när det gäller
systemförvaltningen.

Serkon kommer i så fall kunna ta över systemförvaltningen under
hösten 2020. Enligt beräkningen skiljer det endast 54 tkr mellan det
billigaste alternativet (egen regi) och det dyraste alternativet (Serkon).
Beräkningen bygger på den historiska kostnaden för system-
förvaltningen, en lösning som kommunen inte kommer att kunna
ha kvar i framtiden eftersom Klippans kommun sagt upp avtalet.
Överhuvudtaget är det problematiskt att finna en lösning
avseende systemförvaltningen om kommunen ska behålla
lönehanteringen i egen regi. Om kommunen behåller lönehanteringen i
egen regi är risken att det antingen blir en mycket dyr eller instabil
lösning som kommer att kosta betydligt mer än de 204 tkr som
kalkylen bygger på.
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Även uppskattningen om ett behov av 0,4 tjänst i egen regi vid en
övergång till HRSC är en mycket osäker uppskattning.

Beslutsunderlag
HRSC rev tjänsteskrivelse.docx
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 22 KLK.2019.38 812

Besvarande av motion, M - Fritidsbank för fritids- och
sportutrustning i Örkelljunga kommun

Arbetsutskottets enhälliga förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
kultur- och fritidsnämndens yttranden i ärendet jämte svar på
kommunfullmäktiges återremiss.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Bakgrund
Theresa Lindahl. M, har inlämnat följande motion:

Att utöva idrott eller fritidsaktiviteter är en glädje för många och bidrar
till att barn och unga rör på sig vilket ur hälsosynpunkt även bidrar till
förbättrad folkhälsa längre fram i livet. Men att hålla på med idrott och
fritidsaktiviteter kan också vara förknippat med ganska höga kostnader
speciellt om man kanske behöver prova sig fram för att kunna hitta
”sin” sport/aktivitet.

I flera kommuner har man därför inrättat en s.k. Fritidsbank där man
ska kunna låna utrustning enligt ett beprövat koncept. Utrustningen är
skänkt av allmänheten, på det här sättet är man både miljövänlig där
saker kommer till fortsatt användning samtidigt som barn och unga kan
få en chans att utöva en aktivitet utan att det behöver kosta en
förmögenhet. En fritidsbank fungerar som ett bibliotek fast med fritids-
och sportutrustning. Den första öppnade i Forshaga norr om Karlstad
för fem år sedan och sedan dess har konceptet spritt sig till andra
kommuner.
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Många fritidsaktiviteter och idrotter kräver specialutrustning som
skridskor, hjälmar, fotbollsskor, pjäxor och skidor osv. Saker som
kostar ganska mycket i inköp speciellt om de kanske inte används
mycket och för att barn snabbt växer ur sin utrustning. Har man
dessutom fler barn med olika intressen kan kostnaderna ganska snabbt
skena iväg.

Att inrätta en fritidsbank för att underlätta för barn och unga att pröva
på och kunna utöva en fritidsaktivitet/sport är en viktig del i det
folkhälsoarbete som vi redan påbörjat i Örkelljunga kommun, en
fritidsbank underlättar för familjer samtidigt som det är en nyckel i
att stärka det viktiga föreningslivet.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till kultur-
och fritidsnämnden för yttrande till arbetsutskottet senast 2019-06-12.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat skicka yttrandet från kultur- och
fritidschef Caroline Arvill till kommunstyrelsens arbetsutskott för
vidare hantering.

Av yttrandet framgår följande:

En Fritidsbank i Örkelljunga har potential att ge en mängd positiva
effekter i samhället. I kommunens Lupp-undersökning uppger barn och
unga kostnad som hinder för att kunna ha en aktiv fritid. Här kan en
Fritidsbank spela stor roll eftersom det innebär att låna lek- och
sportredskap gratis. Avstånd var även det ett hinder och här kan en ev.
placering i centralorten innebära att effekten av satsningen minskar.
Fritidsbanken som organisation är mån om att kommuner startar
kvalitativa verksamheter för att kunna nå full effekt. Det innebär minst
en 50 % fast tjänst som koordinator dels för personal och material och
dels för att verka proaktivt i samhället för att inspirera och marknads-
föra möjligheterna med en Fritidsbank.Övrig personal kan i ett längre
perspektiv utgöras av deltagare i kommunens arbetsmarknadsenhet,
både i Fritidsbankens butiksdel och i produktionsdelen där reparationer
osv kan utföras. Men även här finns en kostnadsaspekt att ta hänsyn till
då man idag tar ut en mindre avgift för att utföra arbete.
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För en lyckosam satsning i kommunen bör budget avsättas. Samtidigt
bör en förankringsprocess sjösättas inom kommunens alla delar då en
Fritidsbank kan ha betydelse för en bred grupp av individer och kan
innehålla olika modeller av samarbeten. Man bör även räkna med ett
längre tidsperspektiv för att nå maximal effekt samt ett klart uppdrag
till kommunens tjänstepersoner att prioritera frågan.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunfullmäktige föreslås att som svar på motionen översända
kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-05-09, § 62.

Kommunfullmäktige föreslås avslå Theresa Lindahls motion om att
inrätta en Fritidsbank för fritids- och sportutrustning i Örkelljunga
kommun eftersom det inte finns något förslag till hur fritidsbanken ska
finansieras.

Kommunfullmäktiges återremiss efter förslag från Theresa
Lindahl m fl
Kommunfullmäktige har därefter efter förslag frånTheresa Lindahl m fl
beslutat att med nedanstående motiveringar återremittera ärendet till
kommunstyrelsen:

Förslag att man i svaret på motionen presenterar finansieringsalternativ.

Förslag att man undersöker hur andra kommuner som t ex Ljungby och
Bromölla på ett enkelt sätt funnit lösningar inför ett genomförande.

Förslag att svaret tar hänsyn till av kommunfullmäktige antagen
Avfallsplan för Nårab som i inriktningsbeslut anger att Utlåning/hyra
sportutrustning berör Kultur Fritid i respektive kommun och
idrottsföreningar.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat översända reviderat
yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott som framgår av kultur-
och fritidschefens kompendium i ärendet. .
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera motionen till
kultur- och fritidsnämnden för besvarande i enlighet med förslagen om
återremiss från Theresa Lindahl.

Arbetsutskottet ser det även som angeläget att från kultur- och
fritidsnämnden erhålla följande information:

· Intresset från berörda föreningar om att en Fritidsbank inrättas
och inställningen till eventuell konkurrens av föremålen vid
loppisar etc

· Intresset från berörda föreningar om ideell medverkan i arbetet
med bildandet och handhavandet av en Fritidsbank

Svar önskas senast till arbetsutskottets sammanträde 2020-01-22.

Arbetsutskottets behandling
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från kultur- och
fritidschef Caroline Arvill. Av informationen framgår de frågor som
kommunfullmäktige ställt i återremissen och svaren på dessa och som
närmare framgår i yttrandet från kultur- och fritidsnämnden sidorna
8-10.

Arbetsutskottet noterar att i dagsläget lånar flera föreningar ut t ex
kompasser, modellbilar, cyklar osv vid aktiviteter för barn- och unga
som arrangeras av Kultur-och fritid. Noteras att förvaltningen därmed
uppfyller inriktningsbeslutet i Avfallsplanen. En Fritidsbank kommer
på ett eller annat sätt vara beroende av någon form av kommunal insats.
Anslag för personal och lokal finns inte. Föreningarnas intresse av en
fritidsbank varierar.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-09-11 - KSAU § 218
Motion, M - Fritidsbank för fritids- och sportutrustning i Örkelljunga
kommun
Fritidsbanksvar med paragraf KFN.pdf
Protokoll 2019-05-09 - KFN §62
Fritidsbanken 2019, yttrande KFN.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 23 KFN.2019.235 861

Riksettanrallyt 2020

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett anslag på 100.000 kronor
till kultur- och fritidsnämnden för genomförande av
Riksettanrallyt 2020. Kostnaden täcks genom ianspråktagande av
motsvarande belopp ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

Historia
Riksettanrallyt genomfördes för första gången 2000, nästa år är det
därmed 20-årsjubileum. Syftet med rallyt var att uppmärksamma
vägsträckan och dess företag efter att E4:an hade byggts, men fokuserar
nu på rallyt. Deltagande kommuner är Markaryd, Ljungby, Värnamo,
Vaggeryd, Örkelljunga och Jönköping. Rallyts målgång byter kommun
varje år. Då Jönköping avstått 2020 har Örkelljunga blivit värd för
målgången.

Evenemanget är uppbyggt av motorklubbar och kommuner och drar
varje år alltfler besökare med veteranbilar och entusiastfordon. Vid
förra målgången kom ca 1200 ekipage, det är kostnadsfritt för
besökare. Skriftliga samarbetsavtal för arbetet saknas för närvarande,
men överenskommet är ersättning för deltagande kommuner 4 000
kronor och målgångens kostnad beräknas generellt till ca 100 000
kronor.

Budget för målgång 2020 är beräknad till 25 000 kronor i ersättning till
motorklubben SMK för att arrangera rallyt samt totalt ca 100 000
kronor för utgifter med arrangemanget, här inkluderas även
oförutsedda utgifter. Rallyt inträffar den 21 maj och planerad plats är
Fagerhult Fedinge flygfält där ägaren även planerar utställning av äldre
entreprenadmaskiner och ev. flygplan. Rallyt är tänkt att ha tema 50-tal
i artist- och meny-val.

Kultur-och fritidsnämnden beslutar att ansöka om 100 000 kronor hos
kommunstyrelsen för arrangemang Riksettanrallyts jubileum och
målgång 2020. Nämnden avser att anlita SMK Örkelljunga som
arrangör för hela arrangemanget och ger då förvaltningschefen i
uppdrag att skriva avtal med SMK Örkelljunga.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2019-12-12 - KFN §148
SMK Örkelljunga kalkyl Riksettanrallyt 2020.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 24 KFN.2019.249 800

Revidering av reglemente - kultur- och fritidsnämnden

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kultur- och
fritidsnämndens reviderade förslag till reglemente för kultur- och
fritidsnämnden.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet 2019-11-25, § 110 att
kommunens kulturmiljöpris ska läggas ner 2020. Med anledning av
beslutet så behöver kultur- och fritidsnämndens reglemente revideras.

Skrivelsen "Att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden utse
mottagare av kommunens kulturmiljöpris." i § 6 stryks ur reglementet
enligt beslutsunderlag.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente, § 6
med anledning av kulturmiljöprisets upphörande 2020.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-12-12 - KFN §149
Reglemente Kultur- och fritidsnämnden -revidering 2019-12-05.docx
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 25 KLK.2019.104 340

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2018-2021

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar översända ett samlat svar på enkäten
avseende den årliga återrapporteringen till vattenmyndigheterna.

Bakgrund
De fem vattenmyndigheterna har beslutat om åtgärdsprogram för
vattenförvaltningscykeln 2016–2021 samt åtgärdsprogram för nya
prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten 2018–2021.
Programmen riktar åtgärder till centrala myndigheter och till samtliga
länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de
myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheterna, länsstyrelserna och
kommunerna årligen rapportera till de fem vattenmyndigheterna om
genomförandet av åtgärderna, den så kallade återrapporteringen.
Åtgärderna till myndigheter och kommuner är likalydande i de fem
programmen och därför genomförs återrapporteringen gemensamt.

Återrapporteringen omfattar de insatser som utförts i enlighet med de
uppdrag som preciserats i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016
– 2021, med syfte att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas.
Rapporteringen möjliggör vattenmyndigheternas bedömning av
åtgärdernas effekt i relation till de miljökvalitetsnormer som ska följas.
För att bättre följa framstegen i åtgärdsarbetet och för att förbättra
kopplingen till effekter i miljön kommer både kvantitativa och
kvalitativa underlag att behöva rapporteras in från åtgärdsmyndigheter
och kommuner.

Återrapporteringen av genomförda åtgärder behövs även för att Sverige
ska kunna genomföra rapporteringar av åtgärdsprogrammets
genomförande till EU-kommissionen. Du hittar kommunåtgärderna på
vattenmyndigheternas webbsida.
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Vattenmyndigheterna önskar ett samlat svar från kommunen via
Kommunstyrelsen.

Rapporteringen är indelad i 4 delar där:
- Del 1 handlar om miljötillsyn och riktas i huvudsak till kommunens
förvaltning för miljöfrågor
- Del 2 handlar om dricksvattenskydd och vattenuttag och riktas i
huvudsak till kommunens dricksvattenproducent
- Del 3 handlar om fysisk planering och riktas i huvudsak till
kommunens förvaltning för planeringsfrågor
- Del 4 handlar om dagvatten och vatten- och avloppsvattenplaner och
riktas både till kommunens förvaltning för tekniska frågor samt
förvaltningen för planeringsfrågor

För att undvika dubbelrapporteringen kommer vattenmyndigheterna
även att hämta underlag från följande rapporteringar:
- Naturvårdsverket. Enkät om Miljöbalkstillsyn 2019 (Åtgärd 1, 2, 3,
4, 5c)
- Boverket: Plan- och Byggenkäten 2019 (Åtgärd 6)
- Kemikalieinspektionen: Återrapportering av tillsyn hantering av
växtskyddsmedel (Åtgärd 2)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020 Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2019
(3).docx
Frågor till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2019 Örkelljunga kommun.pdf
Bilaga 1.docx
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 26 KLK.2019.466 60

Motion, SD - Öppna möjligheter för fler
barnomsorgsformer

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen
till utbildningsnämnden för yttrande senast 2020-06-17.

Sammanfattning
Emily Haydari (SD) och Anneli Eskilandersson (SD) lämnar 2019-09-
19 in följande motion.

"Vi Sverigedemokraterna anser att det är självklart att "barnomsorg"
omfattar såväl föräldrarnas omsorg om barnet i det egna hemmet, som
förskola, familjedaghem, föräldrakooperativ, barnflicka eller andra
alternativa former. Det måste ges ekonomiska möjligheter för de
föräldrar som önskar, att själva ge de egna barnen omsorg och kunskap
medan de är små. Föräldrarna är de första lärarna i det livslånga
lärandet, och har ett mångårigt ansvar. Hemmet är ofta en plats för
lärande och har större pedagogisk roll för barnets fortsatta liv än
förskolan, och skapar fler varaktiga relationer.

Sverigedemokraterna menar att man borde se jämställdhet ur två
perspektiv. Att kvinnor och män har lika möjligheter i deltagande i
familjeliv, yrkesliv och samhällsuppgifter är en sak, men det ska inte
kollidera med rätten att personligen ge sitt barn den omsorg som passar
bäst för både föräldrar och barn. I ett jämställt samhälle respekterar
man varandras olikheter.

Ur ett psykologiskt perspektiv utvecklas inte barnets tal och språkcentra
fullt förrän barn är ca 3 år gamla, vilket innebär att de inte har
strategier för hur de ska hantera separationer från sin primära
anknytningspersoner, d.v.s sina föräldrar. Om barn utsätts för många
separationer, leder det till sämre mentaliseringsförmåga och otrygghet.
Mentalisering är förmågan att sortera, prioritera och strukturera tankar
och känslor hos sig själv och hos andra.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi
-Att Örkelljunga kommun skall utreda möjligheter till fler
barnomsorgsformer"

Kommunfullmäktige beslutar 2019-10-28 § 103 att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar återsända motionen till kommun-
fullmäktige. Kommunstyrelsen efterfrågar att kommunfullmäktige
fattar ett beslut i motionens grundfråga, det vill säga om en utredning
ska göras eller inte.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för beredning av ärendet inför kommunfullmäktiges
ställningstagande.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-12-16 - KF §127
Motion, SD - Öppna möjligheter för fler barnomsorgsformer
____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Ksau 2020-06-17
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KSAU § 27 KLK.2019.484 00

Byamöten 2020

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa datumen
för byamöten 2020 klockan 19.00 enligt följande:

· 15 april Skånes Värsjö

·
· 20 maj Tockarp

· 26 augusti Skånes Fagerhult

· 21 oktober Eket

· 18 november Åsljunga
____________

Expedieras till:
Ksau ledamöter
Ledningsgruppen
Karin Sagnia
Suzana Bjelic
Stefan Christensson, samordnare
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KSAU § 28 KLK.2019.577 001

Nya rutiner med månadsuppföljningar och djupanalyser
2020 samt Delårsrapport - Serkon

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget till nya rutiner för
månadsuppföljningar och djupanalyser av de ekonomiska
resultaten under 2020 som presenteras av ekonomienheten och
Serkon och att den nya rutinen ska verkställas under 2020. Detta
innebär även att Delårsrapporten kommer att fastställas per den
31 augusti och hanteras i kommunfullmäktige senast i oktober.

Bakgrund
Arbetsutskottet har tillsammans med representanter från Serkon en
överläggning om hur arbetet med månadsuppföljningar kan utvecklas
och hur djupare analyser av de ekonomiska resultaten kan införas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppta frågan om antalet
månadsuppföljningar för 2020 jämte djupanalyser för överläggning vid
arbetsutskottets sammanträde 2020-01-22.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen inklusive reviderat förslag
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