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Sammanträdesprotokoll 2016-10-05
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 165 KLK.2016.2 049

Ekonomisk information 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från
t f ekonomichef Anna Lindström till handlingarna.

Bakgrund
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas information från
t f ekonomichef Anna Lindström. Av redogörelsen framgår bl a
att Serkon påbörjat sitt ekonomiarbete i kommunen.
___________
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 166 KLK.2016.3 042

Månadsuppföljning 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dels
månadsuppföljningen för kommunstyrelsens
verksamhet, dels kommunen totalt per augusti 2016.

Bakgrund
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas information från
t f ekonomichef Anna Lindström.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-09-28 - KSAU § 226
Månadsuppföljning kommunstyrelsen augusti 2016
Månadsuppföljning totalt augusti 2016
___________

Expedieras till:
Anna Lindström
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 167 KLK.2015.414 042

Uppdrag i samband med budget för 2016 - kultur- och
fritidsnämnden ny huvudman för musikskolan

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att musikskolans organisatoriska
tillhörighet flyttas till kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde, inklusive hela musikskolans budget. Vidare
noteras att fritidsgårdarnas organisatoriska tillhörighet förblir
utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat

att uppdra åt utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
att göra en översyn av organisationen för kommunens
fritidsgårdar och kommunens musikskola. Det organisatoriska
ansvaret för verksamheterna har idag utbildningsnämnden.
Arbetet skall påbörjas 2016 och en återrapportering av uppdraget
och förslag skall lämnas för eventuellt beslut till
kommunstyrelsen i maj 2016. Det innebär en möjlighet till
övergång av verksamheten vid helåret, d v s om en förändring
skall göras skall den genomföras den 1 januari 2017, samt

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att återkomma med förslag
beträffande skärmtak vid Skateboardsanläggningen i
Örkelljunga. Återrapportering och utformning av kostnader skall
presenteras senast i maj 2016. Förslaget kommer därefter att
hanteras enligt kommunens investeringsprinciper.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat

att översända tjänsteskrivelse från Kristian Swärd till
kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadschefen har presenterat ett förslag på utförande av
skärmtak över skateboardanläggningen. Kostnadsförslaget börjar vid
600.000 kronor. För åtgärden krävs byggnadslov.

Utbildningsnämndens yttrande om organisationsförändring

Utbildningsnämnden har uttalat följande:

att musikskolans organisatoriska tillhörighet flyttas till kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde, inklusive hela
musikskolans budget, samt

att fritidsgårdarnas organisatoriska tillhörighet förblir
utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Kultur- och fritidsnämndens yttrande om organisationsförändring

Kultur- och fritidsnämnden har uttalat följande:

att musikskolans organisatoriska tillhörighet flyttas till kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde, inklusive hela
musikskolans budget, samt

att fritidsgårdarnas organisatoriska tillhörighet förblir
utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att överlämna till
tf kommunchef Charlotta Kabo Stenberg att inför kommunstyrelsens
sammanträde förhandla förslaget om översyn av organisationen för
kommunens fritidsgårdar och kommunens musikskola.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har även beslutat att remittera
förslaget om skärmtak till budgetberedningen för hantering.

Kommunstyrelsens behandling

Förhandling om organisationsförändring har genomförts varvid de
fackliga organisationerna intet har att erinra.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-08-24 - KSAU § 187
Protokoll 2016-04-07 - UN § 42
Yttrande till Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsdsnämnden
angående fritidsgårdarnas samt musikskolans tillhörighet
Protokoll 2016-04-07 - KFN §62
Protokoll MBL § 11 - Förslag att flytta musikskolan från
utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

6(28)



Sammanträdesprotokoll 2016-10-05
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 168 KLK.2015.158 005

Införande av Digital ärendehantering till förtroendevalda

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att införa digital ärendehantering
genom Ipads i kommunens nämndsverksamhet och för
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare fr o m 2017-01-01.
Beslutet omfattar inte ledamöter i kommunens bolag eller
kommunalförbund. Kostnaden 250.000 kronor, investering,
täcks genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur
tilläggsbudget 2, 2016.

Försöksperioden har fungerat mycket bra men trots det finns
valfrihet att antingen välja en IPAD eller få ett pappersexemplar
inför sammanträdena.

Kommunstyrelsen beslutar även
· att uppdra åt IT-enheten att se till att tillräckligt med

eluttag finns för laddning av Ipads i kommunhusets
sammanträdesrum, t ex mobila eluttag

· att uppdra åt nämndsekreterarna att se till att ett
pappersexemplar finns tillgängligt till den som ska justera
protokollet, samt att skrivelser som utdelas vid
sammanträdet även ska utsändas digitalt till ledamöterna

· att uppdra åt kommunledningskontoret att göra en
ekonomisk utvärdering per den 31 december 2017
beträffande effektiviseringseffekter genom dels minskad
arbetstid, dels minskade kostnader för porton, papper,
kopiering etc

· att uppdra åt kommunledningskontoret att genom IT-
enheten erbjuda 2 utbildningstillfällen, dels för målgrupp
utan grundkunskaper, dels för målgrupp med
grundkunskaper. Föranmälan till utbildningen krävs.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat

att kommunen ska inköpa 22 plus 3 extra Ipads till
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare och att
ledamoten/ersättaren skall nyttja utrustningen även vid
medverkan i andra nämnder etc

att Ipadsen ska kompletteras med pdfläsare

att investeringskostnaden för inköp av 25 Ipads, dvs 125.000 kronor
skall påföras Tilläggsbudget 1, investering, 2016

att kommunens nämndsekreterare med hjälp av IT-enheten
ombesörjer utbildning och introduktion för de förtroendevalda i
hanteringen av programmet,

att verksamheten ska utvärderas efter 2016-06-30 och att
redovisningen av utvärderingen ska inlämnas till
kommunkansliet senast 2016-08-31, samt

att verksamheten ska starta den 1 februari 2016.

Kommunstyrelsens behandling
Tomas Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, vilket
godkännes.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-09-14 - KSAU § 213
___________

Expedieras till:
Ledningsgruppen
Nämndsekreterarna för medverkan vid utdelning av IPADs
IT-enheten för inköp och distribution av IPADS enligt rutin.
IT-enheten för utbildning vid 2 tillfällen
Gunnel Johansson, registrering av förtroendevalda genom TROMAN
Charlotta Kabo Stenberg ekonomisk utvärdering
Staffan Roos, ekonomisk utvärdering
Helen Karlsson
Lillemor Hjalmarsson
Ksau 2018-01-24
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 169 KLK.2016.212 040

Justering av VA-verksamhetens kassa per den 1 januari
2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att behållningen på VA-verksamhetens
bankkonto justeras per 1 januari 2016 enligt det bokförda värdet
för resultatfond samt förinbetalda anslutningsavgifter per
2015-12-31.

Bakgrund
Föreligger yttrande från redovisningschef Anna Lindström om justering
av VA-verksamhetens kassa.

Förslag till beslut
Att behållningen på VA-verksamhetens bankkonto justeras per 1 januari
2016 enligt det bokförda värdet för resultatfond samt förinbetalda
anslutningsavgifter per 2015-12-31.

Motivering till beslut
I dagsläget stämmer inte behållningen på VA-verksamhetens
bankkonto. För att ge en rättvisande redovisning av VA-verksamheten
bör kontot justeras.

Resultatet för VA-verksamheten är rätt redovisat så justeringen innebär
inte att VA-avgifterna går till någon annan verksamhet än till VA-
verksamheten.

Sammanfattning
VA-verksamheten har idag ett eget bankkonto men i praktiken har
det hanterats gemensamt med kommunens bankkonto. Då det inte
går att säga hur stor behållning som bör finnas på kontot föreslås en
justering av beloppet per 1 januari 2016 baserat på 2015 års bokslut.
Behållningen skulle då motsvara avsättning till resultatfond samt
förinbetalda anslutningsavgifter, totalt 5 852 994 kr. Resultatet
för VA-verksamheten är rätt redovisat så justeringen innebär inte att
VA-avgifterna går till någon annan verksamhet än till
VA-verksamheten.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beskrivning av ärendet
Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster får de avgifter
som fastighetsägarna betalar inte överskrida det som behövs för att
täcka kostnaderna som är nödvändiga för att ordna och driva
VA-anläggningen.

Av samma lag framgår av 50§ ”En huvudman skall i fråga om
verksamheten med att ordna och driva en allmän va-anläggning se till
att
· verksamheten bokförs och redovisas i enlighet med god

redovisningssed där resultat- och balansräkningar redovisas
särskilt och där det av tilläggsupplysningar framgår hur
huvudmannen har fördelat kostnader som varit gemensamma
med annan verksamhet,

· redovisningen, när den är fastställd, finns tillgänglig för
fastighetsägarna.”

I Örkelljunga kommun särredovisas VA-verksamheten i
Årsredovisningen. I likhet med många andra kommuners redovisning
framgår inte storleken på kassan av balansräkningen.

VA-verksamheten har ett eget bankkonto men i praktiken har pengarna
på kontot hanterats gemensamt med kommunens bankkonto. Det har
skett i den dagliga verksamheten bland annat genom att löner till
VA-verksamhetens anställda betalats ut från kommunens konto,
samlingsfakturor med kostnader för dels VA-verksamheten och dels
kommunens övriga verksamhet har betalats från både kommunens
bankkonto och VA:sbankkonto. Utbetalningarna har övervägande skett
från Kommunens bankkonto. Kostnader och intäkter har däremot
särredovisats för VA-verksamheten.

Hanteringen idag följer lagen men för att motivera ett separat
bankkonto för VA-verksamheten måste en justering löpande ske av
bankkontot så att utgifter och inkomster för VA-verksamheten belastar
VA-verksamhetens bankkonto.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Då det råder oklarheter om hur stor behållningen på bankkontot bör
vara föreslås nivån per 1 januari 2016 sättas till den resultatfond samt
förinbetalda anslutningsavgifter som fanns redovisade vid det senaste
bokslutet 2015-12-31. Då fanns 2 009 242 kr uppbokat i resultatfonden
och 3 843 752 kr uppbokat som förinbetalda anslutningsavgifter, totalt
5 852 994 kr.

Resultatet för VA-verksamheten är rätt redovisat så justeringen kommer
inte att innebära att VA-avgifterna går till någon annan verksamhet än
till VA-verksamheten.

Lagar, förordningar och delegationer som styr beslutet
Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera ärendet till
Anna Lindström för jämförelse av hanteringen inom 6 K-kommunerna.
Ärendet skall åter behandlas vid arbetsutskottets sammanträde
2016-08-24

Anna Lindström har vid arbetsutskottets sammanträde lämnat en
jämförelse beträffande närliggande kommuner

Kommunstyrelsens behandling
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas information från Anna
Lindström.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-09-14 - KSAU § 216
Tjänsteskrivelse Anna Lindström - Justering av VA-verksamhetens
kassa
___________

Expedieras till:
Anna Lindström för åtgärd
Kristian Swärd för åtgärd
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Stefan Christensson
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 170 KLK.2016.289 212

Ny översiktsplan för Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

· att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att uppdatera
kommunens översiktsplan

· att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att
återkomma med projektbeskrivning och budgetkalkyl
innan uppstarten av arbetet

· att upphäva tidigare beslut (KS 2015-06-03 § 94) om att ta
fram ett tematiskt tillägg till ÖP07 med tema
landsbygdsutveckling i strandnära läge – LIS, eftersom
frågan ska behandlas i den nya översiktsplanen

Bakgrund
Samhällsbyggnadschef Kristian Swärd och stadsarkitekt Maria
Månsson Brink har inlämnat en skrivelse om uppdatering av
Översiktsplanen enligt följande:

Motivering till beslut
Kommunens översiktsplan ÖP07 antogs av KF 2008-12-15 § 173.
Sedan dess har det hänt mycket i kommunen, i landet och i världen och
samhällsbyggnadsförvaltningen ser anledning att uppdatera
översiktsplanen.

Beskrivning av ärendet
Enligt PBL 3 kap, ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som
omfattar hela kommunen. För att vara aktuell bör den uppdateras eller
aktualitetsförklaras varje mandatperiod. Översiktsplanen ska ange
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.
Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden
ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men anger hur
kommunen ser på utvecklingen.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Av översiktsplanen ska framgå:
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och
vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och
följa gällande miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och
samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål,
planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom
kommunen,
5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av
bostäder,
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som
avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken. Lagar, förordningar
och delegationer som styr beslutet Plan- och bygglagen, 3 kap.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta

· att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att uppdatera
kommunens översiktsplan

· att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att återkomma
med projektbeskrivning och budgetkalkyl innan uppstarten av
arbetet

· att upphäva tidigare beslut (KS 2015-06-03 § 94) om att ta fram
ett tematiskt tillägg till ÖP07 med tema landsbygdsutveckling i
strandnära läge – LIS, eftersom frågan ska behandlas i den nya
översiktsplanen

Kommunstyrelsens behandling
Christer Olsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, vilket
godkännes

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-09-14 - KSAU § 224
Tjänsteskrivelse ny ÖP
___________

Expedieras till:
Maria Månsson Brink
Ledningsgruppen
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 171 KLK.2016.277 138

Integrationsberedningens förslag om Bostadsförsörjning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande ägardirektiv till
Örkelljungabostäder AB skall vara oförändrade. Beslutet
motiveras enligt följande:

Kommunfullmäktige har i Ägardirektiv 2016-01-25, § 15 beslutat
uppdra åt Örkelljungabostäder AB att bygga bostäder, t.ex.
hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter eller kooperativa
hyresrätter i kommunens tätorter. Särskilt ska bolaget under
perioden sträva efter att uppföra bostäder i Eket, Skånes
Fagerhult och Åsljunga"

Arbetsutskottet noterar även att förslaget från Beredningen för
Integration om "kostnadseffektiva byggnader" innebär
uppförande av villavagnar eller moduler. Kommunen finner inte
att detta är en bra lösning och förordar istället hållbara bostäder
som är av robust karaktär. Dessutom finns en tendens från andra
kommuner att välja tillfälliga lösningar genom att placera sina
ensamkommande flyktingbarn m fl i Örkelljunga kommun.

Kommunen noterar därvid att många gemensamma krafter, över
tiden, bidragit till ett bra integrationsarbete i Örkelljunga
kommun.

Kommunstyrelsen beslutar därmed avslå förslaget från
Beredningen för Integration som innebär tillägg till nuvarande
ägardirektiv för uppförande av kostnadseffektiva bostäder, såsom
villavagnar och moduler.

Tommy Brorsson och Niclas Bengtsson reserverar sig mot beslutet till
förmån för förslaget från Beredningen för integration
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Bakgrund
Integrationsberedningen behandlade 2016-05-13 ett ärende om
bostadsförsörjning och möjligheten att bygga kostnadseffektiva
bostäder. Frågan väcktes av Tommy Brorsson, mot bakgrund av att han
tidigare framfört förslag kring detta i Örkelljungabostäders styrelse.
Integrationsberedningen förde då samtal om frågan. Beredningen
bestämde att man skulle behandla ärendet på nytt vid beredningens
första sammanträde efter sommaren.

Beredningens behandling
Beredningen diskuterar frågan om byggande av kostnadseffektiva
bostäder. Diskussionen behandlar bland annat hur andra kommuner
agerat, hur socialförvaltningens behov av bostäder till ensamkommande
barn med flera ser ut, och hur befolkningsutvecklingen förväntas bli i
Örkelljunga kommun.

Beredningen är av uppfattningen att kommunens bostadsbolag
Örkelljungabostäder ska bygga kostnadseffektiva bostäder, och att
dessa bostäder ska kunna kopplas till de behov som socialförvaltningen
har avseende ensamkommande barn med flera. Beredningen enas om
att delge sin åsikt till kommunstyrelsen.

Beredningens förslag till kommunstyrelsen
Beredningen beslutar framföra följande uppfattning/förslag till
kommunstyrelsen.

Integrationsberedningen anser att Örkelljungabostäder ska bygga
kostnadseffektiva bostäder kopplade till socialförvaltningens behov av
bostäder till ensamkommande barn med flera.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-09-14 - KSAU § 218
Protokoll Beredningen för Integration § 81 - Bostadsförsörjning
___________

Expedieras till:
Beredningen för Integration
Örkelljungabostäder AB
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 172 PLAN.2016.10

Remiss Region Skånes Cykelstrategi

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som kommunens yttrande över
remissen Cykelstrategi Skåne uttala följande:

Svar på de frågor Region Skåne ställer i remissen:

Är samverkansområdena och insatserna det som krävs för att uppnå
målet med strategin, finns förslag på andra mål och insatser?
Örkelljunga kommun anser att regionens utpekade mål och
insatser är relevanta och har inga önskemål om ytterligare mål och
insatser.

Vadkrävs av cykelutvecklingsplattformen för att den ska bli
framgångsrik och relevant?
(Cykelutvecklingsplattformen är en plattform som, genom Region
Skånes sammankallande, ska verka för att genomföra de sex
samverkansområdena i strategin. Förutom Region Skåne ingår
Skånes kommuner och Trafikverket i plattformen.)

Örkelljunga kommun anser att det krävs engagemang och resurser
för att plattformen ska lyckas. Samtidigt vill Örkelljunga kommun
framföra att man i en liten kommun har begränsade personella
resurser för att medverka i grupper på regional nivå. I vissa frågor
kan eventuellt representant från Familjen Helsingborg delta i
Örkelljunga kommuns ställe.

Finns det en aktuell cykelplan eller cykelstrategi i er kommun? Vad
ser ni behöver göras för att lyfta cyklingen mer?
Örkelljunga kommuns cykelplan togs fram 2010 och kommunen
arbetar alltjämt utifrån de strategier som sattes upp i denna. Det
kan dock finnas anledning att uppdatera och förnya cykelplanen,
när kommunen har tid och resurser för detta.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Vadkan er organisation bidra med i förverkligandet av
cykelstrategin?
Örkelljunga kommun har köpt in ett antal cyklar för uthyrning.
Cyklarna står parkerade på Örkelljunga busstation, som är den
största bytesnoden för kollektivtrafik i kommunen och kan hyras
av vem som helst genom intilliggande infopoint och kiosk.
Anställda i kommunen får låna cyklarna under arbetstid utan
kostnad.

Lokalt i Örkelljunga genomför vi för närvarande också en
cykelledsinventering för att se hur vi kan skapa noder och öka
cykelturismen i vår region. Föreningar och näringsliv är
engagerade. Cykellederna kommer vi att digitalisera och föra in i
en app vi håller på att bygga. I den appen kommer vi att visa vart
vandring och cykelleder går och vart längs leden de kan bo och
äta. Vi undersöker möjligheterna för våra företagare att bli
certifierade "bed and bike" anläggningar av Cykelfrämjandet.

Övriga synpunkter:
Regionalt viktiga cykelstråk och leder
Bland annat genom Örkelljunga kommun löper cykelleden
”Skånespåret”. Örkelljunga kommun anser att Skånespåret bör
lyftas fram och få ta del av de satsningar som görs på cykling i
Skåne.

Genom att bygga en cykelled som binder samman Kattegattleden
med Sydkustleden och som går rakt igenom alla inlandskommuner
som Örkelljunga, Klippan och Svalöv blir resultatet att allt
binds samman. Valfriheten och möjligheten för cyklister blir
större. Redan idag finns ett etablerat samarbete mellan
inlandskommunerna i Familjen Helsingborg och ett cykelprojekt
borde passa väl in i vårt gemensamma arbete.

Vi vill också binda samman Skåne med Småland och återskapa det
gamla järnvägsnätet Skåne Smålands Järnväg som cykelväg. I
Småland är Banvallsleden brett använd av många turister och
hade vi kopplat på vår banvall hade vi haft en "motorväg" från
färjan i Skåne till långt in i Småland. Det hade även gynnat såväl
arbetspendling som tävlingscyklister på träning som hade kunnat
cykla till sina träningsläger på Hallandsås. För närvarande har ett
arbete initierats med Örkelljunga Kommun, Laholms Kommun
och Destination Hallandsåsen vars syfte är att ytterligare utveckla
möjligheter till cykelturism och cykelpendling.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Topografiska förhållanden ger olika förutsättningar.
Örkelljunga kommun saknar i cykelstrategin ett resonemang om
att det på de platser i Skåne som har stora topografiska variationer
kan innebära större utmaningar att stärka förutsättningarna för
cykling. Eftersom man i strategin tar upp andra aspekter som
innebär olika förutsättningar, såsom folkmängd och kollektivtrafik
är det relevant att också ta upp frågan om landskapets
topografiska tillgänglighet eller påverkan av vind som innebär en
stor utmaning.

Kommunstyrelsen önskar betona vikten av att det tillskapas bra
cykelvägar längs de frekventa vägarna i det statliga vägtrafiknätet
- regionala vägar och andra vägar - som genomkorsar bl a
Örkelljunga kommun. För detta krävs RTI-anslag och nationella
bidrag som ger möjlighet till utbyggnad av cykelvägar för cyklister
på landsbygden och till de mindre orterna. Genom att skapa säkra
cykelvägar ökar attraktiviteten att använda cykel både till
pendling och fritidsaktiviteter.

Slutligen noteras att det största motivet att anlägga en cykelväg
längs de vägar som idag anses trafikfarliga, speciellt för cyklister,
är att man bidrar till stora trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Om
man dessutom i görligaste mån asfalterar dessa cykelvägar är det
en extra bonus för cyklisterna.

Bakgrund
Region Skåne har översänt remissförslag gällande Cykelstrategi för
Skåne, som utgår från Den regionala Utvecklingsstrategin ”Det öppna
Skåne”. Synpunkter ska vara Region Skåne tillhanda senast den 14
oktober 2016. Cykelstrategins syfte är att identifiera den samverkan
och de insatser som är nödvändiga för att utveckla Skåne som
cykelregion. Målet är att cykelns färdmedelsandel ska öka från 16 till
19 procent till år 2030. Om Skåne lyckas med att uppnå målet kommer
flera vinster att uppnås, såsom bättre folkhälsa, attraktivare livsmiljöer,
ökat kollektivtrafikresande och starkare näringsliv.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Dokumentet pekar ut sex samverkansområden;
Stärk den skånska cykelkulturen
Lyft cykeln i samhällsplaneringen
Investera i regionalt viktiga cykelstråk och leder
Förbättra kopplingen mellan cykel och kollektivtrafik
Förbättra säkerheten för cyklister
Stärk näringslivet med cykelsatsningar

Under varje samverkansområde har Region Skåne satt upp mål och
ansvarig för genomförande.

Region Skåne efterfrågar i sin remiss särskilt synpunkter på följande
frågor:
1. Är samverkansområdena och insatserna det som krävs för att uppnå
målet med strategin, finns förslag på andra mål och insatser?
2. Vadkrävs av cykelutvecklingsplattformen för att den ska bli
framgångsrik och relevant?
3. Ett viktigt mål i strategin är att alla kommuner ska ha en aktuell
cykelstrategi/plan eller motsvarande dokument, finns det i er kommun?
Vadser ni behöver göras för att lyfta cyklingen mer?
4. Vadkan er organisation bidra med i förverkligandet av
cykelstrategin?

Stadsarkitekt Maria Månsson Brink och destinationsutvecklare Kim
Thurow har lämnat förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-09-28 - KSAU § 228
Cykelstrategi för Skåne
Tjänsteskrivelse cykelstrategi
Yttrande Region Skånes cykelstrategi
Yttrande Helsingborg
___________

Expedieras till:
Maria Månsson Brink
Kim Thurow
Region Skåne; region@skane.se
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KS § 173 UBF.2016.167 622

Förslag till ändring av lunchpris

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utbildningsnämndens
förslag till lunchpris enligt upprättad tabell.

Kommunfullmäktige beslutar även uppdra åt utbildningsnämnden
att göra en översyn av lunchpriset 1 gång per år.

Bakgrund

Med utgångspunkt i en självkostnadskalkyl för den faktiska kostnaden
per måltid föreslås en ändring av lunchpriset.

Lunchpriset föreslås ändras enligt tabellen nedan.

Exkl. moms Inkl. moms Förändring

Helkost   105,50 kr/dag Oförändrat

Matdistribution   40,90 kr/portion Oförändrat

Pensionärskost   47,00 kr/portion Oförändrat

Frukost   28,00 kr/portion Oförändrat

Kvällsmat   28,00 kr/portion Oförändrat

Efterrätt   13,00 kr/portion Oförändrat

Sallad   20,00 kr/portion Oförändrat

Sallad+bröd   24,00 kr/portion Oförändrat

Distributionskostnad   0,75 kr/portion Oförändrat

Förskolor   20,30 kr/portion Oförändrat

Mårdenskolan   20,30 kr/portion Oförändrat

Pensionärslunch
(matgäster utifrån)

56,25 kr
+moms

63,00 kr/portion Höjning med 16 kr
inkl. moms

Personallunch och
lunch för övriga
externa gäster inkl.
anhöriga

56,25 kr
+moms

63,00 kr/portion
Höjning med 8 kr
inkl. moms

Pedagogisk måltid
(lunch)

28,12 kr
+moms 31,50 kr/portion

Höjning med 8 kr
inkl. moms
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa ändringarna av lunchpriset i enlighet med tabellen
ovan.

Kommunstyrelsens behandling
Tomas Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, vilket
godkännes.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-09-28 - KSAU § 231
Protokoll 2016-09-08 - UN § 86
Tabell ändringar lunchpris
Självkostnadskalkyl lunchpris
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 174 UBF.2016.206 007

Revisorerna - granskning av resursfördelning inom
grundskolan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga ärendet till handlingarna.
Granskningen överlämnas till kommunfullmäktige för
information.

Bakgrund

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Örkelljunga
kommun granskat utbildningsnämndens resursfördelning inom
grundskolan.

Utbildningschef Ingela Ström och t f controller Leif Persson har lämnat
förslag till svar på revisorernas skrivelse i en tjänsteskrivelse enligt
följande:

Efter att ha granskat resursfördelningen inom grundskolan
rekommenderar revisorerna utbildningsnämnden att nämnden tillser att
kostnaden per grundskoleelev överensstämmer med reell kostnad så att
bidragsbeloppen till fristående skolor blir korrekta, varken högre eller
lägre, och nämnden med jämna mellanrum följer upp kostnaden per
elev och enhet för att bland annat få vetskap om att avsatta resurser inte
används till att bedriva småskoleverksamhet på bekostnad av elevers
rättighet att nå kunskapsmålen (1 kap, 4 par, 2 st SkolL). Nämnden ska
genom systematiskt kvalitetsarbete på enhets- och huvudmannanivå
skapa förutsättningar så att verksamheten kan bedrivas enligt skollag,
skolförordning, och läroplan (4 kap, 3 par, 5 par SkolL).

Utbildningsnämnden föreslås lämna följande svar på punkterna ovan:

Beräkningsmodellen för beräkning av bidrag till förskola, fritidshem,
förskoleklass och grundskola ska ses över i sin helhet inför budgetår
2017. Eventuella differenser i skillnader mellan olika skolhuvudmän
kommer då att rättas till.
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Uppföljning av kostnader per enhet och elev kommer att införas under
2017. Ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs redan idag på enhets- och
huvudmannanivå.

Utbildningsnämnden har beslutat

att översända utbildningschefens och controllerns yttrande som svar
på revisorernas skrivelse.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-09-28 - KSAU § 232
Protokoll 2016-09-08 - UN § 87
Skrivelse från revisorerna - granskning av resursfördelning inom
grundskolan
Bilaga/rapport - granskning av resursfördelning inom grundskolan juni
2016
Förslag till svar på revisorernas skrivelse
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige, informationsärende
Revisorerna
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KS § 175 BMA.2016.66

Tillägg av tjänst från Söderåsens miljöförbund - Tillsyn
av strandskydd

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att lägga till tjänsten ”tillsyn av
strandskyddet” till de tjänster som Söderåsens miljöförbund utför
i Örkelljunga kommun.

Bakgrund
En åtgärd som genomförs utan lov i ett strandskyddat område kan
skada växt- och djurliv och försämra allmänhetens tillgång till stranden.
Tillsynen är därför viktig så att strandskyddets syften inte tar skada.
Tillsyn av strandskyddet är också viktig för att alla ska bli lika inför
lagen. Den som struntar i eller glömmer att söka dispens ska inte kunna
bygga och ändra hur som helst när den som söker dispens får
restriktioner eller rent av blir nekad att genomföra tänkt åtgärd.

Kommunerna är den tillsynsmyndighet som har huvudansvaret för den
operativa tillsynen när det gäller strandskyddet. Örkelljunga kommun
har sedan ingåendet i Söderåsens miljöförbund inte längre några
miljöinspektörer. För att tillsynen ska kunna skötas på ett bra sätt
föreslås att arbetsuppgiften läggs till på de tjänster som Söderåsens
miljöförbund utför i Örkelljunga kommun. Tillägget är inte förenat
med några kostnader för kommunen.

Stadsarkitekt Maria Månsson Brink lämnar följande förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att lägga till tjänsten ”tillsyn av
strandskyddet” till de tjänster som Söderåsens miljöförbund utför i
Örkelljunga kommun.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-09-28 - KSAU § 233
Tjänsteskrivelse tillägg av tjänst från SMFO tillsyn av strandskyddet
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 176 KLK.2016.229 113

Val av 3 ledamöter i Styrgrupp för framtidens VA i
Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att till Styrgruppen för framtidens VA
i Örkelljunga kommun välja följande ledamöter:

Carina Zachau
Gunnar Edvardsson
Madeléne Ekelund

Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat att inrätta en styrgrupp för arbetet med
Örkelljunga kommuns framtida VA.

Styrgruppens uppgift blir att föra arbetet med en slutlig lösning av
Örkelljunga kommuns VA-framtid framåt. Framtagande av olika
alternativ med konsekvensbeskrivningar med perspektiv på ekonomi,
politik och miljö kommer bli huvuduppgiften. I detta ingår även
kontroll av eventuella EU-bidrag.

Styrgruppen skall inför Samhällsbyggnadsnämnd och Kommunstyrelse
eller dess arbetsutskott framföra och redovisa sitt arbete minst tre
gånger per år.

Samhällsbyggnadsnämnden med dess ordförande är sammankallande
och ansvarig för gruppen.

Styrgruppen består av tre ledamöter från arbetsutskotten/nämnd i
Samhällsbyggnadsnämnd och Kommunstyrelse som nämnden/styrelsen
inom sig väljer.

Samhällsbyggnadsnämnden tillsätter berörda tjänstemän i styrgruppen.

Ytterligare deltagare kan adjungeras till mötena.
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Samhällsbyggnadsnämndens behandling

Samhällsbyggnadsnämnden har till styrgruppen beslutat utse följande
ledamöter:
Martin Gustafsson (sammankallande)
Bjarne Daa,
Tommy Brorsson

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-08-17 - KS § 135
___________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Valda ledamöter i gruppen
Troman
Löneenheten
Kristian Swärd
Tina Huhtala
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KS § 177 KLK.2016.279 002

Delegationsbeslut avseende fullmakt att företräda
kommunen i domstol

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbeslutet till
handlingarna.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut avseende fullmakt att företräda kommunen i domstol
___________
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KS § 178 KLK.2016.6 00

Informationsärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationsärendena till
handlingarna.

Beslutsunderlag
Informationsärenden
Information Länsstyrelsen Skåne - Planering för mottagande av
nyanlända för bosättning i kommunen
Information Länsstyrelsen Skåne - Aktuella kommuntal 2016 och
underlag för beslut om kommuntal 2017
Information Länsstyrelsen Skåne - Viktningsvariabler Skåne
kommuntal 2017
Brev från Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen -
Informations- och prognosbrev
Cirkulär SKL 16:49 - Kompetenslyft och extratjänster 2016-09-16
KLK 2016.294
Cirkulär SKL 16:50 - Budgetpropositionen för år 2017 och
höständringsbudgeten för år 2016, 2016-09-21, KLK 2016.298
Cirkulär SKL 16:50 Bilaga - Arbetsgivarfrågor i Budgetpropositionen
2017, 2016-09-21, KLK 2016.298
Mail från Jan-Eric Hellman 2016-09-26 - Nidzica i Polen som vänort,
KLK 2016.308
Kallelse direktionen Söderåsens Miljöförbund 2016-10-04,
KLK 2016.16
___________
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