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Sammanträdesprotokoll 2014-12-03
Kommunstyrelsen

Tid och plats
Beslutande

2014-12-03 - Kommunhuset klockan 13.30-16.25.
Carina Zachau (M) - ordförande, ej § 206 p g a jäv
Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, ordförande § 206
Christer Olsson (S) - andre vice ordförande
Mary-Anne Persson (FP) - tjg. ersättare, Niclas Bengtsson (SD) - tjg. ersättare
Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot, Arne Silfvergren (S) - ledamot
Clas Engström (KD) - ledamot, Thomas Bjertner (S) - ledamot
Lennart Danielsson (M) - tjg. ersättare, Marianne Sternegård (C) - ledamot
Ulla-Britt Erixson (SPI) - tjänstgörande ersättare, § 206

Övriga deltagande

Bjarne Daa, S, ersättare, Mats Persson, MO, ersättare, Ulla-Britt Erixson, SPI,
ersättare, ej § 187, 206
Kenth Svensson, kommunsekreterare, Peter Andreasson, kommunchef
Fredric Hermansson, Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst, § 183
Staffan Roos, personalchef, § 206

Justering
Justerare

Arne Silfvergren

Plats och tid

Kommunhuset 2014-12-09, klockan 16.00.

Justerade paragrafer

§§ 178 - 206

Underskrifter
Sekreterare
.................................................................
Kenth Svensson
Ordförande
.................................................................
Carina Zachau, ej § 206 Tomas Nilsson, § 206,
Justerare
.................................................................
Arne Silfvergren
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-12-03

Datum för uppsättande
av anslag
Förvaringsplats för
protokoll

2014-12-11

Datum för nedtagande av
anslag

Kommunkansliet

Underskrift
.................................................................
Kenth Svensson

2015-01-02
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KS § 178 KLK.2014.11

006

Eventuellt övriga ärenden
Kommunstyrelsen beslutar
att

som extraärende behandla frågan om Pension - förslag till
bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda - OFF-KL
__________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 179 KLK.2014.16

04

Ekonomisk information
Kommunchef Peter Andreasson informerar om ekonomienhetens
arbete och om de overheadkostnader som centraliserats och därefter
fördelats ut. Genom denna åtgärd förenklas en hel del arbete eftersom
bl a småposter tagits bort ned på enhetsnivå. Samtliga förvaltningar har
deltagit i denna processen. För närvarande pågår även planeringen med
Årsbokslutet.
Kommunstyrelsen beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 180 KLK.2014.387 042

Månadsuppföljning för oktober 2014
Kommunchef Peter Andreasson informerar om månadsuppföljningen.
Beslutsunderlag
Protokoll 2014-11-19 - KSAU § 217
KS okt 2014.pdf
Månadsuppföljning totalt 2014-10.pdf
Kommunstyrelsen beslutar
att
godkänna Månadsuppföljningen per oktober 2014.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 181 KLK.2014.167 003

Policy för användning av pensionsmedel
Ekonomichef Stefan Christensson har inlämnat förslag till Policy för
användning av kommunens pensionsmedel. När det gäller lämplig nivå
på Pensionsförvaltningen meddelas att Örkelljunga Kommuns
fondtillgångar avsedda att täcka pensionsutbetalningar för
ansvarsförbindelsen överstiger pensionsåtagandet. Samtidigt hade
kommunen en långfristig skuld på 156 mkr den 31 december 2013. Det
finns ingen anledning att bygga upp ett värde på kommunens
pensionsfonder som kraftigt överstiger pensionsåtagandet, särskilt inte
när kommunen samtidigt har långfristiga lån upptagna. Pensionsmedel
som överstiger pensionsåtagandet bör istället användas i verksamheten
så att dessa medel kommer kommuninvånarna till godo och bidrar till
att kommunen uppnår uppsatta mål. Ytterligare en anledning till att ett
värde på pensionsfonderna som överstiger pensionsåtagandet med stora
marginaler bör undvikas, är enligt Stefan Christensson att det kan tolkas
som att kommunen spekulerar med kommuninvånarnas pengar.
Vad som är en lämplig nivå på pensionsfonderna i förhållande till
pensionsåtagandet kan diskuteras och något givet svar finns inte, men
det är inte svårt att argumentera för att värdet på pensionsförvaltningen
åtminstone inte bör överstiga pensionsåtagandet på ansvarsförbindelsen,
så länge som kommunen samtidigt har långfristiga lån upptagna.
Eftersom det handlar om kapital som är placerat i marknadsnoterade
fonder kommer värdet i kapitalförvaltningen kortsiktigt att fluktuera
upp och ner, men långsiktigt bör förvaltningen även fortsättningsvis ge
en god avkastning på det kvarstående kapitalet.
Beslutsunderlag
Protokoll 2014-10-08 - KS § 135
Förslag till policy - till KS
Protokoll 2014-11-24 - KF §114
Kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet till
arbetsutskottet för ytterligare utredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ekonomichef Stefan Christensson har därefter inlämnat ett reviderat
förslag till pensionspolicy. Av förslaget framgår bl a följande
"Eftersom tanken med fonderna varit att täcka framtida
pensionsutbetalningar är det rimligt att göra en koppling, dels till den
aktuella pensionsskulden, dels till de årliga utbetalningarna från
ansvarsförbindelsen. Samtidigt måste det finnas flexibilitet i modellen i
och med att värdet på pensionstillgångarna fluktuerar från dag till dag.
Rent faktiskt kan man beskriva det som att kommunen har ett övervärde
i pensionstillgångar vid varje given tidpunkt som värdet på
pensionsfonderna överskrider värdet på ansvarsförbindelsen för
pensioner intjänade före 1998. För att kunna hantera pensionsfonderna
och matchningen mot pensionsskulden i praktiken bör det dock finnas
ett intervall som pensionsfonderna tillåts variera inom, d.v.s. ett
intervall för pensionstillgångarnas täckningsgrad
(pensionstillgångar/pensionsskulden).
Förslag på modell och riktvärden:
• Inledningsvis avyttras pensionsfonder till den del som överstiger 220
mkr.
• Ambitionen bör vara att pensionsskuld och pensionstillgångar
långsiktigt ska matcha varandra, d.v.s. värdet på tillgångarna ska
motsvara pensionsskulden över tiden.
• När värdet på pensionsfonderna understiger pensionsskulden
(ansvarsförbindelsen) och när värdet på pensionsfonderna överstiger
pensionsskulden med mer än 20 mkr ska kommunstyrelsens
arbetsutskott hantera frågan och besluta om eventuella åtgärder.
• I samband med att kommunens rambudget beslutas tas även beslut om
reglering av fondtillgångar på grund av beräknade utbetalningar från
ansvarsförbindelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Observera dock att denna reglering i grunden enbart handlar om att ta
likviditet i anspråk för verksamhet och/ eller investeringar. Huruvida
detta sammanfaller med att kommunen samtidigt tillgodoförs en
resultatpåverkande intäkt och i så fall storleken av intäkten bestäms helt
och hållet av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på de fonder
som avyttras för ändamålet. För att i framtiden kunna hantera
resultatpåverkan på grund av realisationsvinster- och
realisationsförluster inom pensionsförvaltningen vid ianspråktagande av
fondmedel, bör därför en policy för tillämpning av
resultatutjämningsreserven (RUR) antas av Kommunfullmäktige."
Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna ekonomichefens förslag till Policy för användning
av kommunens pensionsmedel.
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 182 KLK.2014.379 047

Förslag till beslut om riktlinjer för tillämpning av
resultatutjämningsreserv, RUR
Från och med den 1 januari 2013 blev det möjligt att reservera medel
till en resultatutjämningsreserv (RUR) för att skapa möjligheter att
utjämna resultatet över konjunkturcyklerna. Vill kommunerna utnyttja
denna möjlighet så måste Kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för
tillämpning av RUR. Enligt Kommunallagen ska dessa riktlinjer framgå
av de riktlinjer om god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska
besluta om.
Enligt Kommunallagen 8 kap 5 § ska fullmäktige besluta om en budget
och ange mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning. Riktlinjerna ska även omfatta finansiella mål som är av
betydelse för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Enligt 8 kap 1 §
gäller att ”Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs
genom andra juridiska personer.
Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för
kommunen och landsting.” Nytt från 2013 är tillägget att ”Om
kommunen eller landstinget har en sådan resultatutjämningsreserv som
avses i 3 d § ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den, Lag
(2012:800).” Enligt förarbetena till 8 kap 1 § ”är det angeläget att de
nya riktlinjerna slår fast principer och avser strategiska, mer långsiktiga
perspektivet” och bör även innehålla en uttolkning av vad god
ekonomisk hushållning innebär.
De mål för Örkelljunga Kommun som är antagna och som antas av
fullmäktige inför verksamhetsåret 2015 har ett långsiktigt perspektiv
och är avsedda att gälla för den kommande mandatperioden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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De av kommunfullmäktige beslutade finansiella målen för god
ekonomisk hushållning framgår av kommunens övergripande mål och
utgör kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning tillsammans
med verksamhetsmålen, finanspolicyn och policyn för kommunens
pensionsfonder.
För verksamhetsåret 2015 kommer helt nya mål att tillämpas, mätbara
mål kommer att fastställas av kommunfullmäktige. De övergripande
målen kommer att brytas ner i verksamhetsmål och mynna ut i
handlingsplaner för de olika förvaltningarna.
Syftet med RUR
Syftet med RUR är att ge kommuner och landsting möjlighet att under
vissa förutsättningar reservera vinstmedel för att kunna täcka framtida
underskott, d.v.s. att kunna utjämna resultatet över konjunkturcyklerna
och därmed skapa större kontinuitet i de av kommunen bedrivna
verksamheterna.
Reservering till resultatutjämningsreserven får enligt kommunallagen
göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den
del av årets resultat eller den del av årets resultat efter
balanskravsavstämningar som överstiger 1 procent av skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Om
kommunen har ett negativt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen
för pensionsförpliktelser ska gränsen för när avsättning får ske i stället
sättas till 2 procent av ovan nämnda poster.
För Örkelljungas del är det 1 procent av skattintäkter, generella
statsbidrag och kommunekonomisk utjämning som gäller i och med att
kommunen med mycket goda marginaler har ett positivt eget kapital
inklusive ansvarsförbindelsen. Dessutom föreslås att avsättning enligt
de lokala riktlinjerna endast får göras om båda två soliditetsmålen är
uppfyllda. Enligt dessa mål ska soliditeten enligt
fullfonderingsmodellen uppgå till lägst 40 procent och enligt
blandmodellen ska soliditeten uppgå till lägst 60 procent.
Beslutsunderlag
Protokoll 2014-11-19 - KSAU § 232
Riktlinjer för RUR, reviderad till KS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

Örkelljunga kommun antar riktlinjer för RUR för att ha
möjlighet att reservera framtida vinstmedel och därmed
göra avsättning till resultatutjämningsreserv som ska kunna
tas i anspråk vid framtida konjunktursvängningar.

Tillsammans med de föreskrifter som är tvingande enligt
kommunallagen föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige
beslutar att följande lokala riktlinjer ska gälla:
·

Resultatmedel överstigande 1 procent av det lägsta av
antingen årets resultat eller den del av årets resultat efter
balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan
av skatteintäkter, generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning får avsättas till
resultatutjämningsfond.

·

Avsättning till resultatutjämningsfond får endast ske om
soliditetsmålen på en soliditet uppgående till lägst 40 procent
enligt fullfonderingsmodellen och lägst 60 procent enligt
blandmodellen är uppnådd efter avsättning till
resultatutjämningsfonden.

·

Att Örkelljunga Kommuns riktlinjer för hantering av
resultatutjämningsreserv fastställs som en del av
Örkelljunga Kommuns riktlinjer för god ekonomisk
hushållning.
__________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 183 KLK.2014.307 179

Förslag till taxor 2015 för Räddningstjänsten Skåne
Nordväst
Avgifter för tillsynsverksamhet inom Räddningstjänsten
Skåne Nordväst
Ärendebeskrivning
En gemensam tillsynstaxa behöver antas i de kommuner där
Räddningstjänsten Skåne nordväst (RSNV) har uppdrag att utföra
tillsyn. Taxan fastställs av kommunfullmäktige i respektive kommun.
Bakgrund
Kommunen har tillsynsansvar utifrån LSO (Lag om skydd mot olyckor)
och LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor). RSNV har
enligt förbundsordningen uppdrag att utföra tillsyn enligt LSO och LBE
i samtliga medlemskommuner. Enligt respektive lagstiftning har
kommunen rätt att fastställa en avgift för tillsynshanteringen.
Tillsynen kommer att utföras av en gemensam avdelning i RSNV.
Taxan är beräknad så att den ska täcka RSNVs kostnader för
tillsynshanteringen enligt respektive lagstiftning (LSO och LBE).
En kommungemensam taxa är aktuell eftersom RSNVs självkostnad
kommer vara densamma i samtliga kommuner. Tillsynshanteringen
gentemot enskilda objekt kommer inte att finansieras av skattemedel.
Nuvarande taxa för tillsyn LSO och LBE
Helsingborg
Tillsynstaxorna i Helsingborg utgörs av timtaxa. Tiden som avses i
timtaxan ska omfatta tillsynsbesök, restid samt alla former av för- och
efterarbete. I praktiken har timavgiften tillämpats så att 3 timmar har
debiterats för förarbete, restid, efterarbete och administration. Till detta
adderas tid för platsbesöket, vanligtvis omfattar detta en timme.
Mätningar visar att nedlagd tid totalt sett överstiger debiterad tid men
för majoriteten av tillsynerna stämmer tidsåtgången överens med
genomsnittliga tidsåtgången som dagens taxa baseras på.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ängelholm / Örkelljunga
I Ängelholm och Örkelljunga har de flesta tillsynerna debiterats med
totalt två timmar. En timme avser platsbesöket. En timme ska då täcka
de övriga posterna: förarbete, avisering via telefon, restid och
efterarbete i form av dokumentation, administration, diarieföring och
debitering.
Den verkliga tidsåtgången överstiger den debiterade tiden.
Timpris.
Under flera år har kommunerna i Skåne Nordväst följt timpris för
myndighetsutövning som räknas fram i Skåneprislistan som tas fram av
Skåne Blekinge brandbefälsförening. I förslaget till ny taxa föreslås att
det i taxan specificeras enligt vilket arbetskostnadsindex uppräkning ska
ske, utan att referera till prislistan som tas fram av Skåne Blekinge
brandbefälsförening.
För 2014 är timpriset 865 kr/h. Timpriset ligger på en genomsnittlig
nivå vid jämförelser mellan grannkommuner och andra
räddningstjänstförbund på nationell nivå.
Timpris avseende 2015 beräknas till 885kr/h. Det nya taxeförslaget
bygger på att justering av timpris sker årligen per den första januari.
Taxans första justering av timpris sker för verksamhetsåret 2016. År
2014 utgör basår för nya taxans införande.
Slutsats taxor för tillsyn
I grundavgiften bör ingå förarbete, resekostnader, efterarbete,
administrativa åtgärder i form av upprättande av tjänsteanteckning,
diarieföring och fakturering.
Efterkontroll görs inte i sådan omfattning att det är relevant att lägga in
i grundavgiften. I enlighet med flera andra kommuner konstateras att en
rimlig kostnad vid efterkontroll är att debitera halv grundavgift samt
timkostnad för platsbesöket. När en tillsyn enligt både LSO och LBE
utförs åtgår ytterligare förberedelsetid eftersom det är mer att sätta sig
in i innan en tillsyn kan utföras. Efterarbetet blir också större eftersom
två protokoll behöver upprättas och fler uppgifter behöver uppdateras i
myndighetens datasystem. Därför föreslås att grundavgiften utökas med
en timme vid gemensam tillsyn LSO/LBE.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till taxa:
·
Grundavgiften omfattar 3 arbetstimmar.
·
Besökstiden debiteras med hel första timme, därefter per
påbörjad halvtimme.
·
Eventuell efterkontroll debiteras med halv grundavgift samt
platsbesök som debiteras med hel första timme, eventuell tid
därutöver debiteras per påbörjad halvtimme.
En normal tillsyn med ett tillsynsbesök på 1 timme föreslås kosta 3540
kr enligt 2015 års timtaxa (885 kr/h). Tillsyn kommer att genomföras
med intervall mellan 1-5 år, beroende på objektstyp. I enlighet med
lagstiftarens intention kommer tillsyner att prioriteras där risken är
förhöjd eller där brister i brandskyddet är förväntade eller kända.

Avgifter för tillstånd avseende hantering av brandfarliga
och explosiva varor (SFS 2010:1011)
Ärendebeskrivning
För hantering av brandfarliga och explosiva varor behövs ibland
tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. Enligt 27§,
nämnda lag, kan kommunen besluta om en avgift för
tillståndshanteringen.
Tillståndsavgiften föreslås beräknas på samma sätt som gjorts sedan
tidigare i Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. Avgiften är
uppbyggd av en tabell med genomsnittliga tider för olika
arbetsmoment. Tiderna multipliceras med ett timpris som räknas upp
årligen.
För timkostnaden föreslås en årlig uppräkning på samma sätt som
timkostnaden för tillsynsavgiften.
Avgiften fastställs av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanställning av Räddningstjänsten Skåne Nordvästs
avgifter för information, rådgivning, larm och
myndighetsutövning
Ärendebeskrivning
Prisjustering för tjänster sker inför varje nytt verksamhetsår med en
uppskrivning som baseras på offentliga arbetskostnadsindex som
publiceras av SCB. Arbetskostnadsindex (AKI), tjänstemän, april
månad, kolumn S. Prisjustering för kilometerersättning sker inför varje
nytt verksamhetsår med en uppskrivning baserad på
Konsumentprisindex, KPI.
Revideringen görs per 1 januari. En prisrevidering med procentuell
förändring som uppstår vid en jämförelse mellan det preliminära
indexvärdet för april året före revideringsåret och för april året
dessförinnan.
Uppräkning av sotningstaxa och brandskyddskontrolltaxa skall ske
enligt sotningsindex och gällande avtal.
Beslutsunderlag
Protokoll 2014-11-19 - KSAU § 228
Protokoll interimsdirektionens sammanträde 141021 omedelbart
justerad paragraf.pdf
Taxa tillsyn LSO,LBE RSNV 2015.pdf
(Bilaga A) Taxa tillsyn LSO,LBE RSNV 2015.pdf
REV Reviderad under kolumnen Rörlig del (platsbesök under
Ängelholm och Örkelljunga).pdf
Rev Missiv (beslut taxa tillsyn LSO och LBE, RSNV) (oktober
2014).pdf
Missiv (beslut avgift tillstånd LBE, RSNV) (oktober 2014).pdf
Taxa LBE 2015 (RSNV).pdf
Missiv - Taxor i förbundet.pdf
avg rådgiv larm myndutövn.pdf

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut från Interimsdirektionen
Interimsdirektionen har beslutat att överlämna de
kommungemensamma förslagen om avgifter till kommunstyrelsen i
Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga som ska bereda ärendet till
kommunfullmäktige för fastställande i respektive kommun.
Fredric Hermansson, Räddningstjänsten Skåne Nordväst informerar i
ärendet.
Yrkande i kommunstyrelsen
Arne Silfvergren yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, vilket
tillstyrkes.
Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta
att

anta förslag till Taxor 2015 enligt förslag från
Interimsdirektionen i Räddningstjänstförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) omfattande

·

Avgifter för tillsynsverksamhet inom Räddningstjänsten
Skåne Nordväst
·
Avgifter för tillstånd avseende hantering av brandfarliga
och explosiva varor (SFS 2010:1011)
·
Avgifter för information, rådgivning, larm och
myndighetsutövning
____________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Överlåtelseavtal mellan Örkelljunga kommun och
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Mellan kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst och
Örkelljunga kommun har ett förslag till överlåtelseavtal upprättats.
Bakgrund och syfte
Helsingborg, Örkelljunga och Ängelholms kommuner har i respektive
kommunfullmäktige beslutat att bilda det gemensamma Förbundet med
verksamhetsstart 1 januari 2015.
Förbundsordningen anger att den verksamhet som Medlemmarna
överlåter till Förbundet vid bildandet ska förvärvas för dess
marknadsmässiga värde samt att separata överlåtelseavtal ska upprättas
mellan Förbundet och respektive medlem.
Enligt punkten 8 i förbundsordningen ska Förbundets verksamhet
huvudsakligen finansieras genom bidrag från Medlemmarna.
Syftet med detta avtal är att reglera överlåtelsen mellan Örkelljunga och
Förbundet. Motsvarande avtal har upprättats för Helsingborgs stad och
Ängelholms kommun.
Information om verksamheten
Nedan angivna handlingar har legat till grund för innehållet i avtalet:
Bilaga 1
Förbundsordning
Bilaga 2
Värderingsintyg
Bilaga 3
Förteckning över inventarier
Bilaga 4
Förteckning över samtliga anställda
Bilaga 5
Förteckning över avtal (upprättas per den 31 december
2014)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Överlåtelse
Örkelljunga kommun överlåter verksamheten tillhörande
Räddningstjänsten i Örkelljunga. Överlåtelsen omfattar samtliga
inventarier, rättigheter samt semesterlöneskuld och förpliktelser.
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter samt förutbetalda
kostnader eller upplupna intäkter ska normalt inte övertas av Förbundet.
I händelse att så är rimligt och praktiskt lämpligt ska dessa räknas med i
likvidavräkningen i samband med fakturaregleringen.
Beslutsunderlag
Protokoll 2014-11-19 - KSAU § 230
Bilaga 1 Förbundsordning.pdf
Bilaga 2 Värderingsintyg.pdf
Bilaga 3 Inventarier - Öa.pdf
Bilaga 4 Personal- Öa.pdf
Överlåtelseavtal-Öa.pdf
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att överlämna punkten till
kommunstyrelsen. Ärendet skall kompletteras med aktuella handlingar.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna upprättat Överlåtelseavtal mellan
kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst
och Örkelljunga kommun.
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 185 KLK.2014.341 170

Överlämnande av allmänna handlingar till
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun har beslutat att ställa sig
bakom bildandet av kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne
Nordväst med ikraftträdande l januari 2015. Beslutet innebär att
Räddningsnämnden i Örkelljunga upphör den 31 december 2014 och att
räddningstjänstverksamheten kommer att bedrivas i
kommunalförbundet från och med den 1 januari 2015. För att förbundet
ska kunna bedriva denna verksamhet krävs att förbundet får tillgång till
de allmänna handlingar hos räddningsnämnden som är av pågående
intresse för verksamheten. En förteckning över de handlingar som bör
överlämnas till förbundet har upprättats.
Beslutsunderlag
Protokoll 2014-11-19 - KSAU § 229
Förteckning allmänna handlingar räddningstjäsnt.pdf
Överlämnande av allmänna handlingar Räddningstjänstförbundet.docx
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

per den 1 januari 2015 överlämna de allmänna handlingar,
enligt förteckning, som finns hos räddningsnämnden till
Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 222000-3087, att
förvaras där under den tid som kommunen är medlem i
förbundet.
__________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Taxor 2015, Söderåsens Miljöförbund
Direktionen för Söderåsens Miljöförbund har översänt förslag till
ändringar i taxa till medlemskommunerna. Taxan har även behandlats
vid medlemssamrådet den 6 november 2014.
Ärendebeskrivning
Miljöförbundet har i samråd med medlemskommunerna initierat en
översyn av förbundets taxor inför 2015. Principer för taxan har
behandlats i direktionen samt vid medlemssamråd våren 2014. Utifrån
dessa principer har förslag till reviderade taxor tagits fram.
Förbundet upprättar förslag till taxor, men enligt en dom i Högsta
förvaltningsdomstolen är det respektive kommuns fullmäktige som
beslutar om taxa.
De reviderade taxorna har arbetats fram med stöd av underlag från
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och utifrån förbundets egen
lokala erfarenhet.
Taxeförslaget innebär i korthet:
• Ökad möjlighet till differentiering av den årliga avgiften beroende på
risk- och erfarenhet.
• Avgift för extra kontroll tas ut för uppföljning av brister.
• Timavgiften (K-faktorn) höjs från 730 kr till 800 kr för miljö- och
hälsoskyddstillsyn, tobak, receptfria läkemedel, folköl samt solarier.
Timavgiften inom livsmedel blir enhetlig, 940 kr, vilket motsvarar
befintlig avgift för planerad kontroll och inkluderar resor. Extra kontroll
och registrering har tidigare haft 835 kr, men då har restid debiterats
extra.
• Timavgifter räknas upp enligt SKL:s prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) istället för konsumentprisindex (KM).
•Årlig avgift för tillsyn av tobak, folköl samt receptfria läkemedel höjs
så att de överensstämmer med tillsynsbehovet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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• Verksamheter som har ett mindre behov av miljötillsyn än besök vart
tredje år har ingen årlig avgift utan debiteras timavgift.
Den reviderade taxan beräknas ge ett tillskott på cirka 550 tkr.
I direktionens protokoll 2014-08-14, § 73 presenteras ytterligare de
förändringar som föreslås.
Beslutsunderlag
Protokoll 2014-11-19 - KSAU § 222
Protokoll 2014-10-29 - KSAU § 192
Protokoll - Söderåsens Miljöförbund, § 73, samt bilagor
Vid arbetsutskottets sammanträde har utförlig information lämnats från
Helena Holmgren, Söderåsens Miljöförbund.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutar
att

lägga informationen till handlingarna, samt

att

ånyo uppta ärendet till behandling vid arbetsutskottets
sammanträde 2014-11-19.

Yrkanden i kommunstyrelsen
Arne Silfvergren, Clas Engström och Gunnar Edvardsson yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag, vilket tillstyrkes.
Carina Zachau yrkar, med instämmande av Clas Engström och Gunnar
Edvardsson att kommunstyrelsen skall anmoda Söderåsens
Miljöförbund att ta fram en volymredovisning och nyckeltal för
verksamheten att presenteras till kommunstyrelsen under första halvåret
2015.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar därefter
att

anmoda Söderåsens Miljöförbund att ta fram en
volymredovisning och nyckeltal för verksamheten, samt

att

redovisningen skall presenteras till kommunstyrelsen i
Örkelljunga kommun under första halvåret 2015.

Kommunstyrelsen föreslår dessutom kommunfullmäktige besluta
att

godkänna Direktionens förslag till förändrade Taxor för
Söderåsens Miljöförbund 2015 under förutsättning att
samtliga medlemskommuner godkänner förslaget till
förändrad taxa, samt

att
taxan skall gälla fr o m 2015-04-01.
___________
Expedieras till:
Söderåsens Miljöförbund
Kommunfullmäktige
Ksau 2015-06-10

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 187 KLK.2014.337 253

Förslag till beslut om försäljning av fastigheterna Ejdern
19 och 23
Arne Andersson önskar köpa fastigheterna Ejdern 19 och 23, för att
bygga bostäder, i enlighet med gällande detaljplan.
Fastigheten Ejdern 19 är 472 kvm, varav ca 260 kvm är +-markerad i
detaljplan, dvs endast på ca 212 kvm tillåts placering av bostadshus.
Fastigheten Ejdern 23 är 488 kvm, varav ca 286 kvm är +-markerad i
detaljplan, dvs endast på ca 202 kvm tillåts placering av bostadshus.
Kvadratmeterpriset är sedan tidigare satt till 275:-/kvm BTA (Kf §1
2006-01-30), samt därefter omräknat till kvadratmeterpris per tomtyta
beroende på de olika tomternas tillåtna exploateringsgrad. Tomtpriset
för Ejdern 19 och 23 är därmed 138:-/kvm.
Problematik med dåliga massor innehållande för hög humushalt
föreligger på tomterna. Efter diskussion med Arne Andersson har
överenskommelse nåtts om att fullt kvadratmeterpris endast tas ut för
ytan med byggrätt, innebärande totalt försäljningspris 57´000 kronor
avrundat ner till jämnt tusental.Tomterna överlåts därmed i befintligt
skick.
Beslutsunderlag
Protokoll 2014-11-19 - KSAU § 225
Förslag till beslut om försäljning av fastigheterna Ejdern 19 och 23
Förslag på köpekontrakt Ejdern 19, Talliden Fastighetsförvaltning
AB.pdf
Bilaga 1 Utdrag fastighetsregister.pdf
Förslag på köpekontrakt Ejdern 23, Talliden fastighetsförvaltning
AB.pdf
Bilaga 1 Utdrag fastighetsregister.pdf
Fastighetskarta Ejdern 19 + 23.pdf

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan
Örkelljunga kommun och Talliden Fastighetsförvaltning AB
om kommunens försäljning av dels fastigheten Örkelljunga
Ejdern 19 till en överenskommen köpeskilling om 29.256
kronor, dels fastigheten Örkelljunga Ejdern 23 till en
överenskommen köpskilling om 27.876 kronor.
_____________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 188 KLK.2014.336 253

Förslag till beslut om försäljning av fastigheten del av
Östra Spång 4:9 - Plastonor
Plastonor AB önskar utvidga sitt markområde uppe på Skåneporten för
att bygga lagerbyggnad på knappt 3000 kvm, 8m hög, i enlighet med
gällande detaljplan. Detta kommer innebära nyanställning hos Plastonor
AB samt möjlighet för åkerinäringen i området att växa tillsammans
med Plastonor.
Lämplig yta är ca 12´000 kvm. På grund av detaljplanens
exploateringsgrad får tänkt lagerbyggnad inte plats på enbart den yta
som ligger i direkt anslutning till deras redan bebyggda fastighet.
Kvadratmeterpriset är sedan tidigare satt till 90:-/kvm (Kf §109
2011-09-02), vilket innebär att totala försäljningspriset skulle bli ca
1´080´000 kronor.
Förrättningskostnader har kommunen i tidigare försäljningar på både
Skåneporten och i Skånes Fagerhult, ensam stått för, vilket därför är
utgångspunkten även i detta fall; förrättningskostnader uppskattas till ca
30´000 kronor.
Plastonor AB kommer även behöva någon form av arrendeavtalslösning
för att kunna nyttja marken, innan erforderlig fastighetsreglering är
lagakraftvunnen. Förslagsvis kan 5-10% av köpeskillingen erläggas
som arrendeavgift tills att lagfart kunnat utfärdas till Plastonor AB och
senare avräkna detta vid tillträdet.
Beslutsunderlag
Protokoll 2014-11-19 - KSAU § 224
Förslag till beslut om försäljning av fastigheten del av Östra Spång 4:9
Förslag till köpekontrakt del av Östra Spång 4_9, Plastonor AB.pdf
Bilaga 1 Depositionsavtal.pdf
Bilaga 2 Utdrag fastighetsregister.pdf
Bilaga 3 Fastighetskarta med aktuell yta markerad med rött.pdf
Bilaga 4 Fastighetskarta.pdf
Avtal lägenhetsarrende del av Östra Spång 4_9 Plastonor AB.pdf
Bilaga 5 Packningsintyg PEAB.pdf

Justerandes signatur
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Inför kommunstyrelsens sammanträde har mark- och
exploateringsingenjör Fredrika Klevborn upprättat ett avtal om
lägenhetsarrende mellan Örkelljunga kommun och Plastonor AB,
innan erforderlig fastighetsreglering är lagakraftvunnen.
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna upprättat avtal om lägenhetsarrende mellan
Örkelljunga kommun och Plastonor AB.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att

godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan
Örkelljunga kommun och Plastonor AB, Ånhultsvägen 640,
286 72 Åsljunga om kommunens försäljning av Lotten x, del
av Örkelljunga del av Östra Spång 4:9 om ca 11 315
kvadratmeter till en överenskommen köpeskilling på
1.018.350 kronor.
__________
Expedieras till:
Fredrika Klevborn f v b till Plastonor AB
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 189 KLK.2011.392 420

Strandskydd - LIS - områden
Beskrivning av ärendet
Sedan omkring fyra år tillbaka har kommuner, genom förändringar i
miljöbalken, haft möjlighet att på översiktsplanenivå peka ut strandnära
områden för landsbygdsutveckling, så kallade LIS-områden. Inom
utpekade LIS-områden kan strandskyddet upphävas om åtgärden
långsiktigt främjar en positiv sysselsättningseffekt och bidrar till att
upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden. Utvecklingen ska ske på
ett sådant sätt att det långsiktiga skyddet för stränderna upprätthålls. Det
ska fortfarande finnas god tillgång till strandområden för allmänheten
och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.
Det finns statligt stöd att söka för planeringsinsatser i strandnära lägen.
Det statliga stödet är till för utredningar och undersökningar som
kan ligga till grund för ett LIS-tillägg, alltså inte för själva tillägget.
Ansökan om statligt stöd ska göras till Boverket senast den 31 december
2016. Planeringsinsatsen ska påbörjas senast sex månader efter beslut
om stöd har erhållits från Boverket. Planeringsinsatsen ska slutföras
senast den 31 mars 2017. I normalfallet ges statligt stöd till 50 % av den
beräknade totala kostnaden för insatsen. Kommunen ska avsätta de
medel eller andra resurser som, utöver stödet, behövs för
planeringsinsatsen.
De planeringsunderlag som kan vara aktuella är bland annat:
• landskapsanalys
• inventering av kulturmiljö
• strandinventering
• vattenförhållanden på platsen
• analys av bebyggelsetryck
• ändamålsenliga strukturer och hållbarhet (bostäder, service och
infrastruktur)
• värden för turism och rekreation

Justerandes signatur
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Att ta fram ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen ÖP07 med temat
Landsbygdsutveckling i strandnära läge – LIS uppskattas kosta kring
totalt 700 000 kronor, där statligt stöd bedöms kunna täcka halva
summan för inledande utredningar så att kommunens totala kostnad
uppskattas bli ca 525 000.
LIS-planen föreslås handläggas i turordning enligt av plankommittén
beslutad prioritering.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår genom Maria Månsson Brink
att kommunstyrelsen beslutar följande:
·
·
·

att godkänna föreslagen plankalkyl,
att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ansöka om statligt
stöd för planeringsinsatser i strandnära läge, samt
att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att upprätta tematiskt
tillägg till ÖP07 med temat Landsbygdsutveckling i strandnära
läge – LIS, i enlighet med beviljade anslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-11-12 - KSAU § 209
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Bilaga 2 Plankalkyl LIS.pdf
Bilaga 1 informationsbroschyr.pdf
Kommunstyrelsen beslutar

Justerandes signatur

att

godkänna föreslagen plankalkyl,

att

uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ansöka om
statligt stöd för planeringsinsatser i strandnära läge

att

uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att upprätta
tematiskt tillägg till ÖP07 med temat Landsbygdsutveckling i strandnära läge – LIS, i enlighet med beviljade
anslag, samt

Utdragsbestyrkande
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att

uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att återkomma med
begäran om anslag för verksamheten under 2015 i samband
med igångsättning av projektet.
__________
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Maria Månsson Brink för hantering
Jerker Widerström

Justerandes signatur
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Motion - Seniorboende Skånes Fagerhult
I en motion framför Christer Olsson, S, följande:
Åtskilliga Fagerhultsbor frågar sig: -Varför ska inte Solgården användas
maximalt och i huvudsak till sådant som det ursprungligen var ämnat
för?
Det måste vara kapitalförstöring av stora mått att låta detta fina och
gedigna byggnadskomplex stå i det närmaste tomt, särskilt nu sedan
man lagt nytt tak, bytt till modernt och effektivt uppvärmningssystem,
samt rustat upp ett flertal rum för stora belopp.
Varför inte erbjuda platser för s.k. seniorboende, där hyresgästerna, som
inte är direkt vårdkrävande, kunde få social närhet, känna trygghet
genom att hemtjänstpersonal finns i huset samt kunna delta i
gemensamma måltider och övriga aktiviteter?
Det torde samtidigt inbringa hyresintäkter och därmed tillfredsställa
dem som i förstone värderar strama ekonomiska faktorer före allt annat.
Hiss finns och således är det inget hinder för att exempelvis ta de
nyrenoverade rummen på andra våningen i anspråk för ett dylikt
ändamål.
Med ovan nämnda i åtanke yrkar Christer Olsson:
·

att kommunen erbjuder och upplåter lämpliga utrymmen för
seniorboende eller motsvarande på Solgården i Skånes Fagerhult
och att berörda kommunala instanser omedelbart ålägges
uppdraget att utan onödig tidsutdräkt verkställa dessa
intentioner.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har besluta att remittera motionen till
socialnämnden för yttrande senast 2014-10-31.

Justerandes signatur
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Socialnämnden framför i yttrande över motionen följande:
Sammanfattning
Christer Olsson (S) har i en motion framfört tankar om att Solgården i
Skånes Fagerhult erbjuds som seniorboende, där hyresgäster som inte är
direkt vårdkrävande kan få social kontakt, känna trygghet genom att
hemtjänsten finns i huset, kunna delta i gemensamma måltider och
övriga aktiviteter.
På Solgården finns 5 rum som renoverats till en standard motsvarande
särskilt boende eller enkelt lägenhetshotell. Lägenheten utgörs av ett
rum på ca 30 kvm. Rummet är utrustat med liten köksenhet med två
kokplattor, vask och en liten kyl samt ett stort hygienrum med dusch.
Till lägenheten hör också en balkong.
Beskrivning av ärendet
Socialnämndens ansvar är att hålla sig väl förtrogen med medborgarnas
behov och levnadsförhållanden och i sin medverkan vid
samhällsplaneringen visa på de behov som finns hos bl a äldre och
funktionshindrade.
Seniorboende och trygghetsboende är ett funktionellt anpassat boende
för seniorer med egna, fullt utrustade, lägenheter. Dessa boendeformer
är primärt inte socialnämndens ansvarsområde. Förutsättningarna för
dessa boendeformer kan tas med i kommunal samhällsplanering,
Översiktsplan, ÖP och detaljplaneläggning, men styrs ytterst av
marknaden.
För seniorboende är lägenheterna, dess anpassning och funktionalitet,
det primära och det finns inget krav på gemensamhetslokaler och
möjlighet till social samvaro. Solgården erbjuder inget fullvärdigt
boende och motsvarar därför inte den standard som ska finns på
seniorboende. Trygghetsboende har däremot krav på
gemensamhetsutrymmen och möjlighet till social samvaro, men inte
heller till denna boendeform är Solgårdens lägenhetsstandard ett
alternativ.

Justerandes signatur
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De 5 lägenheterna på Solgården uppfyller kravet på särskilt boende,
men inte de krav som ställs på vård och omsorg dygnet om. Ett
äldreboende med dygnet runt bemanning på 5 platser är inte ekonomiskt
försvarbart.
Motivering till beslut
För seniorboende är lägenheterna, dess anpassning och funktionalitet,
det primära och det finns inget krav på gemensamhetslokaler och
möjlighet till social samvaro. Solgården erbjuder inget fullvärdigt
boende och motsvarar därför inte den standard som ska finns på
seniorboende.
Beslutsunderlag
Protokoll 2014-11-12 - KSAU § 210
Motion - Seniorboende Skånes Fagerhult
Protokoll 2014-06-18 - KSAU § 118
Protokoll 2014-10-07 - SN § 128
Tjänsteskrivelse - Seniorboende Skånes Fagerhult
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Yrkande i kommunstyrelsen
Clas Engström yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, vilket
tillstyrkes.
Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta
att

efterhöra med Örkelljungabostäder AB om möjligheten att
företaget handhar uthyrningen och hyressättningen av
nyrenoverade lägenheter på Solgården, Skånes Fagerhult till
Seniorboende (55+), samt

att
motionen därmed bifalles.
__________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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Förslag till beslut för IT-samordning drift för 6 K
kommuner
Kommunchef Peter Andreasson har inlämnat förslag om beslut för
IT-samordning avseende drift för 6 K kommuner.
Sammanfattning
Samordning och samverkan kommer att vara viktigt för att kunna
använda IT på ett rätt sätt i verksamhetsutvecklingen. Kraven från
medborgarna är desamma för små som stora kommuner varför enda
sättet för mindre kommuner att ”hänga med” är att gå samman.
Beskrivning av ärendet
En ny vinkling på IT som nyligen hörts är att ”alla företag idag är
IT-företag, oavsett vad de producerar” och alla moderna företag och
organisationer är idag beroende av användningen av IT. Inom
kommunerna har man svårt att ta till sig det synsättet. Man tycker att IT
är dyrt och krångligt när det i själva verket är så att kostnaderna för IT i
kommunerna är proportionellt väsentligt lägre än de är i de flesta andra
branscher. Den kommunala sektorns mycket stora bredd gör området än
mera svårhanterat.
För att ge bättre förutsättningar för att följa med i den allt snabbare
utvecklingen så har 6K’s styrelse beslutat att genomföra en förstudie.
Studien ”har resulterat i ett förslag till principbeslut om gemensam
IT-driftorganisation”. Det är viktigt att betona att förstudien, inte är en
full utredning och att den resulterat i ett förslag. Det finns således inga
beslut fattade även om avsikten med studien är klargjord.
Det finns fler områden inom IT som man kan samverka kring än enbart
driftorganisation. Det är sannolikt så att för att få maximal effekt av en
samverkan så räcker inte driftorganisation. Det bedöms dock som det
första effektiva steget att ta för att gå vidare. Det finns ett antal
förebilder i kommunsverige till detta, bland annat Burlöv – Kävlinge –
Staffanstorp.
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En gemensam IT-driftorganisation innebär att de flesta, sannolikt inte
alla, av de anställda inom IT i våra sex kommuner flyttar samman i en
samlad organisation inom en av våra kommuner. Formerna för detta
måste utredas, men det innebär en personalförändring.
Kostnaden för att skapa en gemensam organisation går ännu inte att
bedöma. Erfarenheter från andra håll visar att själva skapandet av
organisationen ger besparingar. Däremot behöver man vänja sig vid
tanken att IT kommer att kosta mera pengar. Den största anledningen är
att våra kommuner har olika långt avstånd till modern effektiv
IT-verksamhet. Både samhället utanför oss och vår interna organisation
ställer högre och högre krav på effektivt stöd i form av IT. Man skall
således inte blanda samman kostnaderna för själva organisationen med
kostnaderna för att skapa modern IT. Samordning och samverkan
kommer att vara viktigt för att kunna använda IT på ett rätt sätt i
verksamhetsutvecklingen. Kraven från medborgarna är de samma på
små som stora kommuner varför enda sättet för mindre kommuner att
”hänga med” är att gå samman enligt kommunchef Peter Andreasson.
Kommunchef Peter Andreassons förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige
följande:
1. Örkelljunga kommun medverkar i gemensam IT-driftorganisation
enligt förslag i förstudiens slutrapport med bildande tidigt under 2015
och med operationell start senare under året
2. Sammanslagningen gäller befintligt IT-driftstöd mot respektive
kommuns verksamheter
3. Beslut om framtida förändrings- och förbättringsarbeten som behöver
genomföras görs på beställning av respektive kommun i samverkan med
den nya IT-driftorganisationen
4. Princip för kostnadsfördelning i den nya organisationen är en
volymbaserad modell där IT-organisationen tar betalt för den volym
tjänster som levereras till respektive kommun
5. Som juridisk samverkansform väljs civilrättsliga avtal med
värdkommun
6. Kommunchefsgruppen i 6K utses till styrgrupp för
IT-driftorganisationen (vid behov förs ställningstaganden vidare till
6K’s styrelse) och får i uppdrag att genomföra
organisationsförändringen
7. Örkelljunga kommun medverkar oberoende av val av värdkommun
och lokaliseringsort och överlåter dessa val till 6K’s styrelse
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Beslutsunderlag
Protokoll 2014-11-19 - KSAU § 226
Tjänsteskrivelse IT-samordning 6K.docx
Förslag till beslut för IT-samordning drift för 6 K kommuner
Rapport
Svalövs Kommun angåeden IT-samordning 6K
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bordlägga ärendet.
Arbetsutskottet har därefter hanterat ärendet 2014-11-19.
Protokollsanteckning i arbetsutskottet
Arbetsutskottet har noterat att Svalövs kommun ställer sig positiv till
fortsatt samverkan inom IT med övriga 6 K-kommuner men avstår f n
från att ingå i en gemensam IT-driftorganisation.
Yrkande i kommunstyrelsen
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar ordföranden Carina
Zachau förslag till beslut som antas av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar därmed uttala följande:

Justerandes signatur

att

Örkelljunga kommun är positiv till samverkan inom IT med
6 K-kommunerna och att kommunen även är positiv till att
ingå i en gemensam IT-driftorganisation med bildande tidigt
under 2016 och med operationell start senare under året,

att

kommunchefsgruppen får i uppdrag att utreda och lämna
förslag på en gemensam IT-drift och supportorganisation för
6 K-kommunerna exklusive Svalövs kommun. Utredningen
ska lämna förslag på organisation, bemanning, tjänster och
olika servicenivåer till kommuner samt ska redovisa
kostnaderna för organisation och för den service och de
tjänster som ska erbjudas kommunerna

att

associationsformen ska vara förvaltningsform med
civilrättsligt avtal mellan kommunerna, samt
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att

rapport ska lämnas till andra styrelsemötet 2015 för slutligt
ställningstagande från respektive kommun. Kostnaden delas
mellan de 5 kommunerna och maximeras till 30.000 kronor
per kommun.

Kommunstyrelsen beslutar dessutom
att
överlämna ärendet till kommunfullmäktige för information.
_____
Expedieras till:
Peter Andreasson f v b till 6K
Carina Zachau
Leif Kristensson
Kommunfullmäktige
Ksau 13 maj 2015
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KS § 192 KLK.2014.282 006

Sammanträdesdagar 2015 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott
Föreligger förslag till sammanträdesordning för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Protokoll 2014-11-12 - KSAU § 213
Sammanträdesdagar 2015.xls
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna sammanträdesplanen för 2015, samt

att

överlämna förslaget till kommunfullmäktige för
godkännande av dess sammanträdesdagar 2015.
__________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Sarah Lundberg för sammanträdestablå
Bo Nielsén för bokning av lokal och förplägnad
Ledningsgruppen
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KS § 193 KLK.2014.279

Granskning av kommunens arbete med
kompetensförsörjning
På revisorernas uppdrag har PwC genomfört en granskning av
kommunstyrelsens arbete avseende kompetensförsörjning.
Granskningen visar att kommunstyrelsens arbete med
kompetensförsörjning inte är helt ändamålsenligt. Bedömningen bygger
på att det idag inte finns någon dokumenterad kommungemensam
strategi och handlingsplan för kompetensförsörjning. Det pågår ett
arbete med att utforma strategidokument och handlingsplan som
beräknas vara klart vid årets slut. För att säkra kommunens långsiktiga
kompetensförsörjningsbehov är det viktigt att kommunstyrelsen
fullföljer pågående strategiarbete enligt plan.
Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar med anledning av
granskningen senast den 17 nov 2014.
Pwc lämnar i rapporten följande kommentarer:
• Granskningen har visat att det inte finns någon fastställd strategi för
att säkra kommunens långsiktiga kompetensförsörjningsbehov. Under
våren 2014 har påbörjats ett strategiarbete under ledning av
kommunchefen och personalchefen, vilket man ser positivt på. Det är
viktigt att kommunstyrelsen fullföljer arbetet enligt plan.
• Det finns riktlinjer för hur rekryteringsarbetet ska gå till.
Personalenheten har en stödjande funktion i kommunens
rekryteringsarbete och hjälper till med utformning av annonser,
kravprofiler anställningsavtal m m.
• Det är svårt att bedöma om kommunens
kompetensförsörjningsinsatser som görs fungerar ändamålsenligt och
ger avsedd effekt då de inte följs upp på ett systematiskt sätt.
• Kommunledningen och respektive förvaltning följer upp
pensionsavgångar. Förvaltningarna har en löpande omvärldsbevakning
för att fånga upp förändringar som ställer krav på kompetens hos
medarbetarna.
• Det regionala perspektivet och samverkan över kommungränserna är
en styrka.
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• Att skapa förutsättningar för kommunens medarbetare att ta en ledareller chefsroll och göra intern karriär är ett sätt att arbeta med framtida
ledarförsörjning. Pwc menar att rekryteringen av ledare behöver
kompletteras med andra insatser. I kommunens kommande dokument
om strategisk kompetensförsörjning bör det framgå vilken samsyn som
ska råda inom förvaltningarna kring hur rekrytering av ledare ska ske.
Beslutsunderlag
Protokoll 2014-11-12 - KSAU § 211
Protokoll 2014-10-29 - KSAU § 197
Yttrande - Peter Andreasson
Granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning
Rapport - Granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning
- PWC
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att snarast yttra sig i ärendet samt att
anhålla om förlängd remisstid.
Kommunchef Peter Andreasson och personalchef Staffan Roos framför
följande i sitt förslag till yttrande i ärendet:
Förslag till beslut
Lägga skrivelsen med beaktande till handlingarna och invänta den
strategiska kompetensförsörjningsplanen.
Motivering till beslut
En kompetensförsörjningsplan är under utarbetande vilket innebär att
kommunen kommer att ha ett handlingsplan inom kort.
Sammanfattning
Kommunens chefer arbetar aktivt med att ta fram en ”strategisk
kompetensförsörjningsplan” som kommer att vara klar under senare
delen av 2014. I planen kommer man att behandla åtgärder på såväl kort
som lång sikt.
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Beskrivning av ärendet
PwC har genomfört granskning på uppdrag från kommunens revisorer.
Granskningen visar att kommunstyrelsens arbete med
kompetensförsörjning inte är helt ändamålsenlig. Det pågår ett arbete
med att utforma strategidokument och handlingsplan för
kompetensförsörjningen och det beräknas klart vid årets slut.
Den strategiska kompetensförsörjningsplanen bygger på att kommunen
arbetar både kortsiktigt dvs med nuet men även med längre perspektiv.
Den tar även upp nyckelkompetenser och vilka individer som behövs
för att komplettera arbetsgruppen och dess förmåga att lösa arbetet. Den
kommungemensamma strategin för kompetensförsörjning bygger på
samsyn kring rekrytering av olika befattningar, såväl ledare som
nyckelpersoner. Rekryteringsverktyg och testning av aktuella
medarbetare är upphandlat inom Skåne Nordväst, SKNV. Inom SKNV
pågår också traineeprogram för att kompetensförsörja regionen. Olika
utbildningar för att höja kompetensen för medarbetare är också
upphandlade (t ex ”Framtida ledare”, processledarutbildning).
I den strategiska kompetensförsörjningsplanen har följande område
identifierats:
- Attrahera
Kommunens varumärke skall vara väl känt, för att skapa intresse för
olika tjänster. Kommunen skall vara den goda arbetsgivaren som arbetar
med att utveckla såväl medarbetare som samhället.
- Introducera
Vi behöver också öka vår förmåga att introducera befintlig personal i
nya roller och kompetenser. Använda personal för att internutbilda nya
medarbetare. Arbeta i nya tvärprofessionella grupper och team.
- Förvärva
Vi behöver utveckla vår rekryteringskompetens att hitta och välja ut rätt
kompetenser. Tydliggöra och förankra en sammanhållen
kompetensförsörjningsprocess som täcker helheten från tydliggörande
av framtida kompetensbehov, tydliggörande av aktuella
befattningskompetenser (både hårda och mjuka), rekrytering och urval
samt uppföljning.
- Utveckla
Arbeta med utveckling av personalens nuvarande styrkor. Varje
medarbetare skall ha en kompetens/utvecklingsplan. Stimulera till
nätverksbyggande såväl inom som utom kommunen i syfte att lära av
varandra.
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- Behålla
Medarbetarskap i syfta att skapa delaktighet och engagemang.
Internrekrytering av medarbetare till nya roller i organisationen.
Utbilda medarbetare för att höja kompetensen och möjliggöra karriär.
- Avslut och avfasning
Utveckla våra metoder för kompetensöverföring när medarbetare slutar
hos oss. Skapa ett positivt avslut för att skapa goda ambassadörer.
Kommunstyrelsen beslutar
att

som yttrande över revisorernas rapport överlämna
skrivelsen från kommunchef Peter Andreasson och
personalchef Staffan Roos, samt

att
överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.
___________
Expedieras till:
Kommunens revisorer
Kommunfullmäktige för kännedom plus rapporten
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KS § 194 KLK.2014.199 08

Utvecklingsstrategi - Rapport från Leader Skåne
Ann-Charlotte Thörnblad och Annika Jönsson har informerat om
Leaderverksamheten för Örkelljunga kommun. Under sex år har
kommunen lämnat en medfinansiering på totalt 417 342 kronor.
Projektstöd har för Örkelljunga kommun lämnats med 8 599 420
kronor.
Beviljade projekt är bl a:
Odling och integration
Att lära av varandra - Skottland
Hälsa med hästkraft,
Aborraleden
Det nya Eket
Ingeborrarp och framtiden
Åsljunga Intresseförening
Lakelands
Barnen bästa bord
EU på landet - unga entreprenörer.
Vidare har informerats om Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Ett
område kommer att bildas för hela Skåne Nordväst förutom Perstorps
kommun. Arbetet kommer att genomföras med Flerfondslösningar,
(Regionalfonden, Havs- och fiskerifonden, Socialfonden och
Landsbygdsfonden). Dessutom planeras områden med Integrerad
utveckling stad/land, samverkan med Havs- och fiskeriområde och
Lokalt Partnerskap.
Utvecklingsstrategin skall var inlämnad till Jordbruksdepartementet den
1 december 2014. Strategin styr inriktningen på framtida projekt och
görs bl a med hjälp av Swot- och omvärldsanalys samt arbete med
Visioner och övergripande mål. Strategin kopplas till EU:s
tillväxtstrategi 2020 och de 4 fonderna.
I avsiktsförklaringen skall anges att kommunen vill medverka i och
medfinansiera LAG-gruppens verksamhet och de projekt som LAG
beviljar. De beräknade årliga kommunala kostnaderna är
150.000-175.000 per år under 7 år.
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Leaderverksamheten kommer att starta tidigast under 2015.
Beslutsunderlag
Protokoll 2014-10-15 - KSAU § 171
Leadersamarbete 2014-2020.pdf
Utkast strategi Nordvästra Skåne med Öresund.pdf
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att lägga informationen till
handlingarna.
Inför kommunstyrelsens sammanträde har utsänts rapport Nordvästra
Skåne med Öresund - Lokal utvecklingsstrategi för lokalt ledd
utveckling med leadermetoden 2014-2020.
I skrivelsen från Strategigruppen för Leader Skåne Nordväst med
Öresund anger Annika Jönsson att det endast behövs ett beslut i
kommunerna att man är positivt inställd till att medverka i ett
Leadersamarbete under 2014-2020. Ett beslut som ska styrkas i ett
protokollsutdrag. Med denna nya information ifrån Jordbruksverket är
frågan till respektive kommun i Skåne Nordväst (utom Perstorp) om:
kommunen är positivt inställd till och vill medverka i ett
Leadersamarbete under perioden 2014-2020?
Kommunstyrelsen beslutar
att uttala att styrelsen intet har att erinra mot rapporten,
Nordvästra Skåne med Öresund - Lokal utvecklingsstrategi
för lokalt ledd utveckling med leadermetoden 2014-2020, samt
att Örkelljunga kommun är positivt inställd till att medverka i ett
Leadersamarbete under 2014-2020.
__________
Expedieras till:
Annika Jönsson
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Mottagande av flyktingar och ensamkommande barn nya läns- och fördelningstal
I ärendet föreligger skrivelse från Integrationsutvecklare Linda Jönsson,
länsstyrelsens enhet för Social hållbarhet. Dessutom föreligger
Arbetsförmedlingens information om länstal 2015 samt rapport om
Länstal 2015. Vidare har länsstyrelsen och Migrationsverket överlämnat
en skrivelse om fördelningsplatser för ensamkommande flyktingbarn.
Länsstyrelsen önskar senast den 10 december erhålla nya
överenskommelser som ska gälla fr o m den 1 december 2015.
Beslutsunderlag
Protokoll 2014-11-12 - KSAU § 212
Svar till migrationsverket och länsstyrelsen angående nya läns- och
fördelningstal.docx
Information om mottagnde av flyktingar och ensamkommande barn nya läns- och fördelningstal
Länstal 2015.ppt
Länstal 2015 - Förklaringar och kommentarer.pdf
UMA - Fördelningsmodell.pdf
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra åt
kommunledningskontoret att utarbeta förslag till yttrande till
länsstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
att
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som yttrande till länsstyrelsen och migrationsverket
framföra följande:
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Återkoppling flyktingar och ensamkommande barn – nya läns- och
fördelningstal 2015
Sammanfattning
I samverkan mellan, migrationsverket, länsstyrelserna och
arbetsförmedlingen har nya läns- och fördelningstal tagits fram för
2015. Örkelljunga kommuns nya fördelningstal är 6 asylplatser.
Det betyder att kommunen ombedes att höja de anvisningsbara
platserna från 25 (som idag råder) till 27. När det gäller
ensamkommande barn betyder det att kommunen kommer bli
anvisade cirka 4-5 fler barn än de 4 som anvisas idag.
Kommentarer från Örkelljunga kommun till länsstyrelsen och
migrationsverket
Örkelljunga kommun har mottagit informationen om de nya länsoch fördelningstalen för 2015. Det finns ingen önskan att opponera
sig mot fördelningstalen. Däremot är det viktigt för kommunen att
lyfta den problematik som finns utöver läns- och fördelningstal.
Avsaknad av helhetsbild
Örkelljunga kommunen ser en problematik i dagens
flyktingmottagande och menar att fördelningen genom läns- och
fördelningstal är en liten del av mottagandet eftersom de inte ger
någon helhetsbild. Genom kommunens tilldelade läns- och
fördelningstal kan vi förbereda mottagandet. Kommunen arbetar
för att alla nyanlända ska få ett gott mottagande med god
integration, skolgång och tillgång till gode män. Vilket är möjligt
om mottagandet är strukturerat men försvåras utan en
helhetsbild.
Problematik i vardagen
Det finns några specifika områden som gör det svårt för oss som
liten kommun att ge ett gott mottagande utan en
förberedelsesträcka.
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Problematiken med upphandling
Ett av de problem som drabbar kommunen är den fria
upphandlingen av privata asylboenden. I en mindre kommun som
Örkelljunga är det svårt att bemöta ett stort tryck av nyanlända
med kort varsel utan möjlighet att planera. Bara ett fåtal privata
asylboenden i en kommun med få invånare ger ett stort
procentuellt utslag och som det ser ut idag startar nya
upphandlingar löpande.
En annan svårighet är de privata familje- och HVB hemmen där
andra kommuner placerar ensamkommande barn. För tillfället har
vi många av detta slag.
Överförmyndarverksamheten
I den lilla kommunen är överförmyndarverksamheten begränsad
och idag är trycket väldigt högt på vår överförmyndare och det
ökar.
Brist på gode män
I dagsläget är det svårt att få tag på gode män. Eftersom det inte
finns lika många som kan eller vill ställa upp finns det färre att
rekrytera i den lilla kommunen.
Svårigheter inom barnomsorg och skola
Idag har barnomsorgen det svårt att få lokalerna att räcka till. Det
har lett till att paviljonger måste sättas ut för att lösa den akuta
platsbristen. Inskolning av nyanlända barn tar längre tid och
kräver annan kunskap än ”vanliga” inskolningar.
Grundskolan drabbas genom svårighet att planera och
dimensionera. Lokalerna är fulla och klasserna för stora. Därför
har vi tvingats att börja dela på klasser. Det gör att ännu fler
klassrum och grupprum behövs i de redan fulla lokalerna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

46(58)

Sammanträdesprotokoll 2014-12-03
Kommunstyrelsen

Kommunerna har idag bra specialkunskap på skolorna i centrala
Örkelljunga. Men det blir svårt när vi behöver placera nyanlända
på våra små byskolor. Där finns inte kunskapen och den är svår att
rekrytera. Eleverna behöver extra stöd och har också rätt till det.
Vilket är ett problem eftersom det är svårt att rekrytera tolkar och
modersmålslärare till den lilla kommunen.
Samhället i stort
Ett ökat inflöde av flyktingar och nyanlända till Örkelljunga
kommun påverkar inte bara kommunens arbete utan även andra
myndigheter. Det ställer högre krav på en välutvecklad
kollektivtrafik så att det går att transportera sig inom och utanför
kommunen. Idag är kollektivtrafiken inom kommunen tyvärr
begränsad. Det kräver ett ökat utbud av tand- och läkarvård samt
en fungerande lokal polisiär verksamhet. Längre fram blir det även
ett ökat tryck på de tjänster som försäkringskassan och
arbetsförmedlingen hanterar.
Kommunens önskan
Vi vill kunna fortsätta att ha ett bra och strukturerat mottagande
och ge alla det stöd de behöver. För att kunna ge detta behöver och
önskar vi som kommun att få en helhetsbild av mottagandet. Vi
önskar även att få till en fungerande dialog med migrationsverket.
Vänliga hälsningar
Kommunstyrelsen Örkelljunga kommun
____________
Expedieras till:
Länsstyrelsen
Migrationsverket
Socialnämnden
Överförmyndaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS § 196 KLKP.2014.24 020

Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda
2015-2018
Föreligger förslag till nya bestämmelser om ersättning för
förtroendevalda i Örkelljunga kommun för mandatperioden 2015-2018.
Förslaget har utarbetas efter kommunfullmäktiges sammanträde
2014-11-24 och innehåller bl a ändringar vad gäller oppositionsråd och
arvoden till kommunfullmäktigeledamöter.
Beslutsunderlag
Protokoll 2014-11-05 - KS § 158
Protokoll 2014-05-07 - KS § 68
Protokoll 2014-05-07 - PU § 9
Protokoll 2014-05-26 - KF §46
Protokoll 2014-09-03 - PU § 28
Protokoll 2014-11-05 - KS § 158
Protokoll 2014-11-24 - KF §100
Protokoll 2014-12-03 - PU § 50
Förslag Förtroendevalda arvoden och praktiska regler 2014-04-29
reviderat 2014-12-01.doc
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anta 2014-12-03 reviderade bestämmelser om ersättning för
förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018
_________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS § 197 KLK.2014.94

001

Besvarande av motion - Inför ett Oppositionsråd inför
nästa mandatperiod
Kommunfullmäktige har beslutat att bifalla en motion från Bjarne Daa
om att inrätta ett oppositionsråd motsvarande 50 %.
Kommunfullmäktige har även beslutat att uppdra åt
kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till reglemente för
oppositionsrådet samt förslag till finansiering av uppdraget.
Kommunfullmäktige har dessutom beslutat att bifalla ett yrkande från
Christer Olsson om 300 kronor per ledamot och
kommunfullmäktigesammanträde.
Beslutsunderlag
Motion - Inför ett oppositionsråd nästa mandatperiod
Protokoll 2014-11-24 - KF §99
Kommunstyrelsen beslutar
att

totala kostnaden 400.000 kronor för dels oppositionsråd
50 %, dels arvoden till kommunfullmäktiges ledamöter skall
täckas genom tilläggsbudget 1, drift för år 2015.
____________
Expedieras till:
Stefan Christensson
Pärm tilläggsbudget 2015

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS § 198 KLK.2014.392 003

Förslag till reglemente för utbildningsnämnden 2015
Föreligger förslag till reglemente för Utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för utbildningsnämnden 2015
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
godkänna förslaget till reglemente för Utbildningsnämnden.
__________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS § 199 KLK.2014.398 190

Reglemente för Överförmyndarnämnden
Föreligger förslag till reglemente för Överförmyndarnämnden.
Beslutsunderlag
Reglemente för Överförmyndarnämnden
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna förslaget till reglemente för
Överförmyndarnämnden att gälla fr o m 2015-01-01.
__________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll 2014-12-03
Kommunstyrelsen

KS § 200 KLK.2014.389 003

Förslag till reglemente för Kultur- och Fritidsnämnden
Föreligger förslag till reglemente för Kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för Kultur- och Fritidsnämnden
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna förslaget till reglemente för Kultur- och
fritidsnämnden att gälla fr o m 2015-01-01.
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS § 201 SBN.2014.11

Förslag till revidering av samhällsbyggnadsnämndens
reglemente
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna revideringar och
översända nytt reglemente till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslutsunderlag
Protokoll 2014-10-27 - SBN § 95
Förslag till revidering
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna förslaget till reglemente för
Samhällsbyggnadsnämnden.
__________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS § 202 KLK.2014.402 003

Förslag till nytt reglemente för Kommunstyrelsen
Föreligger förslag till reglemente för Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förslag till nytt reglement för Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
godkänna förslaget till reglemente för Kommunstyrelsen.
__________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS § 203 KLK.2014.401 003

Förslag till nytt reglemente för Socialnämnden
Föreligger förslag till reglemente för Socialnämnden.
Beslutsunderlag
Förslag till nytt reglemente för Socialnämnden
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
godkänna förslaget till reglemente för Socialnämnden.
__________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll 2014-12-03
Kommunstyrelsen

KS § 204 KLK.2014.48

106

Information om Skåne Nordväst
Ordföranden Carina Zachau informerar om senaste mötet med
Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst.
Kommunstyrelsen beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.
____________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS § 205 KLK.2014.399 00

Informationsärenden 2014-12-03
·

Kultur- och fritidsutskottets beslut att genusperspektiv och
jämställdhetsperspektiv är viktigt att beakta vid uppförandet av
nya anläggningar.

Beslutsunderlag
Informationsärenden 2014-12-03
Kommunstyrelsen beslutar
att
lägga beslutet till handlingarna.
___________
Expedieras till:
Kultur- och fritidsutskottet
Folkhälsosamordnaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll 2014-12-03
Kommunstyrelsen

KS § 206 KLKP.2014.14 024

Pension - förslag till bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda - OPF-KL
SKL:s styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag till
bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda
(OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder
ett uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa
delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats
av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma
förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre
bestämmelser/reglementen för förtroendevalda.
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till
OPF-KL finns en bilaga med bl. a. närmare information om uppräkning
av pensionsbehållningen. För att förenkla hanteringen finns inte några
övergångsbestämmelser, till skillnad från tidigare rekommenderade
regelverk.
Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-01-01
eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun. För att
äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
Omställningen tar sikte på aktiv omställning, med aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsat ekonomiskt omställningsstöd.
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar
pensionsavtalet AKAP-KL (för kommunalt anställda).
Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen.
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga och kommentarer till
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL) bifogas cirkuläret, 13:75.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll 2014-12-03
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Information - Kommentarer till bestämmelser OPF
Bestämmelser OPF-KL
Protokoll 2014-12-03 - PU § 51
Pension- förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda - OPF-KL
Personalchef Staffan Roos informerar kommunstyrelsen om ärendet.
Yrkande i kommunstyrelsen
Clas Engström yrkar bifall till personalutskottets förslag, vilket
tillstyrkes.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga.
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

