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KS § 13 KLK.2014.3 041

Ekonomisk information

Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas information från
ekonomichef Stefan Christensson. Av informationen framgår
preliminära resultat i Årsredovisning 2013 för kommunens nämnder.
Kommunchef Peter Andreasson informerar om åtgärder med anledning
av kommunchefens anslag till förfogande om 1 miljon kronor.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
____________
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KS § 14 KLK.2013.225 012

Remiss Strukturplan för Skåne Nordväst

Mellan perioden augusti till oktober 2013 har förslag till Strukturplan
för Skåne Nordväst skickats på remiss till grannkommuner,
myndigheter och större organisationer. Efter remissen har mindre
justeringar gjorts och Strukturplanen föreslås bli godkänd av Skåne
Nordvästs styrelse.

Skåne Nordväst har sedan år 2009 arbetat med att ta fram en gemensam
plan för översiktlig planering. I projektplanen framgår att planen ska
vara kortfattad, tydliggöra gemensamma ställningstagande som
redovisas i karta och text. En arbetsgrupp med medlemmar från Skåne
Nordvästs samtliga kommuner har varit aktiv under hela projekttiden
och ansvariga för att ta fram Strukturplanen.

Mellan 2011 och år 2013 har arbetsgruppen arrangerat fem rådslag där
olika teman har diskuterats och preciserats. Vid det femte och sista
rådslaget låg fokus på att se helheten. Under rådslagen har politiker och
tjänstemän från samtliga kommuner deltagit.

På hösten 2013 skickades Strukturplanen ut på remiss till
grannkommuner, myndigheter och större organisationer. Flera av
remissvaren är mycket positiva och berömmer arbetet och det
nytänkande greppet. En del synpunkter framfördes på innehållet men
behovet av ändringar efter remissen har varit litet.

Samarbetskommittén har för avsikt att besluta godkänna Strukturplan
för Skåne Nordväst som planeringsunderlag för översiktlig planering.
Vidare uppmanas respektive kommun att i kommunfullmäktige fatta
beslut om att anta Strukturplanen som planeringsunderlag i kommunens
arbete med översiktlig planering.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2013-12-11 - KSAU § 226
Strukturplan för Skåne Nordväst
Planeringsprinciper - Grönstruktur och boende
Planeringsprinciper - Infrastruktur och arbete
Godkännande av strukturplan SKNV

Vid kommunstyrelsens sammanträde utdelas dels en broschyr, dels
yttrande 2014-01-29 från planarkitekt Maria Månsson Brink.

Kommunstyrelsen beslutar

att ta upp ärendet Strukturplan för Skåne Nordväst vid ett
kommande sammanträde med kommunstyrelsen.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 5 mars
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KS § 15 KLK.2013.317 00

Samåkning i Örkelljunga

Kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau har i skrivelse meddelat
att Örkelljunga har en bra kollektivtrafik i de starka stråken till
Helsingborg, Hässleholm och Ängelholm. Det är framför allt under
dagtid och vardagar som det fungerar bra.

Kommunen har också områden såväl inom som utanför kommunen som
inte alls har någon kollektivtrafik, t e x Tockarp, Perstorp och Laholm
för att nämna några.

Medborgare som pendlar till de orter där det inte finns en fungerande
kollektivtrafik använder istället egen bil och är ofta ensamma i bilen.

Carina Zachau meddelar att det finns användarvänliga system som kan
användas såväl inom som utanför kommunen och som kopplar samman
invånare för en gemensam pendling, t ex för den dagliga resan till
arbetet. Det innebär att den enskilde kan spara pengar på resor till och
från arbetet och det innebär givetvis en besparing på miljön om färre
bilar används.

Carina Zachau vill att kommunstyrelsen införskaffar information om
systemet Samåkning i Kommunen och vilka kostnader det skulle
innebära för Örkelljunga kommun samt undersöka intresset hos övriga
6K kommuner. Syftet är att skapa samhällsnytta för kommunens
medborgare och spara på miljön.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-01-15 - KSAU § 6
Skrivelse - Carina Zachau
Samåkning i Örkelljunga
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Arbetsutskottets överläggning
Arbetsutskottet har noterat att kostnaden är 2 kronor per
kommuninvånare om systemet införs. En fördel är om flera
angränsande kommuner deltar. Företaget har för avsikt att göra en
demonstration av förslaget till samåkning.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2014-01-15 har programmet
presenterats via länk av Gustaf Hamilton. Under överläggningen har
framkommit att 6 K kommunerna informerats om projektet men att man
i dagsläget inte anmält något ytterligare intresse.

Kommunstyrelsen beslutar

att införa systemet "Samåkning i Kommunen" fr om den
1 augusti 2014,

att kostnaden 2 kronor per kommuninvånare, d v s 20.000
kronor täcks ur Kommunstyrelsens medel till förfogande för
2014,

att uppdra åt kommunchefen att tillse att adekvata
informationsinsatser genomförs inför programmets
införande, samt

att en uppföljning genomförs per 2015-05-31 inför nytt
ställningstagande.

____________

Expedieras till:
Peter Andreasson
Carina Zachau
Ksau maj 2015
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KS § 16 KLK.2012.62 260

Information från Naturvårdsgruppens arbete

Kommunstyrelsen har beslutat

att utse en Naturvårdsgrupp för Örkelljunga kommun
som skall erbjudas bestå av representanter från följande
organisationer/sammanslutningar etc:

Anders Sturesson, tjänsteman, sammankallande/samordnare,
1 förtroendeman från majoriteten i kommunstyrelsen
1 förtroendeman från oppositionen i kommunstyrelsen
Landsbygdsutvecklaren, Örkelljunga kommun
1 representant från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
1 representant från Örkelljungabygdens Natur
1 representant från Hushållningssällskapet
1 representant från Skogsstyrelsen
1 representant från Regionmuséet

att Naturvårdsgruppen träder i kraft 2013-01-01

att anslaget för 2013 är 100.000 kronor

att Anders Sturesson skall vara attestansvarig för verksamheten

att eventuell arvodering hanteras inom respektive organisation

att Naturvårdgruppen bör hålla 4 sammanträden per år

att rapportering skall ske till kommunstyrelsen, Örkelljunga
kommun varje halvår

att Naturvårdsgruppen skall ha ett aktivt arbetssätt med
naturvårdsfrågor som är av stor vikt för framtiden. Arbetet
skall därför vara både bejakande och innehålla preventiva
åtgärder för att befrämja naturvårds- och landsbygdsfrågor i
Örkelljunga kommun.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2013-08-14 - KS § 89

Kommunstyrelsen har dessutom beslutat att uppdra åt
naturvårdsgruppen att som inledande arbete välja maximalt 3 projekt;
ett större projekt och 2 mindre projekt enligt presenterat urval att
underställas kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut.

Naturvårdsgruppen har därefter genomfört olika sammankomster och
minnesanteckningar föreligger från ett par sammanträden. I
minnesanteckningarna framförs bl a följande förslag till projekt för
2013:

Långalts myr med omgivningar.
Gruppen började med att avgränsa aktuellt område enligt följande;
Gränsen dras i befintliga vägar med start i Boalt - ned mot Tockarp -
vika av mot Lönnsjöholm - mot Karsatorp - mot Långalt och tillbaka till
Boalt.

Bete på ängar sydost om Vita sjö
Återuppta betet på ängar sydost om Vita sjö. Eftersom det finns fler
betesmarker som också bör bevaras ska man se denna mark som ett
pilotprojekt.

Slåtteräng
En slåtteräng skall eventuellt ingå som ett mindre projekt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter beslutat godkänna
naturvårdsgruppens förslag om projekt för Långalts myr, Vita sjö
och en slåtteräng.

Kommunstyrelsen har noterat att minnesanteckningarna finns under
kommunens hemsida, flik miljö- och hälsa, naturvårdsgruppen,
möten 2013.

Kommunstyrelsen har vidare beslutat att godkänna
Naturvårdsgruppens information enligt minnesanteckningar.
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Information om naturvårdsgruppens arbete

Kommunstyrelsen skall informeras två gånger per år om
Naturvårdsgruppens arbete. Vid sammanträdet lämnas information från
Carina Zachau och Christer Olsson;

Långalts myr med omgivningar.
Gruppen har den 4 februari genomfört ett möte i Sönder Össjö
bygdegård med markägare i Långalts myr-området. Connie Asterman
från "Hela Sverige ska leva" har berättat om vad denna organisation
hittills gjort och kan vara behjälpliga med. Mats Gustafsson har berättat
om LRF:s initiativ till naturvårdsgrupp. Vid diskussioner i stationer med
kartor har diskuterats vad som skulle vara intressant inom Natur, Skog
och Landsbygdsutveckling.

Janne Johansson och Cissela Olsson, Regionmuseet har färdigställt sina
inventeringsrapporter för Långalts Myr.

Tjäderskogar och orrmyrar
Kommunen stöttar projektet Tjäderskogar och orrmyrar i samarbete
med Hässleholms kommun. Det finns inget beslut om ekonomiska
ramar för kommande år men kommunens avsikt är att få till ett
långsiktigt arbete. Gruppens sammansättning består av förtroendevalda,
personer inom olika intresseorganisationer, landsbygdsutvecklare med
flera.

Återuppta betet på ängar sydost om Vita sjö.
Markägarna kommer att kontaktas om intresset för återupptaget bete.

LONA-ansökan.
LONA-ansökan är inlämnad för förstudie av tillgången på ogödslad
betesmark med rik flora i syfte att få till stånd bevarandeåtgärder.
En lista över aktuella områden för inventering kommer att tas fram
.
Kurs om tjädergynnande åtgärder
En lokal kurs med nationella experten Hans Svensson om hur man
gynnar tjäderns återkomst i skogslandskapet kommer att erbjudas.
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Sjögull i Vita sjö
Stensåns vattenråd har i skrivelse påtalat att man funnit växten Sjögull i
Vita sjö och att det är behövligt med snabba åtgärder för att förhindra
igenväxning av sjön och spridning till sjöar nedströms. De föreslår
lokalt informationsmöte till våren och hjälp från Örkelljunga kommun
med åtgärder. Även länsstyrelsen skall kontaktas.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
____________

Expedieras till:
Carina Zachau
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KS § 17 KLK.2013.158 61

Besvarande av motion - Max 20 elever per klass

Bjarne Daa (S) har inlämnat en motion om Max 20 elever per klass
enligt följande:

Skolans uppdrag är att ge alla elever gedigna kunskaper, en demokratisk
och social fostran och lust att vilja lära mer. I dagens skola är den största
utmaningen att höja kunskapen och öka måluppfyllelsen. Vi vill skapa
en modern kunskapsskola med kvalitet och kreativitet i centrum. Varje
barn ska ges möjlighet att växa och utvecklas som individ. Alla skolor
ska vara bra skolor. Det kräver ett skolsystem där den enskilde elevens
utveckling står i centrum.

Flera studier visar att mindre klasser ger bättre resultat. Mindre klasser
gör bland annat att lärare har mer tid över till varje elev. Det finns idag
klasser bestående av 23-28 elever och med en lektionstid på en timme
innebär det ett genomsnitt på cirka 2 minuter per elev. Detta är som ni
säkert förstår inte tillräckligt för att skapa kvalitativa förutsättningar för
respektive elev. En del elever i skolan har någon form av diagnos. Dessa
elever kräver extra stort stöd för att klara av undervisningen och med
klasser på 23-28 elever har lärare idag väldigt svårt att skapa en
likvärdig undervisning.

Mindre klasser innebär att risken för störning minskar. Det är dags att
ge lärarna rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete och minska deras
arbetsbelastning, samtidigt som det är dags att ge eleverna större
möjligheter till handledning.

Bjarne Daa föreslår därför att Örkelljunga kommun från läsåret
2014/2015 beslutar införa ett max på 20 elever per klass.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande senast 2013-10-31.

11(34)



Sammanträdesprotokoll 2014-02-05
Kommunstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

2

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-01-15 - KSAU § 4
Protokoll - Un § 125, 2013-12-05
Yttrande - Gunnar Schmidt
Kompletterande yttrande
Motion - Max 20 elever per klass

Kvalitetsstrateg Gunnar Schmidt framför att han är helt överens med
intentionerna i motionen att höja måluppfyllelsen i skolan. Det är dock
enligt hans uppfattning mer tveksamt om en generell minskning av
klasstorlekarna är den bästa åtgärden för att uppnå detta.

Att mindre klasser är den mest framgångsrika vägen för att nå bättre
resultat är inget som forskningen entydigt visar. Tvärtom talar mycket
för att det som visat sig mest framgångsrikt är att ha två pedagoger i
klassrummet som kan komplettera varandra. Detta har varit den främsta
framgångsfaktorn för bl a Nossebroskolan i Essunga kommun som på
ett exempellöst sätt höjt sina resultat.

SKL:s projektet ”Framgångsrika skolkommuner” har tagit fram 8
framgångsfaktorer för framgångsrika skolkommuner. Klasstorlekarna är
inget som här framkommit som en enskild framgångsfaktor. Det som
lyfts fram i detta projekt är enligt nedan:

1. Har bra ledare
2. Lyfter fram kompetenta lärare
3. Har höga förväntningar
4. Tar reda på hur det går
5. Har fungerande relationer
6. Har tydlig ansvarsfördelning
7. Fångar upp elever med svårigheter
8. Har enats om skolans mål
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Hur varje enskild skola på bästa sätt skall organiseras för att nå en ökad
måluppfyllelse är enligt skollagen rektors ansvar.

Med hänvisning till ovanstående är Gunnar Schmidt mycket tveksam
till ett beslut av kommunfullmäktige enligt motionärens förslag

I ett kompletterande yttrande framför han följande:

I skollagens 2 kap 10 § fastställes att det är rektor som beslutar om sin
enhets inre organisation. I kommentarerna till paragrafen klargörs att
detta avser bl a elevernas fördelning på klasser eller grupper.

Gunnar Schmidts uppfattning är att detta måste innebära att ett beslut av
fullmäktige i denna fråga skulle stå i strid med lagstiftningen som lagt
beslutanderätten på rektor.

Utbildningsnämnden har beslutat

att till kommunstyrelsen översända förvaltningsstrategens
yttranden som sina egna, samt

att därmed föreslå att motionen avslås.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända utbildningsnämndens
yttrande, samt

att motionen därmed avslås.

Yrkanden i kommunstyrelsen

Bjarne Daa, Thomas Bjertner, Christer Olsson och Niclas Bengtsson
yrkar bifall till motionen.

Tomas Nilsson och Gunnar Edvardsson yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag till beslut.
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Beslutsgång
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottets förslag antas.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända utbildningsnämndens
yttrande, samt

att motionen därmed avslås.

Thomas Bjertner, Christer Olsson och Bjarne Daa reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 18 KLK.2013.328 265

Information från Söderåsens Miljöförbund om Pinnån
och den gamla soptippen i Västra Ringarp

Leif Sigbo, MO, har inlämnat motion daterad 2013-01-24, vari han
yrkar att kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att uppdra åt
Söderåsens Miljöförbund att genomföra provtagningar som, dels
klargör om vatten från den gamla soptippen innebär någon negativ
påverkan på Pinnån, dels fastställer åns nuvarande kondition med tanke
på den kommande muddringen.

Leif Sigbo anför följande i motionen:

”Det är många år sedan kommunens öppna soptipp togs ur bruk och
täcktes med diverse fyllnadsmassor. Avsikten har varit att området ska
kunna användas för fritids- och rekreationsändamål. Tippen var i bruk
under många år och under en tid med helt andra bestämmelser än vad
som idag är mer eller mindre självklart. Följaktligen hamnade här allt
från osorterat hushållsavfall, latrin, skrot och rivningsmassor till
industriavfall av varierande farlighet.

Enligt Söderåsens Miljöförbund finns det idag inte något kontroll-
program för den gamla tippen, om det ens någonsin funnits.
Eftersom området täckts med jordmassor är det tänkbart att lakvatten
kan pressas ut, exempelvis via det våtmarksområde som avvattnas
nordost om Skytteparksvägen, under stigen mot Mammas vik och ut i
Pinnån. Resultatet av provtagningen får visa om det är meningsfullt att
fortsätta övervakningen.

Under en snar framtid kan det bli aktuellt med muddring i Hjälmsjön.
Kommer muddringen att påverka vattenkvaliten i Pinnån? Man kan
förmoda att slam som rörs upp och ämnen som kan frigöras ur
bottensedimenten kan påverka ån. Det är därför angeläget att nu göra
provtagningar i Pinnån för att få ett utgångsvärde på åvattnets kvalitet
för att senare kunna bedöma huruvida muddringen har någon påverkan.
Provtagningar med dessa båda syften kan med fördel samordnas och bör
utföras under våren när vattenföringen är som störst.”
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Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Söderåsens Miljöförbund är ett kommunalt förbund, i princip som en
egen kommun och Örkelljunga kommun har inte mandat att uppdra åt
förbundet att utföra en uppgift. Här rör det sig dock om en angelägen
sak att få klarhet i och därför instämmer kommunstyrelsen med
motionären om att vi behöver få kunskap om det finns kvarstående
problem med ifrågavarande f d soptipp. Det är viktigt att fånga andan i
motionärens skrivning.

Kommunledningen, med kommunchefen som ytterst ansvarig,
uppmanas därför att ta kontakt med miljöförbundet för att informera
förbundet om innehållet i motionen och efterhöra förbundets intresse att
vidare undersöka området, eventuellt tillsammans med kommunen.

Kommunfullmäktige har bifallit motionen med hänvisning till vad som
anförs i kommunstyrelsens protokollsanteckning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-01-15 - KSAU § 5
Yttrande - Helena Holmgren

Efter f d kommunchef Cg Nilssons kontakter med Söderåsens
Miljöförbund har följande yttrande inkommit från miljöchef Helena
Holmgren:

Söderåsens Miljöförbund delar motionärens åsikt att det är av stort
intresse att kartlägga och klargöra gamla deponiers miljöpåverkan.
Förbundet kan dock inte åta sig uppdrag att provta och utreda deponier,
då detta skulle kollidera med förbundets tillsynsansvar enligt
miljöbalken.

Söderåsens Miljöförbund har tre olika funktioner: som
tillsynsmyndighet, som stöd åt medlemskommunerna samt som utförare
av uppdrag åt medlemskommunerna. Myndighetsrollen är den
arbetsuppgift som dominerar och upptar mesta av tiden. Som
tillsynsmyndighet ska miljöförbundet agera självständigt och oberoende
av kommunerna. Inom stöd och uppdrag har de däremot ett nära
samarbete och kan agera som en miljöförvaltning inom kommunen.

16(34)



Sammanträdesprotokoll 2014-02-05
Kommunstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

3

Enligt beslut i direktionen 10 december kommer verksamhetsplanen för
2014 inrymma ett tillsynsprojekt för nedlagda deponier, med start i
Örkelljunga kommun. I tillsynsbegreppet ryms både kontroll och
rådgivning. Denna rådgivning är dock på mer översiktlig och generell
nivå och kan inte helt ersätta verksamhetsutövarens ansvar för
provtagning, utredning, förslag på åtgärder etc.

Vadgäller hjälp med provtagning av ån inför muddringsarbetet finns det
däremot större möjligheter, då förbundet inte är tillsynsmyndighet för
vattenverksamhet. Länsstyrelsen har det tillsynsansvaret.

Kommunstyrelsen beslutar

att uppföljningen från Söderåsens Miljöförbund skall
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige som informationsärende
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KS § 19 KLK.2013.329 400

Verksamhetsplan 2014 för kommunal energi - och
klimatrådgivning

Bakgrund

I förordningen om bidrag till den kommunala energi- och

klimatrådgivningen, formuleras rådgivarnas uppdrag enligt följande:

Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt

anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och

klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra

energianvändningen i lokaler och bostäder.Energi- och

klimatrådgivningen får även omfatta transporter av personer och

gods.

I praktiken innebär detta att verksamheten fungerar som

konsumentupplysning inom områdena energi, miljö och inomhusklimat.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen vänder sig till

allmänhet, små och medelstora företag, organisationer och skolan.

Varjekommun måste individuellt söka bidrag för verksamheten.

Dessutom ska kommunledningen i varje kommun godkänna en årlig

verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen. Denna ska skickas

in till Energimyndigheten för att stöd ska kunna betalas ut.
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Deadlines från Energimyndigheten 31 januari, 201 Verksamhetsplan för 2014

30 november, 2014 Redovisning av verks 2014

31 januari, 2015 Ekonomisk redovisn för 2014

Verksamhetsplan för 2015

Statligt bidrag 280 000 kr
Kommunala medel 0 kr
Summan av de två posterna
ovan

280 000 kr

Telefonrådgivning

Telefonrådgivningen utgör stommen i den del av verksamheten som

riktas till allmänheten. För ändamålet används ett telefonnummer som

är anslutet till Söderåsens miljöförbund med placering i Klippan.

Eftersom det fasta telefonnumret går till en mobiltelefon kan den

rådsökande även få kontakt vid tillfällen då rådgivaren befinner sig

utanför kontoret. Energirådgivaren kan i övrigt nås via telefax och

e-post. Telefontid är måndag-fredag, kl 09-16. Tid för personligt besök

kan bokas av allmänheten antingen i Söderåsens miljöförbunds lokaler i

Klippan eller i det egna kommunhuset. I förekommande fall sker

rådgivning även vid hembesök.

Budget

Det statliga bidraget från Energimyndigheten får endast användas för

verksamhet riktad till allmänhet, små- och medelstora företag,

organisationer och för informationsarbete gentemot skolan. Ett

energieffektiviseringsstöd på motsvarande belopp avseende kommunens

egna verksamheter finns möjlighet att söka hos Energimyndigheten.

Länsstyrelsen samordnar och informerar om detta stöd.
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Prioriterade områden och verksamhetsmål

· Energieffektivisering, klimat och förnybar energi för

allmänheten.

Arrangera mässor och andra evenemang

· Energieffektivisering för företagen.

Samarbeta med miljöförbundets inspektörer.

· Skolan.

Information och projekt för grundskola och gymnasium

· Energi- och klimatrådgivning.

Rådgivning per telefon och e-post. Utlåning av elmätare via

kommunens bibliotek.

· Transporter.

Informera om miljövänliga alternativ.

· Informationsträffar med företag och lantbruk.

Frukost- och kvällsmöten, branschträffar

· Rådgivning för större värme- och kylsystem i enlighet med EU:s

direktiv om energiprestanda i byggnader. Icke-kommunala

verksamheter.
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Priori---
terat
område

Målgrupp Samarbetspartn Aktivitet Mål* Tid &
Plats

1, 5 Hushåll,
organisationer

Energirådgivaren i
Svalövs kommun

Mässa m tema
klimat, belysning,
sol, transporter,
uppvärmning

Ca 400
personer

Klippan
(L-hed)
Mars 2014

1, 5 Hushåll,
organisationer

Externa
arrangemang i
kommunerna

Solenergi och
miljövänliga
transportalternativ.

Ca 100
personer

Fortlöpande
2014

1 Allmänhet,
företag,
organisationer

Energikontoret
Skåne

Rådgivning till
mässbesökare på
Villamässan

20-30 pers
av totalt
ca 40.000

Malmö i
mars 2014

2, 6 Små- och
medelstora
företag och
lantbruk.

Miljöförbundets
inspektörer samt
PROEFF

Gemensamt besök
på företag

Ca 15 st
nådda
företag

Verksam-he
ter i Klp,
Ptp & Ö-a
Hela året

2, 6 Små- och
medelstora
företag och
lantbruk.

Miljöförbundets
inspektörer

Branschträffar med
energitema.

Ca 30 st
nådda
företag

2-4 tillfällen
under året

7 Värmesystem
>20 kW,
luftkonditioneri
ng >12 kW

Energimyndigheten Obligatorisk
rådgivning i enlighet
med EU-direktivet
om byggnaders
energiprestanda.

Ca 5 st i
varje
kommun

Fortlöpande

3 Skolan Skolor i Klippan,
Perstorp och
Örkelljunga samt
Energiverkstaden i
Helsingborg

Finansiera bussning
och studiebesök för
grundskolans klass
5 och 6

Minst 10
skol-klass
er under
2014

Helsingborg
,
hela året
2014

3 Skolan Gymnasieskolor,
Wakeup-call,
klimatsamverkan
Skåne

Temadag kring
energi och klimat
med föreläsningar
och workshops.

1-2 skolor,
samtliga
elever i 2
årskurser

Vår/Höst
2014

3 Lärare/elever i
grundskolan

Energikontoret
Skåne

Projekt Solracet
(förnybar energi)

10 klasser Höst 2014

3 Skolan Naturskyddsförenin
gen, Håll Sverige
rent

Nå ut med
information om
energi samt
projektet
”energifallet” till
lärare i
grundskolan.

5 st
grundskol
or

Vår 2014

4 Allmänhet Rådgivning per Ca 300 Hela året
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telefon, e-post och
besök i Klippans,
Perstorps &
Örkelljunga
kommuner.
Utlåning av
elmätare via
biblioteken.

rådgiv-nin
gs-tillfällen

2014

1 Allmänhet Energikontoret
Skåne

Solar Energy Week.
Info om solenergi.

Klp, Ptp &
Ö-a

Planeras ev
maj 2014

5 Allmänhet och
företag

Energikontoret
Skåne

Trafikantveckan.
Sparsam körning.

Klp, Ptp &
Ö-a

Planeras ev
sept 2014

*Angivna mål avser sammanlagt antal för Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner.

Uppföljning och utvärdering

Föra statistik över inkomna telefonsamtal och e-postfrågor där bland

annat målgrupp och huvudsakligt ämnesområde för frågeställningen

noteras. Statistik för utlåning av elmätare inhämtas från biblioteken.

Föra statistik över antal besökare vid mässor och andra arrangemang.

Enkäter i samband med branschträffar och dylikt. Utvärderingen av

verksamheten 2014 kan komma att påverka kommande års prioriterade

områden och målsättningar.

Organisation

Söderåsens miljöförbund (gemensamt kommunalförbund för

kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga)

administrerar energi- och klimatrådgivningen åt Klippans, Perstorps och

Örkelljunga kommuner. Verksamhetenbedrivs enligt

entreprenadmodellen och Söderåsens miljöförbund ansvarar därmed för

såväl projektledning som arbetsgivaransvar. Energi- och

klimatrådgivningen utgör minst 80 % av en heltidsanställning.
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Kompetensutveckling

Energi- och klimatrådgivarna kommer under 2014 att delta i:

Energimyndighetens obligatoriska basutbildningar och även de övriga

utbildningar som Energimyndigheten anordnar.

Energikontoret Skånes nätverksträffar

Kraftsamling för erfarenhetsutbyte med andra energi- och

klimatrådgivare i landet

Andra aktiviteter såsom studieresor och studiebesök anordnade av

Energikontoret Skåne

Energiutblick – Energimyndighetens årliga nationella konferens

Övriga kurser och konferenser som är av intresse för verksamheten

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-01-15 - KSAU § 9
Verksamhetsplan2014 för kommunal energi - och klimatrådgivning

Yrkande i kommunstyrelsen
Gunnar Edvardsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, vilket
godkännes.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna verksamhetsplanen för kommunal energi- och
klimatrådgivning i Örkelljunga kommun för 2014.

____________

Expedieras till:
David Wargert,Söderåsens Miljöförbund, f v b till
Energimyndigheten
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KS § 20 KLK.2014.20 043

Anhållan om bidrag från Kommunförbundet Skåne till
Stiftelsen Skånes Djurpark

Stiftelsen Skånes Djurpark grundades 1948 och öppnade för
allmänheten 1952. Genom åren har den blivit ett populärt utflyktsmål
för barnfamiljer och andra naturintresserade. Djurparken har nyttjats
flitigt i utbildningssyfte och många är de skånska barn och ungdomar
som sett sin första björn eller varg i djurparken. Djurparken arbetar
även med olika bevarandeprojekt och forskning för utrotningshotade
arter. Allt detta stämmer väl överens med stadgarna om stiftelsens
ändamål

Skånes Djurpark har med hög moral och god etik alltid skött sina djur
väl, men däremot inte varit särskilt kommersiellt driven och aldrig
genererat några större vinster på egen hand. Man har årligen mottagit
bidrag från dels Landstinget/Region Skåne och dels från Höörs
kommun. En konsekvens utav detta är att man inte haft förmågan att
generera tillräckligt med vinst för återinvesteringar i parken i den
omfattning som behövts, varför den nu är kraftigt eftersatt rent
underhållsmässigt. Bristen på affärsmässigt drivande har också lett till
att djurparken ur ett attraktionsperspektiv inte är tillräckligt
moderniserad för att locka det antal besökare, som krävs för att täcka
kostnaderna.

VerksamhetschefKarin Wikströmmeddelar att Skånes djurpark har
dock alla förutsättningar att både bära sina kostnader och även generera
visst överskott om nödvändiga investeringar görs och om djurparken
drivs mera affärsmässigt. Utifrån den inom turistnäringen gängse
kalkylen att man bör kunna attrahera 10% av befolkningen boende inom
en radie av 90 min med bil från parken har vi ett underlag, som i en
moderniserad, kommersiellt driven park bör kunna attrahera ca 300.000
besökare per år. Detta skall jämföras med 2013 års siffra på ca 105.000
besökare. Skulle djurparken nå sin fulla potential kommer detta ge stora
delar av Skåne ett uppsving genom ökade intäkter för en mängd externa
intressenter såsom livsmedelshandlare, hotell och turistnäringen m.fl.
Detta skulle också ge många skånska ungdomar säsongsarbete och en
inträdesbiljett till arbetslivet.
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Skånes djurpark vill bevara den unika möjligheten att se stora delar av
Nordens djur men också bredda sin verksamhet för att bli mera
kommersiella och därigenom utveckla både parken och regionen. För
att få möjlighet att göra verklighet utav några av de visioner som finns
hos parkens personal och ledning har vi sedan en tid tillbaka sökt
investerare/delägare alternativt nya ägare som delar vår vision samt
långsiktigt har ekonomin och kunskaperna att driva Skånes Djurpark
vidare. Vi är i dialog med ett par olika aktörer men ej så långt komna att
vi med säkerhet kan säga att en lösning är inom räckhåll då tiden är
knapp. Med en utav dem, en mycket seriös och kunnig aktör, är vi i
slutfas av diskussionerna och räknar med besked inom kort.

Skånes Djurparks pengar är dock slut i början av mars varför vi är
beroende av ekonomisk hjälp utifrån för att få den tid som behövs att
lösa situationen långsiktigt. För att sätta det i perspektiv skulle en
miljon kronor ta oss fram till sommaren och två miljoner nästan året ut,
utifrån lagd budget. Utan ekonomisk hjälp måste parken försättas i
konkurs och/eller avvecklas under våren. Förutom det tragiska i att
avliva en stor del av parkens djur skulle det utflyktsmål, som för de
flesta låg/mellanstadieeleverna i Skåne sedan lång tid tillbaka varit ett
efterlängtat avbrott från klassrumsundervisningen och en möjlighet att
se en stor del av de nordiska rov- och hjortdjuren livs levande, vara ett
minne blott.

Refererande till innehållet i skrivelsen ovan vädjar
Kommunförbundet Skånes styrelse till medlemskommunerna att som
ett engångsbidrag till en akut räddningsinsats snarast betala minst en
krona per kommuninvånare till stiftelsen Skånes Djurpark,

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-01-22 - KSAU § 16
Mail
Anhållan om bidrag från Kommunförbundet Skåne till Skånes Djurpark

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen.
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Yrkanden i kommunstyrelsen

Bjarne Daa, Christer Olsson och Niclas Bengtsson yrkar att 10.000
kronor skall utdelas till Skånes Djurpark.

Marianne Sternegård yrkar att kommunen i dagsläget skall avvakta med
att lämna bidrag med anledning av att det inkommit medel genom en
privat donation som lämnat 1 miljon kronor till Skånes Djurpark.

Beslutsgång
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på yrkandena och finner att Marianne Sternegårds förslag
antas.

Kommunstyrelsen beslutar således

att kommunen skall i dagsläget avvakta med att lämna bidrag
med anledning av att en privat donation lämnat 1 miljon
kronor till Skånes Djurpark.

____________

Expedieras till:
Skånes Djurpark
Kommunförbundet Skåne
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KS § 21 KLK.2013.340 00

Verksamhetsmål kommunstyrelsen 2014 -

Vision 2020
Örkelljunga kommuns miljö- och hälsobringande profil stärks. Gröna
Örkelljunga har en tydlig roll och är en viktig medspelare i det
nordvästskånska samarbetet.Trygghet, småskalighet, entreprenörskap,
delaktighet och närhet är grundläggande värden, som tillsammans
erbjuder unik livskvalitet, vilket leder till att Örkelljunga kommun i alla
lägen blir ett klockrent val.

Huvudmål

Medborgare
Det ska vara attraktivt och tryggt att bo och verka i Örkelljunga.

Verksamhet och service
Den kommunala organisationen skall kännetecknas av helhetssyn där
tydligt ledarskap och gott medarbetarskap genomsyrar verksamheten.
Enkelhet, ordning och reda samt tydligt transparenta och hållbara
arbetsprocesser.

Utveckling och tillväxt
Kommunen skall ha ett starkt utvecklingsfokus, där ökat engagemang
mellan medborgare, näringsliv och kommun, ger tillväxt.
Kommunen skall vara en självklar aktör i det nordväst skånska
samarbetet

Ekonomi
God ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-01-22 - KSAU § 13
Protokoll - Kf § 104, 2013-11-25
Protokoll - Ks § 53, 2012-05-02
Ks budget
Komplettering - Antal medarbetare per chef
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Förslag till verksamhetsmål för kommunstyrelsen 2014

Kommunportal 24 — Ökning av användandet av e-tjänster
I samarbete med Advania har kommunen under projektåren 2009-2011
upprättat nya e-tjänster på Kommunportal 24. Från och med halvåret
2012 har projektet övergått i en renodlad processform.
Kommunportal 24 förenklar och effektiviserar kommunikationen
mellan medborgarna och verksamheterna. Respektive förvaltning
kartlägger sina arbetssätt och processer samt undersöker möjligheterna
att nyttja e-portalen för kommunikationen med sina "kunder".

Kommunen har idag 19 e-tjänster. Statistik finns idag för felanmälan
och synpunktshantering. För de flesta andra e-tjänster finns inga
jämförelsetal från åren innan 2013 eftersom de implementerades under
2013.

Kommunen vill öka användandet av kommunportal 24 jämfört med
2013. Kommunportalen har tjänster som borde vara attraktiva för
medborgarna eftersom de är öppna dygnet runt.

Målet är att öka kundernas användande av befintliga e-tjänster.
Kommunen önskar därmed bättre uppföljningsverktyg av E-tjänsterna
som skall presenteras 2014 för att få möjlighet att utvärdera
användandet av tjänsterna. Detta skall tas fram av
kommunledningskontoret och skall gälla per tjänst. Det är angeläget att
tjänsterna är lättanvända, kända och tillgängliga.

Nöjd Medarbetar Index (NMI) ska öka med 1 enhet till 77.
Efter genomförd medarbetarenkät 2013 var Nöjd Medarbetar Index
(NMI) 76. Ny medarbetarenkät kommer att genomföras 2014.
Utvärdering ska ske vid årsbokslut.
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Chef/Arbetsledare i Örkelljunga kommun ska inte ha fler än 36
medarbetare.
De som har flest medarbetare i första hand prioriteras.
Evidensbaserad forskning visar att antal medarbetare per chef inte bör
överstiga 30. Långsiktigt mål för Örkelljunga kommun är att våra
arbetsledare ska ha högst 30 medarbetare per arbetsledare.
Idag har 7 av våra 39 chefer/arbetsledare mer än 36 anställda.
Genomsnittligt antal anställda per arbetsledare bland dessa 7 är 44
anställda.

Ohälsotalet ska vara högst 3,5 procent.
Utvärderas i delårsbokslut samt årsredovisning.

Hushållens bredbandsanslutningar skall öka med 25%
Enligt det nationella målet ska 90 % vara kopplade till bredband 2020
och Regionens mål är 95%. Svenska Stadsnät har i kommunen ca 350
anslutningar och TeliaSonera AB har sannolikt lika många, vilket ger ca
700 hushåll. Svenska Stadsnät har planer för möjlighet till anslutning av
ca 160 nya hushåll under 2014 vilket i så fall skulle kunna innebära
totalt ca 860 hushåll vid årets slut.
Kommunens mål är att antalet möjliga fiberanslutningar skall öka med
25 % jämfört med 2013 (700).

Kommunstyrelsen beslutar

att anta verksamhetsmål för kommunstyrelsens
verksamhetsområde som presenterats ovan, samt

att notera att det inom kommunförvaltningen pågår en
process med framtagande av nya mål och handlingsplaner
som kommer att vara klara för politisk hantering i
september 2014.

___________

Expedieras till:
Peter Andreasson ,
Staffan Roos,
Leif Söderström
Leif Kristensson,
Carita Gustafsson
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KS § 22 KLK.2013.330 019

Taxor för Söderåsens miljöförbund

Förslag till beslut från direktionen för Söderåsens Miljöförbund

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa samtliga taxor antagna av
Söderåsens miljöförbund under åren 2009-2013. Följande taxor
fastställs i enlighet med direktionens beslut:

1.Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
(2009-09-01, 2010-12-07, 2011-12-13, 2013-01-29, 2013-12-13)
2.Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
(2009-09-01, 2009-12-01, 2011-12-13, 2012-03-14)
3.Taxa för tillsyn enligt alkohollagen
(2010-04-06, 2010-12-07)
4.Taxa för tillsyn enligt tobakslagen
(2010-04-06, 2010-12-07)
5.Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel
(2010-04-06, 2010-12-07)
6.Taxa tillsyn över solarieverksamhet enligt strålskyddslagen
(2010-04-06, 2010-12-07)
7.Taxa för kopiering av handlingar
(2012-12-11)

Inom parentes har angivits beslutsdatum i direktionen för respektive
taxa.

Beskrivning av ärendet
Högsta Förvaltningsdomstolen har den 12 december 2013 beslutat att
undanröja underinstansernas avgöranden i ett mål gällande
Ystad-Österlenregionens miljöförbunds avgift för livsmedelskontroll.
Av domskälen framgår att miljöförbundet inte har varit behörigt att fatta
beslut om taxan. Högsta förvaltningsdomstolen menar att det krävs
grundlagsstöd för att kommuner ska kunna överlämna föreskriftsrätt
enligt 8 kap regeringsformen till annat organ och att sådant saknas.
Kommunallagen ger kommunalförbund samma rättighet och skyldighet
inom sitt ansvarsområde som en kommun, men detta skulle då inte gälla
föreskriftsrätt.

30(34)



Sammanträdesprotokoll 2014-02-05
Kommunstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

2

Frågan berör delvis även Söderåsens miljöförbund. Vår taxa för tillsyn
enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen antogs av respektive
kommuns fullmäktige innan förbundsstarten, och fastställdes av
direktionen vid första sammanträdet den 1 september 2009. Taxan har
därefter ändrats och nya taxor har tillkommit med utökat tillsynsansvar.
Inför varje ändring har samråd skett med medlemskommunerna, både
genom samrådsmötet och genom att direktionens förslag skickats till
medlemskommunerna. Taxorna har hanterats lite olika i kommunerna, i
några fall har kommunfullmäktige fastställt ändringen/taxan, i något
ärende har kommunstyrelsen avgett yttrande och i något har man yttrat
sig på tjänstemannanivå.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har efter domen i Högsta
förvaltningsdomstolen rekommenderat kommunalförbunden att ta upp
sina taxor för fastställelse i varje medlemskommuns
kommunfullmäktige innan fakturering sker av 2014 års kontrollavgifter.

Söderåsens miljöförbund gör bedömningen att det är av vikt att
medlemskommunerna snarast tar ställning till miljöförbundets taxor och
fastställer dels nuvarande taxa men också retroaktivt tar ställning till
tidigare gällande taxor för förbundets verksamhet.
Retroaktivitetsförbudet kan med stöd av att förutsebarheten, som är ett
starkt skäl mot retroaktiva taxor, inte göra sig gällande beträffande
redan debiterade avgifter

Mot bakgrund av rättsfallet är rättsläget oklart och för att tillförsäkra att
taxorna uppfyller lagstadgade krav d v s antagits av behörig instans
överlämnas taxorna för respektive medlemskommuns avgörande.
Taxorna redovisar aktuell formulering och ett beslut om fastställelse i
fullmäktige kommer således inte medföra någon ändring av taxan eller
medföra ändrat avgiftsuttag inför 2014.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2014-01-22 - KSAU § 14
Förslag till beslut - Till kf
Förslag till beslut - Taxor för Söderåsens miljöförbund
Taxebilaga 1
Taxebilaga 2
Taxebilaga 3
Taxa solarier
Taxa tobak
Taxa livsmedel
Taxa kopiering av handlingar
Taxa receptfria läkemedel
Taxa folköl
Taxamiljöbalken

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa samtliga taxor antagna av Söderåsens miljöförbund
under åren 2009-2013. Följande taxor fastställs i enlighet med
direktionens beslut:

1.Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
(2009-09-01, 2010-12-07, 2011-12-13, 2013-01-29, 2013-12-13)

2.Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
(2009-09-01, 2009-12-01, 2011-12-13, 2012-03-14)

3.Taxa för tillsyn enligt alkohollagen
(2010-04-06, 2010-12-07)

4.Taxa för tillsyn enligt tobakslagen
(2010-04-06, 2010-12-07)

5.Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel
(2010-04-06, 2010-12-07)

6.Taxa tillsyn över solarieverksamhet enligt strålskyddslagen
(2010-04-06, 2010-12-07)

7.Taxa för kopiering av handlingar
(2012-12-11)

Inom parentes har angivits beslutsdatum i direktionen för
respektive taxa.
____________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 23 KLK.2014.15 6

Förändrad beräkningsgrund för statsbidragen inom
förskolan

Bakgrund
Från och med utjämningsåret 2014 föreslås förändringar i
beräkningsmodellen av standardkostnaden för förskola och
skolbarnomsorg inom det kommunala utjämningssystemet, som även
kommer att påverka statsbidragen för maxtaxa och
kvalitetsförbättringar. Kommuner som enligt förslaget får en högre
standardkostnad kommer även att få en större del av statsbidragen för
maxtaxa och kvalitetsförbättrande åtgärder.

Den bidragsförändring respektive kommun får i förhållande till 2013
beror, dels på strukturella förändringar, dels på kommunens
demografiska förändring och förändringar i
kostnadsutjämningssystemet. Enligt den föreslagna förändringen
kommer Örkelljunga Kommun att få ett ökat statsbidrag med 67
kr/invånare.

Ekonomichefens förslag beslut
Ekonomikontoret föreslår att utbildningsnämnden kompenseras med
ökad rambudget för 2014 motsvarande eventuellt erhållen ökning av
statsbidraget, grundat på ovan nämnda lagändring.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-01-22 - KSAU § 15
Tjänsteskrivelse - Stefan Christensson
Förändrad beräkningsgrund för statsbidragen inom förskolan

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att kompensera utbildningsnämnden, förskoleverksamheten med
67 kronor/invånare i den mån ökat statsbidrag inte är att
hänföra till utjämningssystemet.

____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 24 KLK.2014.23 00

Informationsärenden

Överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg om de mest
sjuka äldre för 2014, Klk 2014.26 00
Överenskommelse om att stärka barnets rättigheter i Sverige,
Klk 2014.25 00
Överenskommelse om fortsatta insatser för en mer jämlik hälso- och
sjukvård för 2014, Klk 2014.27 00

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
____________
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