
Sammanträdesprotokoll 2013-09-10
Kommunstyrelsen

Tid och plats 2013-09-10 - i Kommunhuset klockan 13.00-16.35.

Beslutande
Carina Zachau (M) - ordförande
Torbjörn Raimosson (C) - tjänstgörande ersättare
Christer Olsson (S) - andre vice ordförande
Lennart Danielsson (M) - tjänstgörande ersättare
Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot, Clas Engström (KD) - ledamot
Thomas Bjertner (S) - ledamot, Mikael Eskilandersson (SD) - ledamot
Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare
Mary-Anne Persson (M) - tjänstgörande ersättare
Marianne Sternegård (C) - tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Ulla-Britt Erixson, (SPI) - ersättare
Vanja Carlsson, mark- och exploateringsingenjör, § 103
Stefan Christensson, ekonomichef, § 93,100,101
Peter Andreasson, kommunchef, Kenth Svensson, kommunsekreterare

Justering
Justerare Bjarne Daa

Plats och tid Kommunhuset, 2013-09-16, klockan 15.00.

Justerade paragrafer §§ 92 - 106

Underskrifter

Sekreterare
.................................................................
Kenth Svensson

Ordförande
.................................................................
Carina Zachau

Justerare
.................................................................
Bjarne Daa

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2013-09-10

Datum för uppsättande
av anslag 2013-09-18

Datum för nedtagande av
anslag 2013-10-11

Förvaringsplats för
protokoll Kommunkansliet

Underskrift
.................................................................
Kenth Svensson
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Sammanträdesprotokoll 2013-09-10
Kommunstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 92 KLK.2013.91 006

Eventuellt övriga ärenden

Kommunstyrelsen beslutar

att behandla ärendet turistfrågor KLK 2012.223 vid ett
kommande sammanträde.

____________
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Sammanträdesprotokoll 2013-09-10
Kommunstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 93 KLK.2013.186 040

Ekonomisk information

Ekonomichef Stefan Christensson informerar om pågående arbete med
kommunens ekonomi, bl a har analyser av semesterlöneskulden
genomförts.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
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Sammanträdesprotokoll 2013-09-10
Kommunstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 94 KLK.2012.42 351

Besvarande av motion - Utred behovet av nytt
reningsverk i Örkelljunga

Clas Engström, KD, har inlämnat motion, daterad 2012-01-26, med
begäran om att kommunfullmäktige beslutar utreda behovet av ett nytt
reningsverk.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-08-28 - KSAU § 143
Tjänsteskrivelse Kristian Swärd
SBN § 70 2013-05-27
Motion - Utred behovet av nytt reningsverk i Örkelljunga

Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för
beredning och kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera
motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast
2012-06-30. Därefter har arbetsutskottet beslutat att förlänga
samhällsbyggnadsnämndens remisstid till 2013-04-30.

Samhällsbyggnadschef Kristian Swärd meddelar att Örkelljunga
reningsverk är från 1950 talet, med tillstånd från 1987-11-02.

Allmänt
Det nuvarande tillståndet (Dnr 11.1821-307-87.) är baserat på en
prognostiserad ansluten ekvivalent folkmängd (inkl industri) på 8 570
pe (600 kg BOD7/dygn). Belastningen på verket under 2012 var
7 902 pe.

Reningsverket är utbyggt i etapper och har idag mekanisk, biologisk
och kemisk behandling. Före vattnet når recipienten passeras ett
sandfilter.

Slamhantering sker genom sedimenteringsförtjockning, rötning och
avvattning genom centrifugering.

Verksamhetsområdeoch ledningsnät
Örkelljunga avloppsverk tillförs avloppsvatten från Örkelljunga tätort
samt från samhällena Eket, Åsljunga och Skånes Värsjö.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

5

Vid reningsverket omhändertas även slam från ett mindre reningsverk i
Skånes Fagerhult och externslam från trekammarbrunnar.

På ledningsnätet finns ett flertal verksamheter som belastar verket
mycket hårt.

Lösningar
Dåvarande samhällsbyggnadschef och Kristian Swärd påbörjade
diskussioner under år 2010 om framtida lösningar för reningsverket.

Anledningen är kommunens framtidsvision om ökad verksamhet och
inflyttning till kommunen. Detta gör att verket kommer att vara
underdimensionerat i framtiden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen utreder 2 olika förslag till lösning.

· att hitta mark för att bygga ett nytt reningsverk. Om kommunen
väljer att bygga nytt reningsverk kommer man att behöva ett
tillstånd på min 15000 pe, det innebär att verket måste förses
med kväverening.

· att samarbeta med en utomstående aktör för att lösa problemet.
I detta fallet är det att pumpa spillvattnet till Klippan och att i
samma schakt lägga ner Vattenledning för renvatten för att
samtidigt lösa kommunens framtida vattenförsörjning.

Tidplan
Utredningar utföres under 2012-2014
Politiska bedömningar under 2015
Entreprenad under 2016-2020

Kristian Swärd föreslår att motionen skall anses vara besvarad.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att översända tjänsteskrivelsen
till kommunstyrelsen som svar på motionen.
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signatur

Utdragsbestyrkande

6

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända samhällsbyggnadsnämndens
beslut under § 70/2013 med hänvisning till yttrande
2013-04-04 från samhällsbyggnadschef Kristian Swärd, samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.
____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 2013-09-10
Kommunstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 95 KLK.2013.164 107

Förfrågan från Örkelljunga Fjärrvärme AB om
utbyggnad av fjärrvärme till Ljungaskog

Örkelljunga Fjärrvärme AB bereder kommunen tillfälle att ta ställning
till utbyggnad av fjärrvärme till Ljungaskog 15:28, specialfastigheter.
Återbetalningstiden beräknas till 3 år.

Beslutsunderlag
KSAU § 123 2013-06-12
Förfrågan från Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB om utbyggnad av
fjärrvärme till Ljungaskog

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna Fjärrvärmebolagets presenterade investering om
ledningsdragning av fjärrvärme till Ljungaskog.

Bjarne Daa deltar inte i beslutet på grund av jäv.
____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 2013-09-10
Kommunstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 96 KLK.2013.176 182

Överenskommelse mellan närpolisen och kommunen i
Örkelljunga om åtgärdsplan för år 2013

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-08-28 - KSAU § 148
Samverkansavtal 2013-09-04, pdf

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslaget till överenskommelse mellan närpolisen
och Örkelljunga kommun om åtgärdsplan för 2013.

____________

Expedieras till:
Christer Unosson
BRÅ
Jesper Bengtsson
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Sammanträdesprotokoll 2013-09-10
Kommunstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 97 KLK.2012.109 861

Scenen i dalen

Mark- och exploateringsingenjör VanjaCarlsson meddelar att
byggnation av ny scen i dalen genomförts under våren 2013.
Kommunstyrelsen har avsatt 1 mkr i budget 2013 för projektet och
Sparbanksstiftelsen har beviljat ett bidrag på 200 tkr som utbetalats via
den nybildade scenföreningen.

I samband med grundläggningsarbetet för scenen påträffades stor
omfattning av otjänliga massor vilket resulterade i att kostnaderna för
projektet överskred avsatt budget med ca: 80 tkr. Därutöver tillkommer
kostnader under september månad 2013 för slutbesiktning. Med
anledning av ovan nämnda kostnader söks en reviderad
investeringsbudget för projektet.

I budget 2014 kommer att behandlas önskemål om kompletterande
arbeten till scenen avseende belysning och ljudanläggning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-08-28 - KSAU § 142
Yttrande Över projekt Scen i Dalen

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att det saknas 80 tkr för
projektet och att tillkommande kostnader för slutbesiktning, 35 tkr och
inventarier 35 tkr ger en totalkostnad om 150 tkr.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna reviderad investeringsbudget på 1 350 tkr för
projekt 1858, scen i Dalen, samt

att den utökade kostnaden 150 tkr täcks i tilläggsbudget 2
investering 2013.

____________

Expedieras till:
Stefan Christensson för sammanställning till TB 2
VanjaCarlsson, Kristian Swärd, Jerker Widerström
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Sammanträdesprotokoll 2013-09-10
Kommunstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 98 KLK.2013.194 375

Anslag till fjärrvärmeväxlare till Södergården och
kommunhuset

Controller Jerker Widerström meddelar att utbytet av fjärrvärmeväxlare
på Kommunhuset blev billigare än budgeterat. Däremot är utbytet av
fjärrvärmeväxlare på Södergården underbudgeterat. Jerker Widerström
föreslår därför att investeringslakanet ändras inom totalramen för
kommunfastigheter enligt fastighetsingenjörens reviderade kalkyler.

Fastighetsingenjör Stefan Andersson meddelar att kommunfastigheter
erhållit investeringsanslag för att byta fjärrvärmeväxlare på
Södergården och på Kommunhuset. Anslaget till Kommunhusets
projekt 1866 är 500 000 kronor och anslaget till Södergårdens projekt
1860 är 200 000 kronor. Enligt sammanställning så finns ett överskott
med 250 000 kronor på objekt 1866 . Däremot saknas anslag på projekt
1860 med 146 000 kronor.

Enligt presenterat förslag finns ett anslag på 100 000 kronor till
oförutsett. Fastighetsingenjören påpekar att anledningen till detta är att
rambeskrivningen säger att samtliga 4 huskroppar A, B, C och D ska
styras på en gemensam krets. I framtiden finns olika verksamheter med
olika temperaturbehov och därför tillkommer tre shuntgrupper så att
systemet kan ge olika temperaturer.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-08-28 - KSAU § 141
Skrivelse från Stefan Andersson
bil 1, kalkyl
bil 2
Tjänsteskrivelse - Jerker Widerström

10(24)



Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla förslaget om att revidera Investeringsbudgeten
avseende fjärrvärmeväxlare till kommunhuset och
Södergården och att 200.000 kronor flyttas från projekt
1866 till 1860.

____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 2013-09-10
Kommunstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 99 KLK.2013.190 443

Olika förslag på oljemaskiner via Bowltech

Kultur- och fritidschef Kerstin Tell meddelar att oljemaskinen som
används till preparering av banorna i bowlinghallen enligt gällande
entreprenadavtal ska tillhandahållas av kommunen. Nuvarande maskin,
som är ca 10 år gammal, läcker olja och har trots försök inte kunnat
repareras till acceptabel funktionalitet. Då hallen är öppen används
maskinen 5 dagar i veckan för att preparera banorna.

Offerter har tagits in från de två leverantörer som finns i Sverige. Det
gäller maskiner på två nivåer, dels maskin som uppfyller Svenska
bowlingförbundets krav för seriespel, dels maskin av något enklare
modell. I båda fallen har hänsyn tagits till att hallen i Örkelljunga endast
har fyra banor. Offerter med förmånliga leasingvillkor på 36 månader
har lämnats av båda leverantörerna varför denna form är att föredra.

Den totala kostnaden på 36 månader inklusive inlösen av restvärde var
på bästa anbud i respektive klass 171.423:- SEK respektive 117.999:-
SEK. Beräknad livslängd ca 10 år. Kostnaden för 2013 uppgår till
40.287:- respektive 27.851:- .

Kerstin Tell meddelar att oljemaskinen är nödvändig för att bedriva
normal verksamhet i hallen. Leveranstiden är ca tre veckor. Efter
kontakt med kommunalrådet har en maskin av den enklare typen
beställts.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-08-28 - KSAU § 145
Tjänsteskrivelse - Kerstin Tell
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna leasingavtal för oljemaskin för preparering av
banorna i bowlinghallen

att kostnaden 27.851 kronor täcks från anslag kommunstyrelsens
medel till förfogande i 2013 års budget, samt

att ärendet upptas till behandling i samband med arbetet med
budget 2014.

____________

Expedieras till:
Kultur- och fritidsutskottet
Kerstin Tell
Stefan Christensson
Budgetpärm 2014
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Sammanträdesprotokoll 2013-09-10
Kommunstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 100 KLK.2013.201 042

Delårsrapport för kommunstyrelsens verksamhet 2013

Ekonomichef Stefan Christensson meddelar att kommunstyrelsen
redovisar en positiv avvikelse på 2,0 mkr jämfört med budget per den
30 juni 2013. De stora posterna som förklarar avvikelsen är 0,4 mkr
lägre underhållskostnader på fastigheterna än beräknat. Kostnaderna för
vandalisering ligger 1 mkr under budget.

Viktiga händelser under perioden
· Anställning av ny kommunchef, ny ekonomichef och en

företagsrekryterare.
· Kommunen har avstått från att delta i samarbetet Skåne –

Nordväst avseende HRfrågor.
· Kommunen arbetar vidare med ambitionen att det ska upprättas

tågförbindelse till Örkelljunga.

Beslutsunderlag
Protokoll - Ksau § 151, Kommunstyrelsens verksamhet

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna delårsrapporten för kommunstyrelsens verksamhet
2013.

____________

Expedieras till:
Stefan Christensson

14(24)



Sammanträdesprotokoll 2013-09-10
Kommunstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 101 KLK.2013.202 042

Delårsrapport för Örkelljunga kommun 2013

Årets resultat
Ekonomienheten presenterar delårsrapport 2013 för Örkelljunga
kommun. Delårsrapporten visar ett resultat på 8,2 mkr före extra
ordinära kostnader och jämförelsestörande poster, vilket ska jämföras
med ett budgeterat resultat på 2 mkr. Resultatet efter extraordinära
poster och jämförelsestörande poster blev -7,1 mkr. Den
jämförelsestörande
posten på -15,3 mkr avser ett utökat pensionsåtagande på grund av att
diskonteringsräntan har sänkts.

Balanskravet enligt Kommunallagen innebär att kommunerna, över
tiden, måste generera minst ett nollresultat. Ett eventuellt underskott
under ett år måste återställas under de tre närmaste åren. Balanskravet
beräknas på resultatet före extraordinära och jämförelsestörande
poster, vilket innebär att sänkningen av diskonteringsräntan inte
påverkar balanskravet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-09-04 - KSAU § 152
Delårsrapport 2013 till Ks o Kf
Beslut - Rn § 12
Beslut - Un § 73
Protokoll - Sbn § 74 2013-08-26
Beslut - Sn § 101

Viktiga kommunövergripande händelser under perioden

· Örkelljunga kommun har beslutat om att bilda ett
räddningstjänstförbund tillsammans med grannkommunerna
Ängelholm och Helsingborg.

· Arbetet med en fördjupad kartläggning av folkhälsofrågorna
pågår i samarbete med Länsstyrelsen.

· Industrimark har iordningställts och förberetts för försäljning.
· Samtal har förts med Landshövding och Region Skåne i frågor

som har betydelse för kommunen sett ur ett regionperspektiv.
· Migrationsverket har inrättat ett asylboende på Hallandsvägen.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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· Konstgräs anläggs på idrottsplatsen i samarbete med
kommunens idrottsföreningar.

· Kommunens fastigheter Ankaret och Högkullen är sålda till
Svedulf, ett företag från Åstorp som redan äger fastigheter i
Örkelljunga.

· Arbetet med att få till stånd spårbunden trafik till Örkelljunga
fortsätter.

· Ett nytt arbetsmarknadsråd har inrättats i Örkelljunga kommun
med representanter för politiker, kommunen,
arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapport 2013 för Örkelljunga kommun.

Kommunstyrelsen beslutar dessutom

att överlämna rapporten till revisorerna inför
kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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Kommunstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 102 KLK.2012.329 250

Agera över ytterligare utbyggnad av Väla

Mats Persson och Leif Sigbo hemställer i skrivelse att kommunen
kraftfullt agerar mot en ytterligare utbyggnad på Väla.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-09-04 - KSAU § 154
Yttrande om Väla
Protokoll - Sbn § 85
Agera över ytterligare utbyggnad av Väla

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera skrivelsen till
samhällsbyggnadsnämnden och Cg Nilsson för yttrande senast
28 februari

Cg Nilsson näringslivsansvarig framför följande i yttrande över
initiativet:

I Skåne Nordvästs strukturplan anges att något ytterligare köpcentrum
inte ska etableras i nordvästra Skåne. Det är ett politiskt måldokument,
som dock inte är juridiskt bindande. Ytterst är det varje kommun, som i
sin översiktsplan och detaljplaner bestämmer, under förutsättning av
länsstyrelsens godkännande, när, var och hur nya affärskomplex får
etableras.

Örkelljunga, som inte är grannkommun till Helsingborg, har inga reella
möjligheter att förhindra den pågående utvecklingen på Väla
köpcentrum. Skarpa formuleringar riktade mot utbyggnaden till
Helsingborgs stad eller till ledningen för köpcentrumet kan nog skapa
mediedebatt, men kommer inte att leda till någon förändring av
centrumets utbyggnadsplaner.
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18

Örkelljunga kommun kan inte nå framgång med att agera mot
utbyggnadsplaner hos det stora Väla köpcentrum, varken som enskild
kommun eller tillsammans med flera kommuner. Däremot är
förhoppningen att våra lokala handlare fortsätter att hitta bra sätt att
förhålla sig till den givna verkligheten i omvärlden genom att vara
kreativa, extra serviceminded och gärna skaffa sig flera ben att stå på i
konkurrensen. Till syvende och sist handlar det om att
kommuninvånarna finner det lokala utbudet så intressant ur olika
perspektiv att man prioriterar närhet och service framför att göra
utflykter till Väla.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att som sitt eget yttrande
översända skrivelsen från näringslivsansvarig Cg Nilsson.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna yttrandet från samhällsbyggnadsnämnden och
näringslivsansvarig Cg Nilsson.

____________

Expedieras till:
Mats Persson
Leif Sigbo
Cg Nilsson
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KS § 103 KLK.2013.195 251

Förslag till köpekontrakt för försäljning av del av
Fagerhult 1:69

Henrik Johansson, delägare på Karl-Erik Transport AB anhåller om att
få köpa 14.500 kvm vid industriområdet i Skånes Fagerhult. Företaget
planerar att bygga en fabrik för torvhantering på 400 kvm.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-09-04 - KSAU § 153
Riktlinjer för reservation och försäljning av verksamhet
Förslag till köpekontrakt till ks

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppdra åt mark- och
exploateringsingenjör VanjaCarlsson att fortsätta diskussioner med
företaget enligt Riktlinjer för reservation och försäljning av kommunal
verksamhetsmark, daterade 2012-10-05.

Ett förslag till köpekontrakt har upprättats och VanjaCarlsson meddelar
att överenskommen köpeskilling är 725.000 kronor.

VanjaCarlsson informerar kommunstyrelsen om ärendet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige
besluta

att godkänna förslag till köpekontrakt mellan Örkelljunga
kommun och Karl-Erik TransportAB, Killhult 7133
Flåssmyr, 280 40 Skånes Fagerhult, avseende fastigheten del
av Fagerhult 1:69

____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 104 KLK.2012.379 710

Besvarande av motion - Barnfattigdom

Gun Kempe, M, och Mats Persson, MO, har inlämnat motion
2012-12-10 om barnfattigdomen i Örkelljunga.

Avmotionen framgår att Rädda Barnen nyligen presenterat sin
undersökning om barnfattigdomen i Sverige. Barnfattigdomen minskar
något i hela Sverige men inte i flera av de nordvästskånska
kommunerna.

Av undersökningen framgår att Örkelljunga halkat ner i sin placering
från 14.2 till 16.4 procent. Det är en sorglig läsning att barnfattigdomen
har ökat i Örkelljunga kommun. Barnfattigdomen är ett problem
nationellt sett men kan inte lösas enbart med insatser på nationell nivå i
form av att systemen kring försörjning ses över. Enligt Gun Kempe och
Mats Persson har den enskilda kommunen också ett ansvar för vad som
kan göras på hemmaplan i form av mer samarbete mellan skolan,
fritidsområdet och kulturen för att hjälpa barnen.

Med hänvisning till ovanstående hemställer motionärerna att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa vilka
strategier som finns eller behöver tas fram för att minska
barnfattigdomen i Örkelljunga kommun.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-09-04 - KSAU § 155
Yttrande över motion
Motion - Barnfattigdom

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskottet har beslutat att remittera motionen
till ledningsgruppen för sammanställning av ett gemensamt yttrande
utifrån förslag från respektive verksamhet. Yttrandet skall vara
kommunkansliet tillhanda senast 2013-08-31.
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Kommunchef Peter Andreasson framför i yttrande bl a följande slutsats
och förslag till beslut:

Barnfattigdomen är ett stort problem, både lokalt och nationellt.
Arbetslösheten är ett spöke som påverkar andelen barnfattiga. Det finns
inga enkla lösningar. Det krävs först och främst att barnperspektivet
finns med i alla kommunala planeringar och beslut. Vidare måste
kommunala instanser bli än bättre på att samarbeta för barnens bästa,
organisera på bästa sätt och resursoptimera. Kommunala bidrag kan
styras för att nå bästa effekt för att minska konsekvensen av
barnfattigdom. Mer kommunala medel kan behöva tillskjutas för att nå
större effekt i detta hänseende. Motionen föreslås bifallen med
hänvisning till översänt yttrande.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen noterar att regeringen avsätter 122 miljoner kronor
under de kommande två åren till stöd för barn i ekonomiskt utsatta
hushåll. Pengarna, högst 3 000 kronor per barn och år, ska ge barnen
möjlighet att delta i organiserade fritidsaktiviteter.Barn i årskurs fyra till
nio i familjer som levt på ekonomiskt bistånd sedan sex månader ska
kunna få bidraget.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända yttrandet från
kommunchef Peter Andreasson och kommunstyrelsens
protokollsanteckning ovan, samt

att motionen därmed anses vara bifallen.
____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Förslag till övergripande organisationsutredning för
kommunorganisationen

Bakgrund
Kommunchefen har efter överläggning med kommunstyrelsens
arbetsutskott fått i uppdrag att göra en övergripande
organisationsutredning för kommunens verksamheter samt den
administrativa delen av kommunorganisationen.

Syfte
Syftet med organisationsutredningen är att finna möjligheter att
resursoptimera organisationen samt förtydliga styrning och ledning för
kommunens förvaltningar.

Pågående organisationsarbete
Inom kommunorganisationen pågår bl. a följande utredningsarbeten;
• Översyn av socialnämndens verksamheter för att komma tillrätta med
nämndens ekonomiska underskott. I samband med detta finns förslag
om ändring av olika tjänster inom administration och ledning. Ny
socialchef har tillträtt sin befattning under augusti månad 2013 och ges
möjlighet att organisera sin verksamhet.
• Inom samhällsbyggnadsnämnden pågår introduktion och tillsättning
av nyckelbefattningar. Detta omfattar tjänster inom kommunfastigheter,
plan- och bygg, samt VA-organisationen.
• Inom utbildningsnämnden pågår översyn av ledningsorganisationen.
• Kommunens ekonomichef har fått i uppdrag av kommunchefen att
förbättra kommunens ekonomiska uppföljning och analysförmåga
vilket innebär att bl.a se över ekonomiavdelningens interna
organisation.
• Vidare pågår överläggning om samordning av verksamheterna inom
näringsliv och turism.
• Inom kommunledningskontoret har påbörjats verksamhet för att
förstärka informations- och kommunikationsuppdraget gentemot den
egna organisationen och allmänheten.
• Kommunen har även projekt med att skapa större närhet och
tillgänglighet gentemot medborgarna i syfte att öka service och närhet.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2013-09-04 - KSAU § 158
Förslag till övergripande organisationsutredning för
kommunorganisationen

Förslag till beslut
Kommunchefen ska mot bakgrund av redan pågående organisations-
översyner genomföra en kommunövergripande organisationsutredning
för att finna möjligheter att resursoptimera tjänstemannaorganisationen
samt öka tillgänglighet och service för kommunmedborgarna.

Beslutsunderlag
Förslag till övergripande organisationsutredning för
kommunorganisationen

Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas information från
kommunchef Peter Andreasson

Kommunstyrelsens beslutar

att godkänna kommunchefens förslag till beslut.
____________

Expedieras till:
Ledningsgruppen
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Informationsärenden

· Söderåsens Miljöförbund- delårsrapport 2013
· Söderåsens Miljöförbund - Protokoll § 71-83
· Inbjudan till möte om ny "Skåne-Småland-bana"
· Brev, anonym - Nu har elever och lärare börjat sitt arbete
· Rönne å - Sammanfattning av vattenkontrollen 2012
· Brev till kommunstyrelsen - Örkelljunga kommun måste lösa

boendefrågan, KLK 2013.206 612
· Brev - Inkommet 2013-08-23 till kommunstyrelsen
· Örkelljungabostäder - Protokoll 18 juni 2013
· Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB - Bolagsstämmoprotokoll 23 maj 2013

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
____________
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