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KSAU § 72 KLK.2018.5 04

Information från ekonomichefen

Arbetsutskottets beslut

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

Bakgrund
Stefan Christensson informerar om bokslutsarbetet.
____________
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KSAU § 73 KLK.2018.119 060

Inköps och upphandlingspolicy

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att angivna gränsvärden i inköps-
och upphandlingspolicyn för direktupphandling enligt LOU och
LUF ersätts med en hänvisning till Konkurrensverkets hemsida.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Stefan Christensson meddelar följande:

Gränsvärdet för direktupphandling enligt LOU och LUF har höjts till
586 907 kr respektive 1 092 436 kr för 2018. För att policyn inte ska
behövas uppdateras på grund av ändringar för direktupphandlings-
gränserna, bör nuvarande inaktuella gränsvärden bytas ut mot en
hänvisning till konkurrensverkets hemsida, där aktuella
direktupphandlingsgränser finns angivna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Stefan Christensson - Inköps och upphandlingspolicy
Inköps- och upphandlingspolicy
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 74 KLK.2018.112 104

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport - Sverigedemokraterna

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera
Sverigedemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd.
Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för information.

Bakgrund
Sverigedemokraterna redovisar erhållet lokalt partistöd.

Beslutsunderlag
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport
____________

Expedieras till:
Kf i april som sammanställt informationsärende av lämnade
redovisningar
Stefan Christensson
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KSAU § 75 KLK.2018.125 101

Mall för ekonomisk uppföljning

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomichefens förslag till
mall för månadsuppföljningar i kommunen.

Bakgrund
Ekonomichef Stefan Christensson presenterar förslag till mall för
Månadsuppföljningar.

Beslutsunderlag
Månadsvis uppföljning Mall.docx
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Serkon för info inför kommunstyrelsens beslut
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KSAU § 76 KLK.2018.110 041

Årsredovisning 2017 för kommunstyrelsens verksamhet

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reviderat förslag till
Årsredovisning 2017 för kommunstyrelsens verksamhet.

Bakgrund
Ekonomichef Stefan Christensson presenterar Årsredovisning 2017 för
kommunstyrelsens verksamheter.

Beslutsunderlag
KS Verksamhetsberattelse helår 2017, reviderad ksau.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 77 KLK.2017.295 043

Besvarande av motion, KD - Rättvisa
föreningsbidragsregler

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
kultur- och fritidsnämndens yttrande 2018-02-08 § 116.

Kommunfullmäktige beslutar därmed avslå motionen.

Gunnar Edvardsson reserverar sig mot beslutet i enlighet med
följande protokollsanteckning från Daniel Engelbrekt (KD) motionär
och ersättare i kultur- och fritidsnämnden:

Jag beklagar att man väljer att avslå KDs motion om rättvisa
föreningsbidrag. Därmed vidmakthålls en orättvis och generaliserande
formulering där religiösa och politiska organisationerna inte är
bidragsberättigade för sin kärnverksamhet, medan andra ideologiska
organisationer inte inskränks eller utpekas.

Den idéburna verksamheten appellerar till den djupa meningen i att
vara människa och förmågan att påverka samhället genom reflektion
och debatt. Det är allvarligt att Örkelljungas politiska företrädare väljer
en utestängande attityd istället för inkludering och uppmuntran till
ideologiska samtal.

Bakgrund
Gunnar Edvardsson, KD, Christer Unosson, KD, Clas Engström, KD
och Magnus Håkansson, KD har inlämnat följande motion:

Regler för föreningsbidrag i Örkelljunga stämmer inte överens med det
kommunövergripande styrkortet där inkludering och tolerans lyfts fram
som framgångsfaktor och definieras med bland annat religion.

Därför vill vi stryka följande rader i reglerna för föreningsbidragen:
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Aktiviteter som har som huvudsyfte att utöva eller marknadsföra en
trosuppfattning, eller som syftar till att driva politisk agenda eller som
direkt konkurrerar med kommersiella verksamheter är inte
bidragsgrundande. En förening som bedriver aktiviteter inom dessa
områden kan dock vara bidragsberättigad för andra delar av sin
verksamhet. (kommunfullmäktige 2016-03-21 § 47)

1)Vi vill uppmuntra politiska ungdomsförbund att verka i kommunen.
Det är av stor vikt att ideologiska samtal förs bland unga människor.
Bara så kan vi bemöta politikerförakt och risken för allt för hög
medelålder bland politiker.

2)Bedömningen ska vara rättvis. Föreningar som idag beviljas bidrag
ska uppfylla en rad väl formulerade grundkrav, bland annat: öppenhet
för nya medlemmar, demokratiska principer, motverka kränkningar och
diskriminering, samt ha en drog- och likabehandlingspolicy. När
politiska och religiösa trossamfund på ett generellt sätt exkluderas, trots
uppfyllda grundkrav, avslöjas felaktiga antaganden:Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUFC) granskar saken i en
rapport i oktober 2015 "Villkor för ideella föreningar och trossamfund.
Civila samhällets villkor 2014". Där framkommer det tydligt att de
religiösa föreningarna och samfunden, med de kristna i stor majoritet,
är tydligare när det gäller att främja sociala relationer, ideella insatser
för andra, miljöansvar och jämställdhet än övriga föreningssverige!
(www.mucf.se)

Det finns inte belägg för att bidragssökande trossamfunden i
Örkelljunga utgör undantag. Istället utmärker de sig med en öppen
debatt, samhällsengagemang, stor barn- och ungdomsverksamhet,
långtgående integrationsarbete och värnande om utslagna individer.

3) Det är en logisk motsägelser i citatet: "Föreningar tillåts ta emot
bidrag för verksamhet där de inte utövar sin trosuppfattning eller
politiska agenda.". För religiösa människor är trosuppfattningen en del
av identiteten. Den är inte en mask man tar på vid vissa tillfällen utan
genomsyrar allt man gör. Den förstås på samma sätt som sexuell
läggning, etnicitet eller kön och är därför grundlagsskyddad. Ingen av
kommunens bidragssökande trossamfund kan i praktisk verksamhet
eller i sin teologi hävda att fikastunden eller leken vid en barnsamling
är en mindre del av trosuppfattningen än samtalet om de religiösa
urkunderna. Att hävda motsatsen är en ideologisk vridning som
lanseras av sekulär-humanismen och saknar allmängiltig teckning.

4) Gällande regelverk främjar radikalisering. All form av radikalisering
ska bemötas med dialog och debatt där värderingarna synliggörs och



Sammanträdesprotokoll 2018-03-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott

tillåts komma upp till ytan. Nu ser vi att debatten om trosfrågor flyttar
in i det fördolda. Detta är allvarligt! Om och när religiös och politisk
radikalisering etableras i vår kommun bör kommunen ha en given
relation genom bidragsformer som bemöter värderingarna — inte
generaliseringar. Idag exkluderar kommunen sig själv som
samtalspartner. Den sekulära staten ska vara neutral i förhållande till
ideologier och livsåskådningar men alltid ställa krav på aktörer att leva
upp till vår gemensamma demokratiska värdegrund.

Vi vill framhålla den Socialdemokratiska regeringens proposition
1998/99:124
Ett trossamfund som skall komma i fråga för statligt stöd bör
bedriva en verksamhet som direkt eller indirekt upprätthåller och
stärker de grundläggande värdena i det svenska samhället och
respekten för människovärdet. I våra direktiv sägs att det bör krävas
att trossamfundet utövar sin verksamhet med respekt för alla
människors lika värde samt bidrar till normbildning i samhället som
överensstämmer med demokratins ideér.Vad som här torde avses är
kärnan i folkstyrelsens principer. Enligt vår mening tillgodoses
direktiven om det för statligt stöd krävs att trossamfundet bidrar till att
upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar. För att
uppfylla detta krav bör trossamfundet motverka alla former av rasism
och andra typer av diskriminering samt våld och brutalitet. Samfundet
bör också verka för att utveckla förutsättningarna för jämställdhet
mellan kvinnor och män. Vidare bör samfundet verka för att dess
medlemmar och betjänade vägleds av etiska principer som är förenliga
med samhällets grundläggande demokratiska värderingar. Detta innebär
dock inte något krav på att t.ex. samfundets lära eller åskådning skall
utformas i demokratisk ordning. Inte heller krävs det att
beslutsprocessen i samfundet vid utseende av exempelvis präster vilar
på demokratisk grund. Av väsentlig betydelse är i stället att
trossamfundet verkar för att dess medlemmar och betjänade deltar i
samhällslivet och att samfundet klart markerar avståndstagande från
antidemokratiska strömningar i samhället.
(http://www.sorenekstrom.se/Documents/SamfundenOchBidragen.pdf)
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Därför vill vi att: Följande rader ur kommunens regler för
föreningsbidrag stryks:
Aktiviteter som har som huvudsyfte att utöva eller marknadsföra en
trosuppfattning, eller som syftar till att driva politisk agenda eller som
direkt konkurrerar med kommersiella verksamheter är inte
bidragsgrundande. En förening som bedriver aktiviteter inom dessa
områden kan dock vara bidragsberättigad för andra delar av sin
verksamhet.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen
till kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast i januari 2018

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat föreslå avslag på motionen.

Protokollsanteckning kultur- och fritidsnämnden

Det är kultur- och fritidsnämndens ståndpunkt att en religiös förening
som bedriver en fritidsgårdsverksamhet eller en politisk förening som
bedriver exempelvis idrottsverksamhet vid dessa aktiviteter bedriver
verksamhet vars huvudsyfte är ungdomsverksamhet. Följaktligen är
föreningen bidragsberättigad för aktiviteten även om aktiviteten
innehåller vissa religiösa/politiska inslag.

När motsvarande föreningar däremot bedriver bibelskola/gudstjänst
respektive diskussioner kring ideologi bedriver de verksamhet vars
huvudsyfte är att utöva/marknadsföra religion respektive politisk
inriktning och är inte bidragsberättigade.

Kultur- och fritidsnämnden finner därmed att det nuvarande regelverket
väl speglar kultur- och fritidsnämndens prioriteringar.
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Protokollsanteckning Daniel Engelbrekt (KD) motionär och
ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Jag beklagar att nämnden väljer att avslå KDs motion om rättvisa
föreningsbidrag. Därmed vidmakthålls en orättvis och generaliserande
formulering där religiösa och politiska organisationerna inte är
bidragsberättigade för sin kärnverksamhet, medan andra ideologiska
organisationer inte inskränks eller utpekas.

Den idéburna verksamheten appellerar till den djupa meningen i att
vara människa och förmågan att påverka samhället genom reflektion
och debatt. Det är allvarligt att Örkelljungas politiska företrädare väljer
en utestängande attityd istället för inkludering och uppmuntran till
ideologiska samtal.

Arbetsutskottets behandling

Yrkanden
Gunnar Edvardsson yrkar bifall till motionen.

Thomas Bjertner, Christer Olsson, och Tommy Brorsson yrkar bifall till
kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut, d v s avslag på
motionen.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på yrkandena och finner att Thomas Bjertners yrkande
antas.

Christer Ohlsson begär votering och följande voteringsproposition
antas:

Ja-röst för Thomas Bjertners yrkande.
Nej-röst för Gunnar Edvardssons yrkande.

Votering
Genomförd omröstning utfaller med 3 ja-röster, 1 nej-röst och 1 avstår.
Thomas Bjertner, Christer Ohlsson och Tommy Brorsson röstar ja.
Gunnar Edvardsson röstar nej och Carina Zachau avstår.

Arbetsutskottet har således bifallit Thomas Bjertners m fl yrkande om
bifall till kultur- och fritidsnämndens yttrande samt avslag på
motionen.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-25 - KSAU § 284
Motion, KD - Rättvisa föreningsbidragsregler
Protokoll 2018-02-08 - KFN §16
Yttrande med anledning av motion Rättvisa föreningsbidragsregler
Föreningsbidrag 2015-2017
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 78 KLK.2017.401 151

Besvarande av motion, MP - Anslagstavla i centrum av
Örkelljunga

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
yttrandet från Andreas Meimermondt, förvaltningschef, kultur-
och fritidsförvaltningen.

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Christer Ohlsson och Thomas Bjertner deltar inte i beslutet.

Bakgrund
Madeléne Ekelund, MP, och Veronika Kronnäs, MP, har för
Miljöpartiet de gröna inlämnat följande motion:

Vi i Miljöpartiet saknar en vanlig gammaldags anslagstavla i
Örkelljunga där vem som vill kan affischera vad som händer i
respektive förening, klubb eller rent privat. Det kan vara allt från
bortsprungen katt till loppis här och möten där.

Vi tänker också att det är trevligt för turister och besökare som kommer
till oss i Örkelljunga att se vad som händer i kommunen. Vi anser att en
anslagstavla speglar bygden på ett bra sätt. Man ser vad som har hänt
och vad som ska hända. Anslagstavlan bör vara i lämplig ögonhöjd och
några meter bred. En traditionell anslagstavla för kommuninvånarna att
uppdatera sig på. Internet i all ära men detta är något speciellt att se och
läsa för alla och envar.

Vi yrkar att en traditionell anslagstavla sätts upp i centrum av
Örkelljunga där många rör sig.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera ärendet till
kommunchef Charlotta Kabo Stenberg för yttrande senast i april 2018.
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Yttrande från Andreas Meimermondt, förvaltningschef , kultur-
och fritidsförvaltningen:

Av yttrandet från Andreas Meimermondt framgår följande:

Beskrivning av ärendet
Motionärerna yrkar att en traditionell anslagstavla sätts upp på en
central plats i Örkelljunga centrum. Tanken är att erbjuda såväl
civilsamhället som privatpersoner en plats att kommunicera budskap.
I dagsläget finns ingen sådan yta i det publika rummet men flera av
verksamheterna i Örkelljunga centrum har olika typer av anslagstavlor i
sina entréer/förbutiker som ett sätt att erbjuda en ökad servicenivå till
kunderna.

I flera av de kommunala anläggningarna som Kulturhuset, idrottshallen
och FORUM Örkelljunga finns även anslagstavlor där civilsamhället
erbjuds möjlighet att exponera kommande aktiviteter.

I Örkelljunga finns även ett flertal aktiva grupper inom sociala medier
med fokus på såväl kommersiella relationer som rent
informationsspridande.

Yttrande
Etablerandet av en anslagstavla i centrala Örkelljunga skulle innebära
en ny kanal för de avsedda målgrupperna att distribuera information.
Detta skulle kunna innebära ett ökat informationsflöde inom samhället
som är positivt för att knyta människor och verksamheter närmare
varandra men det är tveksamt i vilken mån den skulle utnyttjas av den
tilltänkta målgruppen och etablerandet innebär ett antal
utmaningar/risker som måste hanteras.

De ideella föreningarna inom Örkelljunga kommun använder i
dagsläget främst de digitala kanalerna för att sprida information om
sina evenemang. Vissa av föreningarna använder publika anslagstavlor
i affärer och kommunala anläggningar men, efter förankring med ett
antal av våra större föreningar, kan kultur- och fritidsförvaltningen
konstatera att nyttjandet av en publik anslagstavla för det etablerade
föreningslivet skulle komma att vara svagt. Föreningarnas fokus ligger
till största del på att utveckla sin digitala närvaro och att hitta metoder
för att vi i dessa kanaler når fler individer.
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En publik anslagstavla skulle därmed sannolikt främst användas av
privatpersoner och/eller kommersiella organisationer/företag. De
butiker som i dagsläget erbjuder möjlighet att anslå information i sina
entréer/förbutiker gör det som en service till kunderna och för att, på
marginalen, driva ytterligare besökare till butiken. En kommunal
anslagstavla skulle på detta sätt motverka butikernas intressen.
En anslagstavla i det publika rummet kräver kontinuerligt underhåll
avseende såväl kurering av de anslagna budskapen, underhåll av den
fysiska strukturen och, sannolikt, återställning efter klotter och
skadegörelse. Budskap från organisationer som verkar utanför
samhällets parlamentariska normer förekommer med viss
regelbundenhet i Örkelljunga och skulle med hög sannolikhet vara
frekvent förekommande på en icke kurerad anslagstavla. Bedömningen
av vilka organisationers budskap som kan tillåtas på en kommunal
anslagstavla kan även komma att bli en fråga om känsliga
gränsdragningar och orsaka belastning på delar av Örkelljunga
kommuns organisation.

Övriga perspektiv
Folkhälsa, jämställdhet och barn
Frågorna berörs inte direkt av motionen. Indirekt gynnas alla dessa
grupper av de initiativ som gynnar den ideella sektorns och underlättar
genomförandet av aktiviteter.

Ekonomi
Bedömningen är att kurering av anslagstavlan inklusive daglig tillsyn
omfattar ca 30-45 minuters arbetstid per vecka vilket skulle innebära en
bedömd årlig kostnad motsvarande 6-9 tkr. Till detta kommer underhåll
och eventuell sanering vars kostnader, liksom investeringskostnaden, är
beroende av den typ av tavla som installeras.
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Arbetsutskottets behandling
Gunnar Edvardsson yrkar avslag på motionen med hänvisning till
yttrandet från Andreas Meimermondt, förvaltningschef, kultur- och
fritidsförvaltningen.

Arbetsutskottet beslutar därefter bifalla Gunnar Edvardssons yrkande.

Christer Ohlsson och Thomas Bjertner deltar inte i beslutet.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-01-17 - KSAU § 4
Motion, MP - Anslagstavla i centrum av Örkelljunga
Yttrande anslagstavla i Örkelljunga centrum.docx
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 79 KLK.2017.235 00

Utredningsuppdrag rörande vatten- och
avloppsverksamhet - NSVA

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt
samhällsbyggnadsnämnden att genomföra en analys av
kommunens VA-taxor. Analysen bör svara på frågan om
nuvarande taxenivå kan behållas eller en höjning av taxan
kommer att bli nödvändig.

Arbetsutskottet beslutar även uppdra åt ekonomiavdelningen att
analysera kostnaderna för ett medlemskap i NSVA, jämfört med
dagens kostnadsbild. I analysen skall även beröras möjligheten att
tillköpa tjänster från NSVA.

Bakgrund
I samband med diskussioner om kommunens framtida VA samt i
diskussioner om att utöka samverkan inom 6 K har frågan väckts om
Örkelljunga ska ansluta sig till NSVA. Liknande diskussioner förs även
i Perstorps och Klippans kommuner.

För att få ett beslutsunderlag i frågan föreslås att Örkelljunga kommun
gemensamt med NSVA genomför en förutsättningslös utredning om för
och nackdelar för kommunen att ansluta sig till NSVA.

Uppdraget
Kommunchefen har erhållit uppdrag att i samverkan med VD för
NSVA utarbeta en rapport som kan ligga till grund för beslut om
Örkelljunga ska ansluta sig till NSVA. En styrgrupp bestående av
kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Örkelljunga kommun samt
presidiet för NSVA tillsätts för att bereda ärendet.

En extern resurs anlitas för att vara behjälplig med att ta fram,
sammanställa och skriva rapportunderlaget. Kostnaden för den externa
resursen fördelas lika mellan Örkelljunga kommun och NSVA upp till
200 tkr, därefter står NSVA för eventuellt tillkommande kostnader.
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Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att tillsammans
med NSVA förutsättningslöst utreda vilka för och nackdelar det skulle
innebära för Örkelljunga kommun att liksom Bjuvs, Båstads,
Helsingborgs, Landskrona, Svalövs och Åstorps kommuner ansluta sig
till NSVA.

Kostnaden, som för Örkelljunga kommun uppgår till 100 tkr, belastar
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

Återrapportering av ärendet skall lämnas till kommunstyrelsen och
NSVA:s styrelse senast 2017-10-01.

Utredning
I ärendet presenteras bl a rapport, Vi utvecklas genom samverkan,
underlag till beslut om anslutning till NSVA, september 2017 för
Örkelljunga kommun och NSVA.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera ärendet till
Styrgruppen för Framtidens VA.

Styrgruppen har beslutat att till partigrupperna remittera samtliga
handlingar beträffande NSVA för yttrande. Gruppen har även haft en
genomgång med partierna i Örkelljungasalen.

Följande partier har inlämnat yttranden:
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna
SPI- Välfärden
Kristdemokraterna
Miljöpartiet De Gröna

Styrgruppen för Framtidens VA har beslutat överlämna yttrandena till
arbetsutskottets sammanträde 2018-03-28 för hantering.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-25 - KSAU § 274
Utredningsuppdrag rörande vatten- och avloppsverksamhet
NSVA - Örkelljunga kommun - Underlag till beslut om anslutning till
NSVA
NSVA - Verksamhetsberättelse 2016, del av
NSVA - Månadsrapport Landskrona maj 2017
NSVA - Miljöredovisning maj 2017
NSVA - Ekonomisk rapport Landskrona, utfall maj 2017
en-trygg-dricksvattenforsorjning-sammanfattning-sou-2016_32.pdf
KF § 102 Motion VA Bolag.docx
NSVA - Affärsplan 2018-2020, del av
SD - Yttrande om remiss NSVA
Remissvar med anledning av att söka medlemskap i NSVA- 2018
KD.docx
NSVA yttrande från MP.pdf
Moderaterna - Yttrande om remiss NSVA
Centerpartiet - Yttrande om remiss NSVA
NSVA ärende i Styrgruppen VA framtid 20180312.pdf
SPI Välfärden - Yttrande angående NSVA
____________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Stefan Christensson
Ksau 2018-09-12
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KSAU § 80 KLK.2018.99 001

Kommunassurans - Nya bolagsdokument

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunassurans Syd AB
förslag till bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv.

Bakgrund
Kommunassurans Syd AB har översänt förslag till styrdokument
omfattande Bolagsordning, Nytt aktieägaravtal samt Ägardirektiv för
Kommunassurans Syd AB.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunassurans Syd AB § 13
2018 Nytt aktieägaravtal komplett.pdf inkom 2018-03-05
Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Ny ägaratval KSFAB__KLK 2018-99.pdf
Komplettering ägaravtal - KSFAB.pdf
Spårning av ändring i Bolagsordn ägavtal direktiv uppdat 170220 -
kopia.doc inkom 180316
Bolagsordning uppdaterad 150901 160913 170905.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 81 KLK.2017.324 006

Fråga från Bjarne Daa, S - När kan vi förvänta oss en
fullmäktigesal som är uppdaterad till modern standard? -
fortsatt hantering

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet
till kommunledningsförvaltningen för utredning av alternativen ur
ett helhetsperspektiv och varaktighet över tid. Arbetsutskottet
noterar även att antalet kommunfullmäktigeledamöter reduceras
från 41 till 37 kommande mandatperiod.

Kommunhuset
Utredningen bör omfatta hur nuvarande källarplan kan användas
med eventuell enklare om- och tillbyggnad. I den nya salen föreslås
tillföras ett nytt anpassat möblemang för bl a teknisk utrustning.
För ett helhetsperspektiv tillkommer förslagen i tidigare inlämnat
yttrande från kommunchefen och fastighetschefen.

Forum
Utredningen bör beakta fördelar och nackdelar med
sammanträden utanför kommunhuset. I Forum föreslås tillföras
ett nytt anpassat möblemang för bl a teknisk utrustning. För ett
helhetsperspektiv tillkommer förslagen i tidigare inlämnat
yttrande från kommunchefen och fastighetschefen.

Bakgrund
Bjarne Daa, S, har ställt följande fråga till kommunfullmäktiges
ordförande:

När kan vi förvänta oss en fullmäktigesal som är uppdaterad till
modern standard?

Kommunfullmäktige har beslutat uppdra åt kommunstyrelsen att utreda
frågan om en kommunfullmäktigesal till modern standard. Till
utredningen ska presenteras en ekonomisk kalkyl.

Yttrande
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg och fastighetschef Anders
Emgård har lämnat följande yttrande i ärendet :
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Syfte/mål
Skapa förutsättningar för Kommunfullmäktige att hålla sina möten på
ett sätt som blir tillgängligt för alla kommuninnevånare/ politiker
oavsett om de önskar delta på plats eller följa möten via sändning i
något digitalt media.

Förvaltningens synpunkter
Då det föreligger flera olika aspekter i vad som anses vara modern
standard har utredningen lagt tyngdpunkten på den tekniska
utrustningen samt fysisk och teknisk tillgänglighet.

Exempel på vad som karakteriserar en modern Kommunfullmäktigesal
är,
- att ljud och bild håller en sådan kvalitet att alla kan tillgodose sig
informationen,
- att alla oavsett funktionsvariation använder samma entré,
- att det vid röstningsförfarande finns en teknisk lösning som sköter
detta via datorer eller dylikt,
- att åhörarna ges en naturlig plats att vara, nära men åtskilt från
kommunfullmäktigeledamöterna,
- att den tekniska utrustningen finns för att sända kommunfullmäktiges
möten via digitalt media.

För att Örkelljungasalen ska upplevas som en modern fullmäktigesal
krävs även en uppfräschning av golv och väggar samt utbyte av
textilier.

En annan sak som hade varit lämplig att utreda är upplevelsen av själva
mötet, detta låter sig tyvärr inte göras då sådana bedömningar blir
subjektiva och därför svåra att mäta.

Med kriterierna enligt ovan har kommunledningsförvaltningen utrett
vad för möjligheter som finns och även undersöka anläggningar utanför
kommunhuset för att se om någon av kommunens lokaler på det mest
kostnadseffektiva sätt kan möta dessa krav och önskemål.
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Utredningen har funnit att även Forums Black Box skulle vara möjlig
som Kommunfullmäktigesal varför två olika kostnadskalkyler
presenteras:

Kommunhus
Högtalare/Mikrofoner 35 Tkr
Iordningställande av installationer 25 Tkr
Mentormetersystem för röstning 35 Tkr
Fysisk tillgänglighet 200 Tkr
Akustikåtgärder 30 Tkr
Åhörarplatser 20 Tkr
Allmän uppfräschning 100 Tkr

_______
Summa 445 Tkr

Forum, Blackbox
Kompletterande belysning 100 Tkr
Mentormetersystem för röstning 35 Tkr
Flytt av befintlig kamera 25 Tkr
Mikrofoner 35 Tkr

_______
Summa 195 Tkr

Viktigt att beakta är att kostnaderna då de inte är offererade skall
behandlas som en tidig estimering (beräkning) och kan komma att
behöva justeras.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-27 - KF §134
Yttrande Motionsvar Modern KF-sal.docx
____________

Expedieras till:
Charlotta Kabo Stenberg
Anders Emgård
Ksau 2018-08-22
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KSAU § 82 KLK.2017.422 230

Besvarande av motion, M - Kameraövervakning på
Kungsskolan, Utbildningscentrum, Beringskolan och
FORUM - fortsatt hantering av motionen

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt fastighetschef Anders
Emgård att inköpa system med IR kameror för bevakning av
Utbildningscentrum, Beringskolan och Kungsskolan för en
kostnad av 150.000 kronor. I samband med detta ansluter
fastighetsenheten kommunen till övervakningstjänst dygnet runt.

Utgiften 150.000 kronor täcks genom ianspråktagande av
motsvarande belopp ur Tilläggsbudget 1 för 2018, investering.

Bakgrund
Henrik Linderos har för moderaternas fullmäktigegrupp inlämnat
följande motion:

Skolornas budget ska i huvudsak gå till undervisning. Inte till
glasmästare och klottersanerare. Även om skadegörelsen på
kommunens skolor inte är anmärkningsvärt hög finns det bara ett
rimligt mål. Nolltolerans!

Historiskt har Kungsskolan med sitt lite utsatta läge med "ryggen" mot
Dalen varit särskilt utsatt. Även gymnasieskolan, Beringskolan och
Lillhallen har fått stå ut med skadegörelse, framförallt
fönsterkrossning.

De senaste åren har kostnaderna för skadegörelse på skolorna varit
konstant, men det är ändå en ansenlig summa med onödiga pengar.
Moderaterna har vid ett flertal tillfällen ställt frågor om kamera-
bevakning till våra medborgare och ingen av dem som svarade var
negativ. De flesta inser att intresset av att skydda egendom och öka
säkerheten är viktigare än den eventuella inskränkningen av personlig
integritet.
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Erfarenhet visar att kameraövervakning fungerar åtminstone
förebyggande. Övervakade platser blir sällan brottsplatser. Därför vill
vi ta nästa steg i kampen för att minska skadegörelsen på våra skolor,
och därmed låta en större andel av kommunens pengar gå till eleverna.
Motivet är inte enbart pengar. En arbetsmiljö utan klotter och
glassplitter är också en trevligare och tryggare arbetsmiljö både för
elever och lärare.

Henrik Linderos förslag:
Att Örkelljunga kommun snarast skickar in ansökan till Länsstyrelsen
om kameraövervakning av Kungsskolan, gymnasieskolan,
Beringskolan och Forum.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktiges behandling
Henrik Linderos, M, har tackat för kommunstyrelsens behandling av
motionen.

Henrik Nilsson, M, har framfört att informationen om placeringen av
kamerorna bör hanteras enligt praxis.

Kommunfullmäktige har beslutat bifalla motionen och uppdra åt
kommunchef Charlotta Kabo Stenberg att tillskriva länsstyrelsen om
kameraövervakning på Kungsskolan, Utbildningscentrum,
Beringskolan och Forum.

Yttrande
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg och fastighetschef Anders
Emgård har inlämnat följande yttrande:

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medel om 48 tkr tillförs
kommunledningsförvaltningen för att ta fram tillståndsansökan för
kamerabevakning av Kungsskolan, Utbildningscentrum, Beringskolan
och Forum.
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Sammanfattning
Örkelljunga kommun avser ansöka om tillstånd för kamerabevakning
av Kungsskolan, Utbildningscenter, Beringskolan samt Forum.
Tillståndsgivaren ställer ett antal krav på hur, var och varför tillstånds-
sökande önskar kamerabevaka ett visst område. De obligatoriska
bilagor som ska inges med en ansökan om kamerabevakning är
följande:
1.Ritning som åskådliggör övervakningsområdet, varje kameras
beteckning, placering, exakta upptagningsområde samt
upptagningsområde som döljs eller avskärmas vid bildvisning.
2.Förteckning över hur varje kamera är uppsatt, vad varje kamera
övervakar, syftet med varje kamera, varje kameras brännvidd och
möjlighet till fjärrstyrning (rörlighet och zoom). Exempel: Kamera 1 är
monterad på fasad 2,5 meter ovan mark och övervakar garageport i
brottsförebyggande syfte. Kameran är fast och har rörlig optik
(brännvidd 2,8-5,8mm).
3.Underlag som styrker att övervakningsområdet är en särskilt
brottsutsatt plats eller en plats där olyckor förekommer. Det kan göras
genom polis-anmälningar eller egna sammanställningar.
4.Avser ansökan en arbetsplats ska yttrande om övervakningen bifogas
från skyddsombud, skyddskommitté eller organisation som företräder
de anställda. (Yttrandet kan inte inges av person som företräder
sökanden).
5.Datafilshantering enligt GDPR (2018-05-25)
För att ha möjlighet att inge bilagor för punkt 1 och 2 krävs det att
kommunen bistås av en expert inom området. Detta för att ta fram fakta
och förslag på den utrustning som krävs för att bevaka de områden som
kommunen avser söka tillstånd för.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att tillskriva
Länsstyrelsen om kameraövervakning av Kungsskolan,
Utbildningscentrum, Beringskolan och Forum. Tillståndsprövningen
kommer att i maj månad 2018 flyttas från Länsstyrelsen till
Integritetsskyddsmyndigheten.
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Handläggningstiden på Länsstyrelsen är cirka 3 månader. Efter
2018-05-25 äger Länsstyrelsen inte juridisk rätt att utfärda
kamerabevakningstillstånd, det kan därför vara lämpligt att avvakta
denna ansvarsflytt. För att erhålla tillstånd ställer tillståndsgivaren krav
på hur, var och varför tillståndssökande önskar kamerabevaka ett visst
område. Enligt uppgift kommer det att ställas höga krav på hur de
lagrade datafilerna hanteras och vem som äger rätt att hantera dessa,
allt i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, som börjar
gälla 2018-05-25.

Arbetsutskottet 2018-03-21
Fastighetschef Anders Emgård informerar i ärendet. Av informationen
framgår bl a fördelarna med att installera IR kameror som kopplas till
tjänst med dygnetruntbevakning. Systemet kräver inte tillstånd. Viss
osäkerhet finns att erhålla tillstånd för vanlig kameraövervakning och
dessutom kommer enligt uppgift tillståndsansökan att dra ut på tiden.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-02-26 - KF §19
Tillståndsansökan om kamerabevakning.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 83 KLK.2018.142 041

Omfördelning av investeringsmedel avseende byte av
ventilation i Ekets skola

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att medel om 3.000 tkr omfördelas till
investering avseende byte av ventilation i Ekets skola. Medel
omfördelas från investeringsbudget avseende byte av ventilation i
kommunhuset.

Resterande utgiften om 1.000 tkr täcks genom ianspråktagande av
motsvarande belopp ur Tilläggsbudget 1 för 2018, Investering

Sammanfattning
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg och fastighetschef Anders
Emgård framför följande:

I investeringsbudgeten för 2018 har 3000 tkr avsatts för byte av
ventilation i kommunhuset. Vid genomgång av kommunens planerade
underhåll av fastigheter har det konstaterats att en omprioritering i tid
avseende byte av ventilation i Ekets skola kontra kommunhuset är
lämplig. Byte av ventilation i Ekets skola estimeras (beräknas) till en
kostnad på 4000 tkr, de resterande 1000 tkr lyfts för beslut inför
2019-års investeringsbudget. Ekets skola betjänas av ett flertal
ventilationsaggregat varför det går att dela upp arbetet under mer än ett
år.

Fastighetschef Anders Emgård informerar i ärendet.

Beslutsunderlag
Omfördelning av investeringsmedel - kommunhuset till Ekets skola.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 84 KLK.2016.303 00

Kaptensgården, Åsljunga

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna hyresavtal
mellan Örkelljunga kommun som hyresvärd och Attend LSS AB
som hyresgäst avseende uthyrning av Åsljunga 97:1 med
populärnamnet Kaptensgården och uppdrar åt kommunchef Lotta
Kabo Stenberg att ingå hyresavtal med Attend LSS AB.

Sammanfattning
Attend LSS AB har haft en dialog med Örkelljunga kommuns
Näringslivschef avseende möjligheten att förhyra fastigheten Åsljunga
97:1 (Kaptensgården), för att där bedriva verksamhet i form av Bed and
Breakfast. Attend LSS AB har framfört önskemål om en reducerad
hyra år 1 då de inte vet hur lönsam verksamheten kommer att bli, detta
önskemål har beaktats i hyresavtalet mellan parterna

Fastighetschef Anders Emgård informerar i ärendet.

Beslutsunderlag
Hyresavtal Kaptensgården.pdf
____________

Expedieras till:
Charlotta Kabo Stenberg
Krister Persson
Anders Emgård
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KSAU § 85 KLK.2018.138 042

Revidering av investeringsplaner avseende 10 år för
samhällsbyggnadsnämnden, va-verksamheten och
fastighetsenheten

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till
kommunledningskontoret att presentera en revidering av
investeringsplaner avseende 10 år för samhällsbyggnadsnämnden,
VA-verksamheten och fastighetsenheten.
____________

Expedieras till:
Charlotta Kabo Stenberg
Samhällsbyggnadsnämnden
Kristian Swärd
Ksau 2018-05-30
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KSAU § 86 KLK.2017.337 042

Uppdrag i samband med budget 2018

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga
avrapporteringen från samhällsbyggnadschef Kristian Swärd
till handlingarna. Arbetsutskottet noterar angelägenheten att
projektarbetet fortskrider enligt plan och tidigare beslut,
dels att starttid av projektet kan ske efter antagen budget i
kommunfullmäktige, dels uppdraget till Samhällsbyggnads-
nämnden att lämna slutrapportering i maj månad 2018 till
kommunstyrelsen.

Bakgrund

Investeringar Gata/park, trygghetsskapande åtgärder
För trygghetsskapande åtgärder gator/vägar (för att ta bort
buskörningar ) finns i budget 2018 1 miljon kronor. Förslagen handlar
om att bygga hinder på vägarna, uppföra moderna pollare, chikaner
m m enligt polisens analys (Hallandsvägen, Storgatan, Bangatan och kv
Ejdern) och anpassat till kollektivtrafiken. Utformningen kan komma
att kräva extern expertis, dels för att ärendet är av brådskande art, dels
nödvändigheten av att åtgärderna blir så bra som möjligt.

Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden
att lämna slutrapportering i maj månad 2018 till kommunstyrelsen.
Starttid av projektet kan ske efter antagen budget i
kommunfullmäktige.
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Information från samhällsbyggnadschef Kristian 'Swärd om
kommunstyrelsens uppdrag

Kristian Swärd presenteras kartskisser med förslag till åtgärder och
utformningar av projekten gatuåtgärder Örkelljunga tätort
2018 enligt följande:

Förbifart FORUM” Kungsvägen och Åke Thotts väg.

· Förbifart FORUM

· Kungsvägen och Åke Thotts väg.

· Förbifart FORUM”- Översikt

· Förbifart FORUM”- Korsningen Ekholmsvägen, Kornettvägen

· Förbifart FORUM”- Ändrad sträckning vid radhustomten

· Förbifart FORUM”- Vid förskolan och FORUM

· Förbifart FORUM”- Åke Thotts väg korsning Kungsvägen

· Förbifart FORUM”- Södra delen Åke Thotts väg

· Förbifart FORUM”- Vid Kungsskolan

Åtgärder i centrum” Bangatan, Bäckgatan m.fl

· Åtgärder i centrum” Översikt 1.

· Åtgärder i centrum” Översikt 2

Kostnader
Förbifart FORUM m.fl.” Kungsvägen & Åke Thotts väg
ca. 1 200 000 kr. Medfinansieras av Trafikverket- Hälften av
kostnaden

Åtgärder i centrum” Bangatan, Bäckgatan m.fl.
ca. 1 000 000 kr Bidrag ansökt hos Trafikverket-Stadsmiljöavtal

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-01 - KS § 201
C0101 Örkelljunga centrum.pdf
C0102 Örkelljunga centrum 2.pdf
____________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kristian Swärd
Ksau 30 maj 2018
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KSAU § 87 KLK.2018.73 433

Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att prioritera följande områden i
arbetet med Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun:

· 1.4 Örkelljunga kommun ska inte längre vara den enda
kommunen i Skåne utan naturreservat

· 1.5 Örkelljunga kommun ska ha överblick över invasiva
arter i kommunen och ständigt arbeta för att dessa inte ska
öka, utan helst minska

· 3.1 Skydda värdefulla äldre träd eller solitära träd i
kommunen genom barnen

Kommunstyrelsen beslutar att senast 2020 välja tre nya
prioriteringar för aktiviteter för perioden därefter och på så sätt i
cykler säkerställa det långsiktiga arbetet för naturen i Örkelljunga
kommun.

· 1.1.1 Säkerställ långsiktigt arbete för naturen i Örkelljunga
kommun. Fortsatt arbete senast 2020.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-08 - KS § 140, att godkänna
ansökan om LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningar) för revidering
av Naturvårdsplan för Örkelljunga kommun. Länsstyrelsen har därefter,
med stöd av 1 § förordning (2003:598) beslutat om statliga bidrag till
lokala naturvårdsprojekt, att bevilja statligt bidrag med max 50 %, dock
högst 230 000 kronor, till det lokala naturvårdsprojektet
"Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun".

Beskrivning av ärendet
Örkelljunga kommun har en naturvårdsplan som år 1999 antogs av
kommunfullmäktige som underlag för översiktsplanearbetet. Den
bygger på inventeringar som gjordes huvudsakligen under åren 1992-
1994. År 2009 blev ett kompletterande naturvårdsprogram klart. I detta
tillfördes uppgifter om natur och kulturmiljön i odlingslandskapet
eftersom dessa områden inte berördes särskilt i ursprungliga
naturvårdsplanen.
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Kommunens naturvårdsgrupp föreslog att en revidering skulle göras av
naturvårdsplanen så att den blir uppdaterad och användbar i kommande
arbete med översyn av översiktsplanen. Arbetet föreslogs pågå under 3
år eftersom kommunens yta är ganska stor och det kan behövas
studier mer än ett år av vissa miljöer. För finansiering av revideringen
har LONA-bidrag ansökts om och beviljats hos länsstyrelsen.
Naturvårdsgruppen föreslog följande upplägg: Arbete utförs från andra
halvåret 2015 till andra halvåret 2018. Totalkostnaden är beräknad till
300 000 kronor varav 50 % brukar erhållas i LONA-bidrag. Konsult
anlitas för huvudsakliga inventeringsarbetet. Lokala naturskydds-
föreningen stöttar med ideella insatser och dessa timmar värderas till
200 kr/st. Övrig tid som räknas som egeninsats tas från de timmar
kommunen köper från Söderåsens miljöförbund.

Det föreslagna naturvårdsprogrammet för Örkelljunga kommun
redovisar en programdel samt en objektskatalog. I programdelen finns
en översiktlig nulägesbeskrivning över naturen i Örkelljunga kommun.
Det finns även beskrivet om invasiva och främmande arter samt kort
om friluftslivet i kommunen kopplat till naturvården. Avslutningsvis
finns förslag på strategier och mål för ett fortsatt och hållbart
naturvårdsarbete i kommunen.

Objektskatalogen är en sammanställning av den inventering som gjorts
av anlitad konsult. Den innehåller en gedigen sammanfattning av alla
de landobjekt och vattenobjekt som innehar värdefulla arter och miljöer
i Örkelljunga kommun, samt naturvärdesklassning av dessa.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Naturvårdsprogram för
Örkelljunga kommun för samråd samt ger kommunlednings-
förvaltningen i uppdrag att genomföra samrådet.

Arbetsutskottet 2018-02-21
Miljöstrateg Katja Lilja och Naturvårdsgruppens ordförande Tomas
Nilsson har presenterat Naturvårdsprogrammet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppdra till Tomas
Nilsson, Naturvårdsgruppens ordförande att till arbetsutskottets
sammanträde 2018-03-21 presentera prioriterade strategier och mål för
ett fortsatt och hållbart naturvårdsarbete med utgångspunkt från
Naturvårdsprogrammet.
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Tomas Nilsson har därefter presenterat förslag till prioriteringar enligt
följande:

"Här kommer mina förslag på mål för strategidelen i vårt program.
Dessa är bara rubriker, mer text finns i dokumentet.

1.1 Säkerställ långsiktigt arbete för naturen i Örkelljunga kommun

1.4 Örkelljunga kommun ska inte längre vara den enda kommunen i
Skåne utan naturreservat

1.5 Örkelljunga kommun ska ha överblick över invasiva arter i
kommunen och ständigt arbeta för att dessa inte ska öka, utan helst
minska

Ev. 2.1

3.1 Skydda värdefulla äldre träd eller solitära träd i kommunen genom
barnen

Ev 3.4

Detta är några mål som jag anser utan några stora arbetsinsatser kan
jobbas med under de kommande åren. Inga jätteprojekt men ändå
projekt som kan bära naturvården framåt. Självklart
har arbetsutskottet möjlighet att prioritera andra mål bland de flertal
mål som fanns i vårt framlagda förslag."

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-02-21 - KSAU § 56
Tjänsteskrivelse Naturvårdsprogrammet Samråd.docx
Yttrande från Tomas Nilsson Strategier Naturvårdsprogram för
Örkelljunga kommun SAMRÅD.pdf
Yttrande från Tomas Nilsson Naturvårdsplanen
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen



Sammanträdesprotokoll 2018-03-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 88 KLK.2018.77 610

Motion, M - Entreprenörskap i skolan

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande till kommunkansliet senast i juni
2018.

Bakgrund
Theresa Lindahl, M, och Henrik Hammar, M, har inlämnat följande
motion:

Förmågan att tillvarata idéer, identifiera möjligheter och skapa resurser
för att ta tillvara dessa möjligheter är viktiga egenskaper hos en
entreprenör. Många barn och ungdomar har idéer och tankar om
företagande och entreprenörskap men svårt att förverkliga de i
praktiken. För att lyckas med entreprenörskap och skapa fler framtida
entreprenörer krävs långsiktiga satsningar, tydliga målsättningar bland
annat inom skolan.

Det finns idag statsbidrag hos skolverket att söka för lokalt
utvecklingsarbeta inom entreprenörskap i skolan. Bidraget ska
användas till att utveckla entreprenörskap och lärande inom ämnet.
Örkelljunga kommun har liksom många andra kommuner inte sökt
detta bidrag.

Vi vet inte vilka företag, som kommer att vara stora om 5, 10 eller 15
år. Allt vi vet är att ju fler företag vi kan få att starta i Örkelljunga,
desto större är chansen att de företag som verkligen blir stora återfinns i
Örkelljunga. Det är genom arbeten i den privata sektorn som vår
gemensamma offentliga välfärd kan finansieras, det är därför
entreprenörskap och företagande är så viktigt redan i skolan.

I Svenskt näringslivs undersökningar av företagsklimatet i Sveriges
kommuner visar det sig att företagare upplever att Örkelljungaskolans
attityd gentemot företagsamhet är lägre än rikssnittet. Vad vi behöver är
ett positivt synsätt på den sektor, som skall generera nya jobb och mer
pengar till välfärden Därför kan entreprenörskapsutbildningar bland
unga och fortbildning kring entreprenörskap bland skolans personal
vara två vägar för att vi skall bli bättre på det här området.
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Med hänvisning till ovanstående föreslås därför kommunfullmäktige att
besluta:
Att entreprenörskap tydligare lyfts fram i skolans styrdokument och
tidigt införs i undervisningen.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-02-26 - KF §23
Motion, M - Entreprenörskap i skolan
____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Ksau 2018-08-22
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KSAU § 89 KLK.2018.45 451

Motion, S - Motverka nedskräpning av Örkelljunga
kommun

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen
till samhällsbyggnadsnämnden och kommunledningskontoret för
yttrande till kommunkansliet senast i juni 2018.

Bakgrund
Agneta Lindau Persson, S, och Thomas Bjertner, S, har för
socialdemokraterna inlämnat följande motion:

Under senare tid har nerskräpningen i Örkelljunga kommun synligt
ökat och skräpet finns överallt främst i skog/mark, sjöar/vattendrag
men också i våra by-centrum.

Socialdemokraterna i Örkelljunga kommun föreslår
kommunfullmäktige besluta
att: kartlägga skräpläget
att: upprätta en plan (strategiskt styrdokument) som ska ses som ett
levande dokument för minskad nedskräpningen och som beskriver mål
och åtgärder som kommunen bör arbeta med i förebyggande syfte
att: uppföljning sker årligen för att kontrollera att vidtagna åtgärder ger
förväntat resultat.
att: beslut om finansiering för långsiktiga och förebyggande åtgärder
sker
att: kommunen tar till sig erfarenheter från Håll Sverige Rent,
Naturvårdsverket, Statistiska centralbyrån och andra kommuner.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-02-26 - KF §24
Motion, S - Motverka nedskräpning av Örkelljunga kommun
____________
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden, Charlotta Kabo Stenberg,
Ksau 2018-08-22
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KSAU § 90 KLK.2016.150 339

Besvarad motion, S - Ordna en begravningsplats för
smådjur och skapa kommunala anvisningar för hur döda
husdjur skall hanteras - fortsatt hantering

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunlednings-
förvaltningens förslag till Minneslund för kremerade smådjur på
Ekebacken i Örkelljunga samt därtill hörande skötselföreskrifter.
Ärendet överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för
utformning av Ekebacken för avsett ändamål.

Kommunstyrelsen överlämnar beslutet till kommunfullmäktige för
information.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att anlägga en begravningsplats för
smådjur enligt alternativ Örkelljunga 156:1, Sonnarpsbacken,
Örkelljunga.

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att utforma
skötselföreskrifter samt ta vederbörliga kontakter inför genomförandet.
Ärendet presenteras åter i arbetsutskottet i oktober månad 2017 inför
budgetberedningen 2018.

Motionen från Agneta Lindau Persson har bifallits.

Bakgrund
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2017-02-27 § 13 har
ärendet handlagts med syfte att klargöra förutsättningar i olika
avseenden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppdra åt kommunchef
Charlotta Kabo Stenberg att ta fram alternativt förslag till placering av
begravningsplats för smådjur samt skötselföreskrifter senast i mars
2018.
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Mikael Strömbäck, mark- och exploateringsingenjör meddelar att det
nu ytterligare klarlagts vad som skall erbjudas beträffande
begravningstyp, utförandenivå och förutsättningar i övrigt. Detta
preciserar ytterligare kraven som framgår av den ursprungliga
lokaliseringsutredningen (2016-11-08).
Följande skall erbjudas;
- Minneslund i naturpark för enbart kremerade djur
- Ursprunglig mark som inte behöver materialersättas
- Befintlig skogsmark som med små insatser anpassas för ändamålet
- Utförande som inte kräver tät frekvens av skötsel och tillsyn
- Tydligt avskild från omgivning, åtminstone där begravning har gjorts
- Möjlighet att säkert parkera personbil och cykel i närområdet

Mikael Strömbäck redovisar i skrivelse två alternativa förslag till
platser som minneslund. Dessa är vid Högkullen och den andra vid
Ekebacken vid Hjälmsjöborg. Den senare förordas.

Förslaget om att anlägga en begravningsplats för smådjur enligt
alternativ Örkelljunga 156:1, Sonnarpsbacken är därmed inte längre
aktuellt då det inte uppfyller kraven.

Arbetsutskottets behandling
Arbetsutskottet förordar Ekebacken och mycket enkla skötsel-
föreskrifter för området i enlighet med de som finns vid en minneslund.
Ärende utreds ytterligare.

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppdra åt kommunchef
Charlotta Kabo Stenberg att med utgångspunkt från överläggningen vid
dagens sammanträde ta fram alternativt förslag till placering av
begravningsplats för smådjur samt skötselföreskrifter senast i mars
2018.

Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg, kommunsekreterare Kenth
Svensson och mark- och exploateringsingenjör Mikael Strömbäck har
tagit fram underlag i ärendet.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunlednings-
förvaltningens förslag till Minneslund för kremerade smådjur på
Ekebacken i Örkelljunga samt därtill hörande skötselföreskrifter.
Ärendet överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för utformning av
Ekebacken för avsett ändamål.

Kommunstyrelsen överlämnar beslutet till kommunfullmäktige för
information.

Minneslund Ekebacken för kremerade smådjur

Följande skall erbjudas;

· Minneslund i naturpark för enbart kremerade djur

· Ursprunglig mark som inte behöver materialersättas

· Befintlig skogsmark som med små insatser anpassas för
ändamålet

· Utförande som inte kräver tät frekvens av skötsel och tillsyn

· Tydligt avskild från omgivning.

· Möjlighet att säkert parkera personbil och cykel i närområdet

Förslag till skötselföreskrifter
Området ska vara en Minneslund för kremerade smådjur. Askan kan
spridas i lunden inom avgränsat område som markeras med trästolpar.
Området är idag ett naturområde som Gata/park sköter med naturslåtter
två gånger per år. Gata/park kommer även i fortsättningen att ha tillsyn
över Ekebacken och kan även lämna information till djurägaren vid
tveksamheter om te x spridning av askan för kremerade smådjur, inom
det område som anvisats. Information med anvisningar för platsen
kommer att finnas på en informationsstolpe vid ingången från
Hässleholmsvägen och från ingången vid Vedbyvägen samt
kommunens hemsida. Parkbänkar finns inom området och även en
handledare (ledstång) från Hässleholmsvägen. Dessa är av trä och
behöver upprustas.

Folkhälsa
Området finns i närheten av en busshållplats och parkeringsplats.
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Ekonomi
Det finns inget anslag för projektet och de kostnader som uppstår är när
Gata/parks personal blir involverad i samband med rådgivning och
information. Kommunens hemsida kompletteras med information och
telefonnummer. Idag hanteras området av gata/park som naturområde
med slåtter två gånger per år och Gata/park kommer att ha fortsatt
tillsyn över Ekebacken. Området kommer att avgränsas på lämpligt
sätt.

Lagar, förordningar och delegationer som styr beslutet
Det finns ingen detaljplan för området,

Miljö och klimat
Söderåsens miljöförbund har inget att invända mot anläggande av en
begravningsplats för smådjur. Detta under förutsättning av att den plats
som kommer att utses inte ligger inom vattenskyddsområde eller intill
någon vattentäkt. Kremering är både från smittskydds- och
miljösynpunkt att förorda enligt miljöinspektör Håkan Larsson.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-01-24 - KSAU § 25
Underlag_Tjänsteskrivelse-Kompletterad med bildbilaga.docx
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 91 KLK.2018.127 012

Verksamhetsplan för Familjen Helsingborg 2018-2019

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Verksamhetsplan för
Familjen Helsingborg 2018-2019.

Bakgrund
Föreligger Verksamhetsplan för Familjen Helsingborg 2018-2019.

Beslutsunderlag
Ärende 3 Verksamhetsplan 2018-2019.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 92 KLK.2018.114 043

Organisationen Fler Unga - Bidrag till delegation Fler
Unga till Almedalen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan.

Bakgrund
Organisationen Fler Unga anhåller om bidrag för medverkan i
Almedalen. Problemet är ekonomin då det är en relativt ung förening.
De vill att alla ska ha möjlighet att åka till Almedalen och frågar om
kommunen har bidrag som delegater kan söka för att åka på detta (det
landar på omkring 1000 kr/person). Eller har kommunen en idé på vad
styrelsen kan göra för att söka bidrag hos er för att sedan ge till vår
delegation så det inte ska kosta något för någon?

Beslutsunderlag
Bidrag till delegationen Fler Unga till Almedalen
____________

Expedieras till:
Organisationen Fler Unga
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KSAU § 93 SN.2018.95

Internbudget 2018 - socialnämnden

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsen beslutar återremittera socialnämndens
internbudget 2018 för komplettering eftersom utrymmet för
löneökningarna ska vara fördelade i detaljbudgeten.

Bakgrund
Socialnämnden har beslutat godkänna internbudget för 2018 enligt
socialförvaltningens förslag, samt att uppdra åt socialförvaltningen
att återkomma med konkreta besparingsåtgärder, inklusive
beslutsunderlag, till socialnämndens sammanträde 2018-04-03, samt att
uppdra åt socialförvaltningen att tillse att budgeten för 2018 hålls.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-06 - SN § 56
Organisationsskiss
Internbudget 2018 (förslag från socialförvaltningen 2018-02-27)
____________

Expedieras till:
Socialnämnden
Ksau 2018-05-30
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KSAU § 94 UBF.2018.58 042

Internbudget samt investeringsbudget 2018
Utbildningsnämnden

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lägga utbildningsnämndens
internbudget 2018 till handlingarna.

Bakgrund
Utbildningsnämnden har beslutat fastställa internbudget samt
investeringsbudget för 2018 och översända den till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-08 - UN § 24
UN Internbudget 2018.pdf
UN driftbudget 2018, bilaga 1.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 95 KLK.2018.139 331

Initiativ, M, KD och C - Mötesplats Pinnåpark

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till
samhällsbyggnadsnämnden att senast i juni 2018 lämna förslag på
utformning och kostnad för en ny mötesplats i Pinnåpark enligt
förslaget i initiativet.

Bakgrund
Carina Zachau, Gunnar Edvardsson och Martin Gustafsson har
inlämnat följande initiativ:

Ejdernområdet i centrala Örkelljunga är långt ifrån färdigbyggt och det
kommer att ta många år innan det är klart. Det hindrar inte att vi kan
utveckla området och göra det än mer attraktivt.

De som flyttar in på Ejdernområdet är såväl äldre som yngre men
kanske med en övervikt av äldre. Ambitionen har varit att området ska
vara nära kopplat till Pinnåområdet med utmärkta möjligheter till
promenader men att det också inom området ska finnas parker.

Pinnåpark är ett av grönområdena som ligger närmast 6-våningshuset
och som idag enbart är en gräsmatta. Vi vill utveckla det området till en
naturlig mötesplats. Vårt förslag är att placera ett antal redskap för
utegym, anlägga en centralt belägen boulebana samt placera bänkar,
bord och belysning så att det blir en trevlig mötesplats att träffas på i
centrum.

Vi vill ge ett uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att
återkomma med förslag på utformning och kostnad på en ny mötesplats
i Pinnåpark enligt förslaget.

Beslutsunderlag
Initiativ, M, KD och C - Mötesplats Pinnåpark
____________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ksau 2018-08-22
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KSAU § 96 KLK.2018.10 00

Informationsärenden 2018

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga
informationsärendena till handlingarna.

Bakgrund
Cirkulär SKL 18:07 - Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode
män och förvaltare, 218-02-26. KLK 2018.115
Årlig uppföljning av LEH för Örkelljunga kommun 2018-02-28, KLK
2018.116
Cirkulär SKL 18:06 - Överenskommelse om statistik, SÖK T 18, med
bilaga AID, 2018-03-01, KLKP 2018.10
Länsstyrelsen Skåne - Upphävande av föreskrift om obligatoriskt
samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för uppförande av vindkraftverk
och radiomaster inom Skåne län. 2018-03-01 -KLK 2018.121
Länsstyrelsen Skåne - Bidrag för sanering inför bostadsbyggande -
nyheter i vägledningen, 2018-03-08, KLK 2018.130
Protokoll Pinnågruppen 2018-02-13. KLK 2018.135
Länsstyrelsen Stockholm - Förvaltningsområden för nationella
minoritetsspråk, 2018-03-12- KLK 2018.137

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Charlotta Kabo Stenberg - Mobil ungdomsmottagning
till Örkelljunga
Svar från Region Skåne - Mobil ungdomsmottagning till Örkelljunga
____________



Sammanträdesprotokoll 2018-03-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 97 UBF.2018.57 610

Utbildningsnämndens styrkort - uppdrag/operativa mål
för enheterna

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lägga utbildningsnämndens beslut
till handlingarna.

Bakgrund
Utbildningsnämnden har beslutat motta informationen om enheternas
operativa mål.

Utbildningsnämnden har även beslutat att skicka vidare kostenhetens
uppdrag/operativa mål till Kommunstyrelsen för kännedom

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-08 - UN § 21
Uppdrag - Operativt mål kostenheten 2018.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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