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Sammanträdesprotokoll 2015-05-06
Kommunstyrelsen

Tid och plats
Beslutande

2015-05-06 - Kommunhuset klockan 13.30 -16.30.
Gunnar Edvardsson KD) - tjänstgörande ordförande
Bjarne Daa, (S) - tjänstgörande ersättare
Tommy Brorsson (SD) - ledamot, Thomas Bjertner (S) - ledamot
Tomas Nilsson (C) - ledamot, Agneta Lindau Persson (S) - ledamot
Niclas Bengtsson (SD) - ledamot, Mary-Anne Persson (FP) - ledamot
Madeléne Ekelund (MP) - ledamot, Theresa Lindahl (M) - ledamot
Leif Fredriksson, (C) - tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Mats Persson, MO, ersättare, Anneli Eskilandersson, SD, ersättare,
Arne Silfvergren, S, ersättare, Clas Engström, KD, ersättare,
Kenth Svensson, kommunsekreterare, sekreterare,
Peter Andreasson, kommunchef
Anna Lindström, t f ekonomichef, § 65-72
Staffan Roos, personalchef, § 75

Justering
Justerare

Madeléne Ekelund

Plats och tid

Kommunhuset 2015-05-12, klockan 08.30.

Justerade paragrafer

§§ 65 - 84

Underskrifter
Sekreterare
.................................................................
Kenth Svensson
Ordförande
.................................................................
Gunnar Edvardsson
Justerare
.................................................................
Madeléne Ekelund
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-05-06

Datum för uppsättande
av anslag
Förvaringsplats för
protokoll

2015-05-15

Datum för nedtagande av
anslag

Kommunkansliet

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

2015-06-08
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KS § 65 KLK.2015.7

00

Eventuellt övriga ärenden
Kommunstyrelsen beslutar
att

som extra ärende uppta Information om
krisledningsnämnden, KLK 2015.208.
_________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 66 KLK.2015.5

101

Ekonomisk information 2015
T f ekonomichef Anna Lindström informerar om arbetssituationen inom
ekonomienheten.
Kommunstyrelsen beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 67 KLK.2015.114

042

Internbudgetar för Örkelljunga kommun 2015
T f ekonomichef Anna Lindström medverkar vid ärendet om
nämndernas internbudgetar för 2015.
Beslutsunderlag
Protokoll 2015-04-15 - KSAU § 75
Detaljbudget för nämnderna 2015
Kommunstyrelsen beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.
___________
Expedieras till:
Stefan Christensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 68 KLK.2015.90

042

Månadsuppföljning 2015
T f Ekonomichef Anna Lindström informerar om månadsuppföljningen
för kommunstyrelsens verksamhet per mars 2015.
Anna Lindström presenterar även en total månadsuppföljning för
kommunen per 2015-03-31.
Beslutsunderlag
Protokoll 2015-04-22 - KSAU § 96
Månadsuppföljning mars 2015
Driftsuppföljning alla nämnder mars 2015.pdf
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna månadsuppföljningen för kommunstyrelsen och
dess verksamhet samt för kommunens nämnder per
2015-03-31.
___________
Expedieras till:
Stefan Christensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 69 KLK.2015.198

040

Fullfonderingsmodellen i Delårsrapport 2015
Beslutsunderlag
Fullfonderingsmodellen i Delårsrapport 2015
Protokoll 2015-04-22 - KSAU § 95
Kommunstyrelsen föreslår enhälligt Kommunfullmäktige
besluta
att

Fullfonderingsmodellen skall tillämpas i samband med
Delårsrapporten 2015.
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 70 KLK.2015.15

291

Fastighetsingenjör Stefan Andersson angående flytt av
hemkunskap från Beringskolan - Kungsskolan
Utbildningschef Ingela Ström har redovisat behovet av ytterligare
undervisningslokaler som uppstått på Beringskolan då elevantalet ökat i
en omfattning som inte kunnat förutses. Hon redovisar i en skrivelse en
lösning genom att hemkunskapssalarna som nu finns på Beringskolan
flyttas till Kungsskolan. Detta skulle innebära att två nya klassrum med
grupprum kan tillskapas på Beringskolan.
Utbildningsnämndens arbetsutskott har beslutat
·

att till kommunstyrelsen framföra att man förordar en lösning i
enlighet med utbildningschefens skrivelse, samt

·

att det är mycket angeläget att de nya klassrummen på
Beringskolan står klara inför höstterminen 2015.

·
Beslutsunderlag
Protokoll 2015-04-22 - KSAU § 98
Fastighetsingenjör Stefan Andersson har meddelat att på grund av
lokalbrist på Beringskolan så har ett förslag tagits fram att flytta
hemkunskapen från Bering special till nuvarande bibliotek på
Kungsskolan. Detta innebär att man i samband med renovering av
Bering special kan göra 2 klassrum och 2 grupprum i tidigare
hemkunskapslokaler.
Beräknad merkostnad utöver redan anslagna medel för Bering special är
ca 1.200.000 kronor exklusive moms.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kostnader för extra ljuddämpning mellan slöjd och tilltänkta klassrum
eller kostnader för flytt av bibliotek och klassrum på Kungsskolan är
inte medräknade.
Vid arbetsutskottets sammanträde har lämnats information från
ordförande Carina Zachau. Av informationen har bl a framgått att det
finns 5.500.000 kronor i investeringsbudgeten för ombyggnad av
Bering Special.
Kommunstyrelsen har beslutat
att

bevilja utbildningsnämnden 1,2 miljoner kronor för flyttning av
lokaler för hemkunskap från Bering Special till Kungsskolan
samt färdigställande av grupprum och klassrum på Bering
Special, samt

att

utgiften täcks genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur
tilläggsbudget 1, investering för 2015.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-04-22 - KSAU § 98
Kommunstyrelsen beslutar
att

notera att projektet för om- och tillbyggnad av Beringskolan
och Kungsskolan (Bering Special) blivit dyrare än beräknat
och att upphandlingen därmed dragits tillbaka. Beviljat
tilläggsanslag 1,2 miljoner under KS § 31/2015 kommer
därför inte att nyttjas. Ärendet översänds till beredningen
inför Budget 2016 och Ekonomisk Plan 2017- 2018.
___________
Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Stefan Andersson
Stefan Christensson
Kansliets budgetpärm 2016

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9(32)

Sammanträdesprotokoll 2015-05-06
Kommunstyrelsen

KS § 71 KLK.2015.195

252

Förvärv av fastigheten Örkelljunga Västra Spång 4:183
Enligt upprättat förslag till köpekontrakt säljer Pamela Skärsvi
Andersson och Magnus Andersson, Storgatan 20, 598 37 Vimmerby, till
Örkelljunga kommun, fastigheten Örkelljunga Västra Spång 4:183 för
en köpeskilling om tremiljonertvåhundrafemtiotusen (3 250 000)
kronor.
Tillträde till fastigheten skall ske 2015-06-01.
Beslutsunderlag
Förvärv av fastigheten Örkelljunga Västra Spång 4:183
Protokoll 2015-04-22 - KSAU § 99
Fastighetsdata Örkelljunga Västra Spång 4:183
Köpekontrakt fastigheten Örkelljunga västra Spång 4:183
Depositionsavtal fastigheten Örkelljunga Västra Spång 4:183
Kartbild Västra Spång 4:183
Kommunstyrelsens föreslår enhälligt kommunfullmäktige besluta
att

av Pamela Skärsvi Andersson och Magnus Andersson,
Storgatan 20, 598 37 Vimmerby förvärva fastigheten
Örkelljunga Västra Spång 4:183 för en köpeskilling om
tremiljonertvåhundrafemtiotusen (3 250 000) kronor, samt

att

utgiften täcks genom ianspråktagande av motsvarande
belopp ur Tilläggsbudget 1, TB 1, investeringar för 2015.
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 72 KLK.2015.172

041

Tilläggsbudget 1 för 2015
Ekonomienheten presenterar förslag till tilläggsbudget 1, (TB1),
omfattande Duschrum för räddningsstationen i Skånes Fagerhult,
oppositionsråd och arvoden till kommunfullmäktiges ledamöter.
Projektet Beringskolan och Kungsskolan (Bering Special) har
blivit dyrare än beräknat och upphandlingen har därmed dragits
tillbaka. Beviljat tilläggsanslag 1,2 miljoner under KS § 31/2015
kommer därför inte att nyttjas.
TB1 skall även kompletteras med förvärv av fastighet Västra Spång
4:183 för 3.250.000 kronor.
Arbetsutskottet har haft en genomgång av investeringar tillsammans
med samhällsbyggnadschef Kristian Swärd. Förslaget till tilläggsbudget
har kompletterats i enlighet härmed.
Beslutsunderlag
Protokoll 2015-04-22 - KSAU § 100
Bilaga till TB 1 2015_rev 2015-05-06 (3).pdf
Tf ekonomichef Anna Lindström informerar i ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna ekonomienhetens reviderade förslag till
tilläggsbudget 1, TB1, för 2015, daterad 2015-05-06.
__________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 73 KLK.2015.111

040

Socialnämndens internkontroll med aktivitetsschema
2015
Enligt kommunallagen har kommunerna skyldighet att följa upp sin
verksamhet och bedriva så kallad internkontroll. 1997 fastställde
kommunfullmäktige ett reglemente för internkontroll med
kommunstyrelsen som övergripande ansvarig. Socialförvaltningen har i
förslaget till internkontrollplan identifierat sex områden där risken för
felaktigheter är stor och skadan som kan uppstå är väsentlig.
Socialnämnden har beslutat
·

att anta internkontrollplan för 2015 som avser de sex
identifierade riskområdena, samt

·

att uppföljning ska ske i enlighet med föreslagna aktiviteter och
schema.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-04-15 - KSAU § 81
Internkontroll - aktivitetsschema 2015 - SN
Tjänsteskrivelse - Förslag till internkontrollplan SN
Kommunstyrelsen beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.
___________
Expedieras till:
Socialnämnden
Stefan Christensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 74 UBF.2015.37

609

Internkontroll - Rapport för 2014
Utbildningsnämnden har enligt kommunallagen ansvar för att genom
intern kontroll se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten.
En del av nämndens interna kontroll är den som utbildningsnämnden
för varje år utser särskilda områden för.
I enlighet med utbildningsnämndens beslut 2014-04-03, § 39, skall
resultatet av denna interna kontroll för 2014 redovisas.
Denna omfattar områdena:
1. Kommunens servicegaranti ”Alla elever erbjuds läxhjälp under
minst två timmar per vecka”.
2. Upprättande av åtgärdsprogram
Utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-02-19.
Verksamhets-/utvecklingschefenoch förvaltningsstrategen har redogjort
för kontrollerna och resultatet av dessa.
Beslutsunderlag
Protokoll 2015-04-15 - KSAU § 82
Intern kontroll gällande utarbetande av åtgärdsprogram höstterminen
2014
Internkontroll för 2014 - Kommunens servicegaranti "Alla elever
erbjuds läxhjälp under minst två timmar per vecka"
Utbildningsnämnden har beslutat
·

Justerandes signatur

att ge utbildningschefen i uppdrag att tillse att de skolor som
inte erbjuder läxhjälp i den omfattning som kommunen
garanterar snarast utökar sin läxhjälp till minst två timmar
per vecka,

Utdragsbestyrkande
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·

att ge utbildningschefen i uppdrag att säkerställa att förslagen till
åtgärder i verksamhets-/utvecklingschefens rapport genomförs,

·

att påtala att ovanstående är en förutsättning för en högre
måluppfyllelse, samt

·

att godkänna redovisningen.

Kommunstyrelsen beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.
___________
Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Stefan Christensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 75 KLKP.2015.23

026

Arbetsmiljö - Uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2014 samt handlingsplan 2015
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är ett kvalitetssystem där rutiner
och anvisningar redovisas för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas inom
verksamheten. Syftet med SAM är att skapa en god arbetsmiljö genom
att följa upp mål, rutiner och anvisningar för arbetsmiljöarbetet.
Enligt AFS 2001:1 (Arbetsmiljöverkets författningssamling) skall
arbetsgivaren årligen göra en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet i organisationen. En uppföljning av hur det
systematiska arbetsmiljöarbetet har bedrivits under 2014 i kommunen
har genomförts.
Resultatet i sin helhet är bra, på flera områden har det skett förbättringar
jämfört med 2013.Det som gett fler avvikelser i årets uppföljning i
förhållande till föregående år är att fler chefer upplever en obalans
mellan befogenheter och resurser. Det är också fler som uttrycker att de
inte ges möjlighet att genomföra tillfredsställande introduktion av nya
medarbetare.
Sammanfattningsvis har följande förbättringsområden identifierats:
1. Skapa en bättre balans mellan uppgifter, befogenheter och resurser.
2. Mer synliga chefer i verksamheten.
3. Stödja cheferna i deras val av att prioritera utbildningsinsatser.
4. Förbättrad introduktion av nyanställda ute på arbetsplatserna.
Utifrån identifierade förbättringsområden så har en handlingsplan för
2015 utarbetats.
Beslutsunderlag
Protokoll 2015-04-15 - PU § 12
Arbetsmiljö - Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2014
Reviderad 20150506 Handlingsplan 2015.pdf

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas information från
personalchef Staffan Roos.
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna rapporten och handlingsplanen för 2015, samt

att

överlämna rapporten till kommunfullmäktige för
information.
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige för information
Staffan Roos för vidareinformation
Amanda Cederholm

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 76 KLK.2015.99

107

Årsredovisning 2014 Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB
Föreligger Årsredovisning 2014 för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.
Årets resultat är minus 41.901 kronor.
Beslutsunderlag
Protokoll 2015-04-15 - KSAU § 89
Protokoll 2015-01-29 Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB § 1095-1099
Årsredovisning med revisionsberättelse Örkelljunga Fjärrvärmeverk
AB verksamhetsåret 2014
Granskningsrapport från lekmannarevisor Lena Arvidsson-Artman,
gällande Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Årsredovisning 2014 för Örkelljunga
Fjärrvärmeverk AB.
Bjarne Daa, S deltar inte i beslutet på grund av jäv.
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 77 KLK.2015.144

042

Årsredovisning AV Media 2014
AV Media presenterar Årsredovisning för 2014. Årets resultat är 47.570
kronor.
Beslutsunderlag
Protokoll 2015-04-22 - KSAU § 111
Årsredovisning AV Media 2014
Granskningsrapport AV Media 2014
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna Årsredovisning 2014 för AV Media.

Thomas Bjertner, S, deltar inte i beslutet på grund av jäv.
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 78 KLK.2015.140

041

Årsredovisning Söderåsens Miljöförbund 2014
Söderåsens Miljöförbund presenterar Årsredovisning för 2014. Årets
resultat är minus 695.000 kronor.
Beslutsunderlag
Protokoll 2015-04-15 - KSAU § 90
Årsredovisning Söderåsens Miljöförbund 2014
Revisorernas redogörelse för 2014
Revisionsberättelse 2014 Söderåsens Miljöförbund
Granskning av direktionens styrning och uppföljning av miljöförbundet
Rapport från granskning av årsbokslut/årsredovisning per 2014-12-31
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

bevilja direktionen för Söderåsens Miljöförbund
ansvarsfrihet, samt

att

godkänna Årsredovisning 2014 för Söderåsens Miljöförbund.

Bjarne Daa, S, deltar inte i beslutet på grund av jäv.
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 79 KLK.2015.145

042

Årsredovisning 2014 Kommunassurans Syd Försäkrings
AB
Kommunassurans Syd Försäkrings AB presenterar Årsredovisning för
2014. Årets resultat är 1.933.822 kronor.
Beslutsunderlag
Protokoll 2015-04-22 - KSAU § 112
Årsredovisning 2014 Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Kommunassurans
Syd Försäkrings AB, samt

att

lägga Årsredovisning 2014 för Kommunassurans Syd
Försäkrings AB till handlingarna.
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 80 KLK.2015.76

269

Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län - Remiss om
bearbetningskoncession för brytning av energitorv på
Svenskemyr, Markaryds och Örkelljunga Kommuner
Länsstyrelsen i Kronobergs län har översänt Econova Garden AB:s
ansökan om bearbetningskoncession för torvtäkt på remiss.
Vikarierande stadsarkitekt Didrik Weber har yttrat sig i ärendet enligt
följande:
Beskrivning av ärendet
Ansökan innehåller en utförlig verksamhetsbeskrivning. Följande
underlagsutredningar finns: provbrunnar, torvanalyser,
miljökonsekvensbeskrivning, naturvärdesinventering, fågelinventering
effektbeskrivning för omgivande ytvatten, genomgång av brunnar
mellan Svenskemyr och Köphultasjön, provtagningspunkter avseende
grundvattenkvalitén, beräkning av externt industribuller,
utbrytningskarta och efterbehandlingsplan.
Ett samråd har genomförts med berörda och myndigheter där
Söderåsens miljövårdsförbund har bevakat miljöaspekterna för
verksamheten för kommunens räkning. Efter samrådet har
kompletteringar gjorts i särskilt beträffande det biologiska livet i
Healtebäcken samt flödesberäkningar från verksamheten.
En koncession enligt lagen ”får meddelas endast om det från allmän
synpunkt är lämpligt att verksamheten kommer till stånd och sökanden
från sådan synpunkt är lämplig att bedriva verksamheten.” (lag
1985:620 §7). Det handlar således om en värdering av att skadan som
uppstår av en torvbrytning vägs mot den nytta som kommer av att
tillgodogöra sig torven.
Svenskemyr har tidigare haft omfattande torvbrytning. Mossen är ett
större sammanhängande ostört område där vilt, fauna och flora kan
finnas ostört. Hela mossen har diken som i högsta grad försvårar
allmänhetens möjlighet att komma fram. Torvtillgången representerar
en stor energitillgång. På grund av den långsamma återbildningstakten
för torv så anses torv vara en fossil energitillgång. En förbränning av
torven innebär ett tillskott till atmosfären av koldioxid motsvarande
torvmängden vilket strider mot regionala och nationella miljömål.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjäder, orre och fågelfaunan i övrigt
Myrkomplexet är 255 ha stort och hyser enligt fågelinventeringen en rik
fågelfauna. Mosseplanet är en arena för nattskärra, gök och lärkfalk.
Myrkomplexet är en mycket viktig refugie för orre och tjäder där de har
ett större sammanhängande ostört område som tillflykt och för
näringssök och även som spelplats. Enligt fågelinventeringen finns
spelplats för orre på mossen. Eftersom tjäder även förekommer i
området så är mossen en potentiell spelplats även för tjäder. Orren och
tjädern har en negativ trend vad gäller dess förekomst i
skogslandskapet. En av orsakerna till tillbakagången är skogsbruket.
Därför är sådana sammanhängande ostörda områden som Svenskemyr
viktiga för fågelpopulationernas fortbestånd. Under utbrytningstiden
blir området helt ödelagt för orre och tjäder. Kommunen anser att
exploateringsprojektet har stor negativ påverkan på de stora
skogshönsen i och kring Svenskemyr-komplexet.
Naturvärden och Rödlistade arter
Miljökonsekvensbeskrivningen, MKB nämner de naturvärden som
finns i området. Det finns både nyckelbiotoper och rödlistade arter.
Sökanden och dess MKB har inte beskrivit påverkan på rödlistade arter
och värderat påverkan på ett ingående sätt vilket inte ger ett tillräckligt
bra underlag för beslut.
Påverkan på riksintresseområdet
Exploateringsområdet gränsar till ett riksintresseområde som är beläget
nordväst om Svenskemyr. Vad som sker i omlandet till ett riksintresse
påverkar riksintresset. De fauna- och florapopulationer som är skyddade
i riksintresset är för sin varaktiga överlevnad beroende av att arterna kan
fortleva och utvecklas i samklang med omgivningarna. Det gäller
särskilt stora arter som för att uppnå tillräcklig bevarandestatus behöver
räkna in de angränsande levnadsmiljöerna för att uppnå livskraftiga
populationer. Den sökande har inte i sin MKB belyst påverkan på
riksintresset om huruvida påtaglig skada kan uppkomma. Påtaglig skada
är enligt Naturvårdsverkets definition, NFS 2005:17, om en åtgärd mer
än obetydligt kan skada några av de natur- eller friluftsvärden som utgör
grunden för riksintresset. Den sökande har inte redovisat riksintressets
värden.
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Otillräcklig beskrivning av nollalternativet
Sökanden har redovisat några alternativa lokaliseringar men beträffande
nollalternativet har beskrivningen blivit helt missvisande. Ett
nollalternativ innebär att befintliga fauna- och florapopulationer kan
finnas kvar och utvecklas. I ett nollalternativ där den hydrologiska
situationen återställs blir följden att mosseplanet på sikt återställs så att
mosseplanet växer på höjden och att igenväxningen går tillbaka. I
framtiden återställs mossen och spåren efter torvbrytningen utplånas.
Beskrivningen av nollalternativet blir direkt missvisade då det påstås att
om inte Svenskemyr får brytas ur så kommer andra torvmossar att
drabbas istället. Så är inte fallet. Samhället har på många plan redan
beslutat sig för en fossilfri energiförsörjning där olja, kol och torv inte
finns med. Sökanden beskriver nollalternativet som ett dåligt alternativ.
Härigenom tappar MKB:n sin trovärdighet och behöver göras om.
Förenlighet med förordningen om hushållning med mark- och
vattenområden (1998:896)
Enligt förordningens 5§ skall koncessions- och miljöbeslut gå att förena
med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och
vattenresurserna samt med den för området gällande kommunala
översiktsplanen.
Kommunens översiktsplan redovisar området som ett stort opåverkat
område som så långt som möjligt skall skyddas mot exploatering som
påtagligt kan påverka områdenas karaktär. Föreslagen exploatering
innebär ett omfattande ingrepp i Svenskemyrkomplexet. Området som
idag är ett naturområde med stor biologisk mångfald ödeläggs helt med
föreslagen exploatering. I ett område där översiktsplanen pekar ut ett
större sammanhängande ostört område, enligt miljöbalken 3 kap 2§,
innebär föreslagen exploatering att det blir ett stort intrång med
skadeverkningar på det obrutna, sammanhängande området. Områdets
karaktär blir allt annat än opåverkad av exploatering. På grund av sin
otillgänglighet förstärker Svenskemyr helheten som oexploaterat
område även om mossen bär spår av tidigare täktverksamhet. Som
påpekats i avsnittet om Nollalternativet så läks sakta spåren av ingrepp
på mossen.
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Vid en avvägning av nyttan med exploateringen mot den skada som
kommer av exploateringen finner kommunen att skadan är för stor i
förhållande till vad man vinner av exploateringen. Det gäller särskilt
eftersom det handlar om exploatering av en torvtillgång med karaktären
av fossilt bränsle som belastar atmosfären med koldioxid som driver på
klimatförändringarna. Kommunen finner att värdet av naturområdet är
större än värdet av den energi som kan utnyttjas från torven.
Kommunen bedömer att torvtäkten inte är acceptabel och därigenom är
oförenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning samt
med kommunens översiktsplan.
Tillåtlighet enligt miljöbalken 3 kap.
Stora opåverkade områden skall så långt som möjligt skyddas mot
exploatering som påtagligt kan påverka områdenas karaktär.
Svenskemyr ligger inom ett område som kommunen i sin översiktsplan
angett som ett stort opåverkat område. Som redan nämnts ovan får
exploateringen stor påverkan i ett sammanhängande större
sammanhängande oexploaterat område enligt definitionen i miljöbalken
3 kap 2§. Därför anser kommunen att exploateringen är oacceptabel.
Vid framtagandet av kommunens översiktsplan har staten genom
länsstyrelsen bekräftat områdena enligt MB 3:2. Kommunen finner att
exploateringsprojektet strider mot hushållningsreglerna i miljöbalken.
Avstyrkan
Kommunen anser att förslaget inte uppfyller kraven i förordningen om
hushållning med mark- och vattenområden 1998:896. Förslaget
uppfyller inte heller kraven i hushållningsreglerna i miljöbalken 3 kap
2§. Förslaget innebär en omfattande exploatering inom ett område som
är utpekat som ett större oexploaterat område i ÖP enligt MB 3:2.
Förslaget är inte förenligt med en från allmän synpunkt lämplig
markanvändning och är inte förenlig med gällande översiktsplan.
Miljökonsekvensbeskrivningen är på flera punkter ofullständig och
vilseledande, uppfyller inte god MKB-sed och blir därmed inte
trovärdig.
Ansökan uppfyller inte villkoren i lag 1985:620 §7 att verksamheten
kan bedömas som lämplig utifrån allmän synpunkt.
Kommunen avstyrker att koncessionen beviljas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

24(32)

Sammanträdesprotokoll 2015-05-06
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-04-15 - KSAU § 91
Protokollsutdrag Söderåsens Miljöförbund 150414 § 23 - Yttrande
angående tillstånd till miljöfarlig verksamhet Svenskemyr
Samrådsunderlag från Länsstyrelsen i Kronoberg angående Svenskemyr
i Markaryd och Örkelljunga kommun
Samrådsunderlag från Länststyrelsen i Kronoberg, bilaga 2
Skrivelse Länsstyrelsen i Kronobergs län - Bearbetningskoncession för
brytning av energitorv på Svenskemyr, Markaryds och Örkelljunga
Kommuner
Samrådsunderlag från Länsstyrelsen i Kronoberg, bilaga 1
Tjänsteskrivelse Tjänsteyttrande negativt2 torvtäkt Svenskemyr maj
2015.docx
Svenskemyr - Preliminär efterbehandlingsplan
Svenskemyr - Täktplan
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt
att

som kommunens yttrande till länsstyrelsen i Kronobergs
län över Econova Garden AB:s ansökan om
bearbetningskoncession för torvtäkt översända skrivelsen
från vikarierande stadsarkitekt Didrik Weber.Örkelljunga
kommun avstyrker därmed att koncessionen beviljas.
___________
Expedieras till:
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Didrik Weber
Söderåsens Miljöförbund
Markaryds kommun
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KS § 81 KLK.2014.233

730

Motion om sociala tjänstehundar
Theresa Lindahl, M, har inlämnat en motion om sociala tjänstehundar.
Av motionen framgår följande:
De flesta av oss har upplevt hur kontakten med djur är bra både för den
fysiska och psykiska hälsan. Verksamheten "Hälsa med Hästkraft" här i
Örkelljunga är ett fantastiskt exempel på det. Forskningen visar också
på de stora fördelarna med att involvera hundar inom äldrevården,
skolan, demensvården och inom psykvården.
Specialutbildade "sociala tjänstehundar" börjar bli allt vanligare i
Sverige och det finns redan flera kommuner som infört detta i sin
verksamhet. Tillsammans med sin förare jobbar de som besökshundar,
terapi- och vårdhundar samt med djurassisterad pedagogik. Arbetet kan
vara självständigt eller som en extra resurs för personalen. Hundarna är
tränade att hantera stökiga, stressande och krävande situationer.
Där barnen får jobba med sociala tjänstehundar ökar motivationen hos
eleverna och utagerande beteenden minskar. Forskning från USA visar
också väldigt tydligt fördelarna med att ha skolhundar, något som man
har till exempel på Årstaskolan i Stockholm. Det finns även ett
läsprojekt här i Sverige där man har läshundar med sig ut på bibliotek
vilket ökar motivationen hos barnen att vilja läsa.
Theresa Lindahl föreslår i motionen att kommunledningen utreder och
inför verksamhet med sociala tjänstehundar i olika former inom vård
och skola i Örkelljunga kommun.
Beslutsunderlag
Protokoll 2015-04-22 - KSAU § 110
Motion - Sociala tjänstehundar
Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande över motion om sociala
tjänstehundar
Yttrande över motionen 2014-09-05 ang. sociala tjänstehundar (rev.)
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
socialnämnden och utbildningsnämnden för yttrande senast 2015-03-31.
Utbildningsnämnden har beslutat att översända förvaltningsstrategens
yttrande till kommunstyrelsen som sitt eget, samt att därmed föreslå att
motionen avslås.
Av yttrandet framgår bl a följande:
"Undertecknad är enig med motionären om att det finns många goda
exempel där hundar använts i en pedagogisk miljö och där bidragit till
positiva pedagogiska processer. Dock är det inte helt okomplicerat att ta
in hundar i en skolmiljö då det kan finnas hinder som t.ex. allergier och
hundrädsla.
Trots de hinder som kan finnas för att använda sig av tjänstehundar som
ett ”pedagogiskt verktyg” i skolan är det självklart inte en metod som
skall uteslutas. Vilka pedagogiska metoder som skall användas i skolan
är det dock rektor och pedagogerna på skolorna som bör ha ansvaret för.
Det regleras också i skollagen 2 kap. 9 § att det pedagogiska arbetet vid
en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor.
Enligt undertecknad är således införandet av sociala tjänstehundar i
skolan inte en fråga som kommunfullmäktige bör fatta beslut om och
föreslår därför att motionen avslås."
Protokollsanteckning:
På Theresa Lindahls (M) inrådan har ordföranden godkänt att det
till protokollet antecknas en anmodan till rektorerna att undersöka och
diskutera möjligheten med sociala tjänstehundar i skolan, samt att
undersöka möjligheterna till att finansiera detta genom bidrag.
Socialnämnden har beslutat att ställa sig positiv till intentionerna i
motionen, under förutsättning att utvärderingen faller väl ut och att
medel beviljas av kommande budgetberedning.
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Protokollsanteckning i arbetsutskottet
Arbetsutskottet noterar att man är positivt till hundar inom
äldreboenden men att förutsättningarna för dessa kan skifta från miljö
till miljö. Arbetsutskottet ser inte nödvändigtvis att det i de olika
miljöerna skall vara sociala tjänstehundar. Utskottet är positivt till att
man följer forskningen och utvecklingen kring sociala tjänstehundar
och sällskapsdjur inom omsorgen i Sveriges kommuner och inom andra
områden. Arbetsutskottet föreslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

som svar på motionen översända inkomna yttranden från
utbildningsnämnden och socialnämnden tillsammans med
arbetsutskottets protokollsanteckning ovan, samt

att
motionen därmed avslås.
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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002

Behörighet att utföra anvisningar på kommunens
plusgiro, kvittera eller överlåta till kommunen eller någon
av dess nämnd och styrelse ställd check/utfärda check
samt elektronisk betalning
Ärende:
Behörighet att kvittera eller överlåta till kommunen eller någon av
kommunens nämnder och styrelser ställd check, samt utfärda check,
utföra elektronisk betalning och utfärda anvisningar på kommunens
plusgiro.
Förklaring av ärendet:
Ekonomienheten har fått två nya vikarierande medarbetare,
ekonomiassistent Kent Brannebo och Eva-Marie Lundh som behöver ha
behörighet att hantera kommunens medel. Dessutom har en
medarbetare slutat, controller Kent Fröberg och hans behörighet
behöver avslutas. Behörigheter för tidigare vikarie Gunnel Johansson
och Kristina Leyden kvarstår för att kunna täcka upp vid semester och
frånvaro.
Behörigheten omfattar att kunna kvittera eller överlåta till kommunen
eller någon av dess nämnd och styrelse ställd check/utfärda check samt
elektronisk betalning. Behörighet att utfärda anvisningar på
kommunens plusgiro. Allt detta två i förening tillsammans med
nedanstående personer.
Beslutsunderlag
Behörighet att utföra anvisningar på kommunens plusgiro, kvittera eller
överlåta till kommunen eller någon av dess nämnd och styrelse ställd
check/utfärda check samt elektronisk betalning
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Kommunstyrelsen beslutar
att

bemyndiga Kristina Leyden, Gunnel Johansson, controller
Helena Ekman, ekonomichef Stefan Christensson, controller
Jerker Widerström, redovisningschef Anna Lindström samt
redovisningsassistenterna Erika Ebbesson, Emma
Alvstjärna, Kent Brannebo och Eva-Marie Lundh att två i
förening kvittera eller överlåta till kommunen eller någon av
dess nämnder och styrelser ställd check, utfärda check,
utföra elektronisk betalning och utfärda anvisningar på
kommunens plusgiro, samt

att

upphäva kommunstyrelsens tidigare beslut under
§ 103/2014.
___________
Expedieras till:
Berörda ovan
Anna Lindström för vidareinformation
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Informationsärende
Beslutsunderlag
Kommunernas konsumentvägledning nödvändig för ett bra
konsumentstöd, KLK 2015.112
Länsstyrelsen Skåne, Rapport 2015-12 - Energieffektivisering av
lantbruk, KLK 2015.118
Protokoll Söderåsens Miljöförbund 2015-03-10 § 11-21,
KLK 2015.102
Protokoll direktionen Medelpunkten 2015-03-17
KLK 2015.142
Årstämmoprotokoll NÅRAB 2015-03-27 § 1-14
KLK 2015-101
Protokoll konstituerande NÅRAB 2015-03-27§ 1163-1168
KLK 2015.101
Protokoll NÅRAB 2015-03-27 § 1169-1173
KLK 2015.101
Protokoll direktionen Räddningstjänsten Skåne Nordväst
2015-03-26. KLK 2015.100
Protokoll Örkelljungabostäder AB 2015-02-16, KLK 2015.98
Protokoll Örkelljungabostäder AB 2015-03-16, KLK 2015.98
Protokoll Söderåsens Miljöförbund 2015-04-14 § 22-42,
KLK 2015.102
Protokollsutdrag Söderåsens Miljöförbund 2015-04-14 § 27
Yttrande angående Vattenmyndighetens samrådsmaterial för
vattenförvaltningen 2015-2021, KLK 2015.102
Verksamhetsplan 2015 Söderåsens Miljöförbund
Behovsutredning 2015-2017 Söderåsens Miljöförbund
Cirkulär SKL 15:13 - Ny lag om sprängämnesprokursorer, KLK
2015.192
Cirkulär SKL 15:14 - Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för
år 2015, KLK 2015.193
Kommunchef Peter Andreasson informerar om resultat från öppna
jämförelser vad gäller grundskolan. Dessutom informeras om resultat
vid jämförelser om företagande. Vidare presenteras broschyrer för
Riksettan och Örkelljungadagarna. Slutligen presenteras arbetet med
kommunens skyltar, fiberutbyggnad, förändring av kommunens
hemsida och aktiviteter på Skåneleden.
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Kommunstyrelsen beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.
___________
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160

Information om krisledningsnämnden
Niclas Bengtsson, SD, efterhör information om kommunens
krisledningsnämnd.
Beredskapssamordnare Kenth Svensson informerar om kommunens
krisledningsplan, krisinformationsplan och utbildnings- och
övningsplan. Dessa är under revidering och är på väg att hanteras i
kommunstyrelsens arbetsutskott. Kenth Svensson informerar även om
olika händelser i kommunen där information bl a har lämnats till
krisledningsnämnden. Vidare berörs Lagen om Extraordinära händelse i
fredstid (2006:544, LEH). Kommunens ansvar enligt LEH är att minska
sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera
krissituationer i fred. "Med extraordinär händelse avses en sådan
händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning
eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun."
Slutligen informeras om följande definitioner:
·
Ansvarsprincipen – den som har ansvar normalt, har ansvar vid
samhällsstörning.
·
Närhetsprincipen - samhällsstörning hanteras där den inträffar.
·
Likhetsprincipen - verksamheten ska fungera som vid normala
förhållanden.
·
Geografiskt områdesansvar – kommunen har det geografiska
områdesansvaret inom kommungränsen.
Kommunstyrelsen beslutar
att

information om krisledningsarbetet skall framgå av
reviderad krisledningsplan samt att lägga informationen i
övrigt till handlingarna.
___________
Expedieras till:
Kenth Svensson
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