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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 1 KLK.2018.5 04

Information från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från
ekonomichef Stefan Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Stefan Christensson informerar om arbetet med Årsredovisning 2017.
___________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 2 KLK.2017.5 042

Månadsuppföljning 2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna månadsuppföljningen per
november 2017, dels för kommunstyrelsens verksamhet, dels för
kommunen totalt.

Bakgrund
Kristoffer Hansson Borg, Jan Enberg och Richard Johnsson, Serkon
informerar om Månadsuppföljning per november 2018.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-12-20 - KSAU § 353
Månadsuppföljning Kommunstyrelsen november 2017
Månadsuppföljning totalt november 2017
___________

Expedieras till:
Serkon
Stefan Christensson
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 3 KLK.2018.8 00

Information från kommunchefen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från
kommunchef Charlotta Kabo Stenberg till handlingarna.

Bakgrund
Charlotta Kabo Stenberg informerar om eventuell uthyrning av
Kaptensgården, rekrytering av socialchef samt arbetet med uppdrag
utifrån internbudgetar och analyser för kommunens verksamheter och
ekonomi.

Vidare informeras om detaljplanen för Högkullen, Hälsoförskolan som
vunnit laga kraft samt påbörjat arbete för detaljplanen för Lycksta Äng,
äldreboende.
___________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 4 KLK.2017.387 004

SkånEarkiv kommunalförbund för e-arkiv -
avsiktsförklaring

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att

· Örkelljunga kommun ställer sig bakom avsiktsförklaring
om att instifta och ansluta sig till kommunalförbund
SkånEarkiv

· uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen att underteckna avsiktsförklaringen

· kostnaden för 171.439 kronor för 2018 belastar
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter och att
kostnaden fr.o.m. 2019 hanteras i budgetarbetet inför 2019.

Bakgrund
Örkelljunga kommun har deltagit i en förstudie om att bilda ett
kommunalförbund gällande e-arkiv. Syftet har varit att hitta former för
att på ett effektivt sätt möta kraven på en framtida modern
arkivfunktion som uppfyller de krav lagstiftningen ställer på offentlig
förvaltning.

Förstudien pekar på att ett kommunalförbund bör instiftas som
arkivmyndighet för de ingående kommunerna med gemensam
förvaltning och system för bevarande (e-arkiv).

Förstudien visar att samordningen innebär lägre kostnader för de
enskilda kommunerna än om kommunerna skulle bygga upp e-arkiv i
egen regi. Medlemsavgiften för Örkelljunga kommun beräknas på
årsbasis till ca 260 tkr, för 2018 är kostnaden beräknad till 171 439 kr.
Kostnaden är beroende av invånarantal. Förutom medlemsavgift
tillkommer kostnad för personal. Örkelljunga har idag en beräknad
personalkostnad om 363 tkr (80 % tjänst). Av denna måste 20 %
överföras till förbundet, men detta medför inga ökade kostnader för
Örkelljunga kommun utan ryms inom nuvarande medarbetares tjänst.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-12-13 - KSAU § 338
Projekt ScanArkiv - Förstudie kring kommungemensam
arkivorganisation med tillhörande e-Arkiv
Bilaga 1 - Förslag att bilda Kommunalförbundet SkånEarkiv
Avsiktsförklaring för bildande av ett kommunalförbund den 1 maj 2018
för att skapa en gemensam arkivmyndighet i Skåne
Tjänsteskrivelse Charlotta Kabo Stenberg - SkånEarkiv
kommunalförbund för e-arkiv - avsiktsförklaring
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 5 KLK.2017.262 139

Flyktingverksamhetens intäkter och kostnader i
Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

· att statsbidragen i form av schablonersättning kopplad till
flyktingverksamheten för 2018 ska fördelas till
förvaltningarna enligt följande:

Socialförvaltningen (SN)
Tillfälligt bidrag för kvarboende EKB asyl >18 (350 tkr)
Dygnsschablon EKB asyl (prel. 2 000 tkr)
Dygnsschablon EKB put < 18 (prel. 8 000 tkr)
Dygnsschablon EKB put > 18 (prel. 4 000 tkr)
Majschablon (prel. 90 tkr)
Årlig rörlig ersättning (prel. 38 tkr)
Initiala ersättningskostnader ekonomiskt bistånd (prel. 200 tkr)
30 % av Statsbidrag 24-månaders schablon (prel. 2 340 tkr)
30 % av Grundersättning nyanlända med uppehållstillstånd (67
tkr).

Utbildningsförvaltningen (UN)
60 % av Statsbidrag 24-månaders schablon (prel. 4 680 tkr)
60 % av Grundersättning nyanlända med uppehållstillstånd (135
tkr). Kommunstyrelsen noterar att utbildningsnämnden har för
elvepengsfördelningen i budget 2018 tilldelats 2 mkr från
Migrationsverkets anslag.

Kommunledningsförvaltningen (KS)
10 % av Statsbidrag 24-månaders schablon (prel. 780 tkr)
10 % av Grundersättning nyanlända med uppehållstillstånd (22
tkr).
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunledningsförvaltningen (ÖFN)

· Fast ersättning för mottagande EKB (500 tkr)
Kommunstyrelsen noterar att Överförmyndarnämnden har
i budget 2018 för ersättningar till gode män tilldelats 500
tkr från Migrationsverkets anslag.

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att
genomföra organisationsanpassning av verksamheten innebärande
att samordningsansvaret förs från socialförvaltningen till
kommunledningsförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutar speciellt uttala att det utöver tilldelade
anslag till respektive verksamhet inte finns ytterligare anslag att
fördela. Följaktligen är det nämndernas ansvar att tillse att
respektive ram följs för att få en verksamhet i balans.

Motivering till beslut
Ersättningen från Migrationsverket föreslås fördelas enligt det
grundförslag Serkon presenterade i sin rapport. Detta förslag utgår från
ersättningens syfte samt hur andra kommuner runt om i landet valt att
fördela ersättningarna. Den del av ersättningen som inte är tydligt
riktad till en verksamhet föreslås fördelas enligt en schablonmodell: SN
30 %, UN 60 % och KS 10%. Denna fördelning är vanligt
förekommande runt om i landet.

Motiv för organisationsförändringen är det behov av ökad styrning och
samordning som såväl kommunens revisorer som Serkons
konsultrapport pekat på.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att statsbidragen i form av
schablonersättning kopplad till flyktingverksamheten ska gå till
kommunstyrelsen för vidare fördelning till förvaltningarna utifrån
organisation och uppdrag.

I tjänsteskrivelse från kommunchef Charlotta Kabo Stenberg föreslås
hur fördelningen bör se ut gällande 2018. Förslaget utgår från det
förslag Serkon lämnat i rapport juni 2017.

Då ersättningarna såväl som volymerna kommer att minska de
kommande åren, måste verksamheten vara flexibel och lätt kunna
skalas ner.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen har även beslutat att ge kommunchefen i uppdrag att
ta fram förslag till organisation för flyktingmottagning och
integrationsverksamhet inom Örkelljunga kommun. I dagsläget föreslås
endast att Kommunstyrelsens samordningsansvar tydliggörs och att en
funktion inrättas på kommunledningsförvaltningen med syfte att stödja
Kommunstyrelsen i dess styrande och samordnande uppdrag.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-06 att statsbidragen i form av
schablonersättning kopplade till flyktingverksamheten ska gå till
kommunstyrelsen för vidare fördelning till förvaltningarna utifrån
organisation och uppdrag. Kommunstyrelsen beslutade samma datum
att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till organisation för
flyktingmottagning och integrationsverksamhet inom Örkelljunga
kommun.

Under hösten har en arbetsgrupp bestående av kommunchef,
förvaltningscheferna för socialförvaltning och utbildningsförvaltning,
controllers, redovisningschef och ekonomichef arbetat med frågan och
tagit fram underlag.

Parallellt med detta arbete har under hösten diskussioner förts i
kommunchefens ledningsgrupp om uppdrag och organisation för
kommunens verksamhet kopplat till flyktingmottagning och
integration.

Fördelning av schablonersättningar
Ersättningen från Migrationsverket utgörs av en mängd olika
ersättningar som var för sig har relativt tydliga anvisningar för
hur de ska användas. Några ersättningar riktas till hela kommunens
verksamhet gällande nyanlända. Det är svårt att hitta en helt
korrekt fördelningsgrund för dessa ersättningar. Många kommuner
använder en schabloniserad fördelning av dessa medel. 30 % till
socialförvaltningens verksamhet, 60 % till utbildningsförvaltningens
verksamhet och 10 % till kommunstyrelsen övergripande samordning.
Vi har vid genomgång av vår organisation och verksamhet inte funnit
några skäl till att i dagsläget välja en annan fördelningsform.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

I år föreslås dock två undantag från ovanstående princip:

Kommunfullmäktige har i samband med budget för 2018 beslutat att
500 tkr ska tillföras Överförmyndarnämnden för ersättningen för gode
män som arbetar med ensamkommande barn. Det är rimligt att denna
ersättning hämtas från de ersättningsformer som gäller
ensamkommande barn. Flera av schablonersättningar gällande
ensamkommande barn är destinerade till socialförvaltningens
verksamhet. Det finns en mer allmän grundersättning som kan
destineras till överförmyndarnämnden, vilket föreslås för 2018.
Kommande år kan denna grundersättning antingen gå till
socialförvaltningen eller fördelas enligt schablon 30:60:10.

Gällande ensamkommande barn finns även en mindre årlig rörlig
ersättning som preliminärt väntas uppgå till 37 800 kronor för 2018.
Denna föreslås detta år fördelas till socialförvaltningen.

Observera att detta förslag till fördelning enbart gäller de medel som
går direkt till kommunen utan ansökan. Medel som betalas ut efter
återsökning från kommunen kommer att återsökas av respektive
förvaltning dvs utbildningsförvaltning resp. socialförvaltning.

Det förslag förvaltningen nu lägger gäller endast avseende år 2018. Då
verksamheten och volymer snabbt förändras måste fördelningen årligen
omprövas. Förvaltningen vill även flagga för att det kan komma att
inträffa förändringar på nationell nivå som kan motivera en förändring
även under pågående budgetår.

Förvaltningen vill även påminna om att ersättningsnivåerna förväntas
minska kraftigt efterföljande verksamhetsår varför det är av största vikt
med flexibla organisationer och arbetssätt som snabbt kan skalas ner
efterhand som ersättningsnivåerna minskar.

Hur förslaget överensstämmer med Serkons förslag framgår av
handlingar i ärendet.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Organisering av flyktingmottagning och integrationsverksamhet
En översyn av organiseringen av arbetet kring flyktingar och
integration har diskuterats under långt tid. Det har varit tydligt att en
övergripande samordning av verksamheten saknas. Man kan överväga
att göra en större organisationsförändring där man sammanför
huvuddelen av verksamheten kopplat till nyanlända genom att
samorganisera kommunens arbetsmarknadsenhet, utbildningscentrum
och försörjningsstöd. Detta är en organisationsform som prövats i flera
kommuner med gott resultat även innan flyktingströmmen ökade, dvs
organisationen motiveras inte i första hand av flyktingverksamheten.
Då detta är en större fråga och inte tydligt ingår i det uppdrag som
lämnats till kommunchefen har diskussionerna under hösten rört sig om
mindre organisationsanpassningar, se handlingar i ärendet.

För att stärka samordning och styrning av verksamheten föreslås att
kommunstyrelsen tar en tydligt styrande roll och att en funktion för
övergripande samordning inrättas på kommunledningsförvaltningen
med uppdrag att utifrån politiska beslut och kommunövergripande
integrationsplan leda och samordna alla kommunens insatser för
integration inkluderat det arbete som sker ute i övriga förvaltningarna.

Funktionen är kommunens kontaktperson utåt t.ex. gentemot
Länsstyrelse och Migrationsverk och deltar normalt i de nätverk i
integrationsfrågor där kommunen är representerad. Även del av
controllertjänst (10 %) avsätts på kommunledningsförvaltningen för att
bistå i arbetet med att följa upp verksamheten utifrån ett
helhetsperspektiv.

Huvuddelen av verksamheten föreslås även framgent bedrivas inom
utbildningsförvaltning respektive socialförvaltning som en del av det
ordinarie uppdraget enligt Socialtjänstlag respektive Skollag.
Verksamheten kopplad till boende för ensamkommande barn fortsätter
att vara organiserad under socialförvaltningen men kommer att fasas ut.
Överförmyndarnämnden har även den under 2018 viss verksamhet
kopplat till ensamkommande barn, en verksamhet som väntas fasas ut
under året.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

För att stärka sammanhang och samplanering för de nyanlända pekar
mycket på att ansvaret för samhällsorientering bör flyttas från
socialnämnden till utbildningsnämnden där det kan samorganiseras
med SFI.

En förändring inom socialnämndens ansvarsområde bör övervägas
nämligen att flytta socialnämndens ansvar för flyktingmottagande från
IFO till AME. Väljer socialnämnden att göra en sådan förändring kan
det finnas skäl att nämnden har kvar ansvaret för samhällsorientering. I
dagsläget föreslås därför ingen förändring gällande ansvaret för
samhällsorientering.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-12-13 - KSAU § 339
Tjänsteskrivelse Charlotta Kabo Stenberg - Flyktingverksamhetens
intäkter och kostnader 2017-12-11
Bilaga 1 till tjänsteskrivelse - Förslag till fördelning i relation till
förslag i Serkons rapport
Bilaga 2 till tjänsteskrivelse - Organisering av flyktingmottagning och
integrationsverksamhet
___________

Expedieras till:
Nämnderna
Förvaltningschefer
Ekonomichef
Kommunchef
Serkon
Michael Werner
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 6 KLK.2017.268 107

Ägardirektiv för Örkelljungabostäder AB

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar godkänna reviderade Ägardirektiv
för Örkelljungabostäder AB.

Bakgrund
Ekonomichef Stefan Christensson har utarbetat förslag till reviderade
ägardirektiv för Örkelljungabostäder AB.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-12-13 - KSAU § 333
Ägardirektiv för Örkelljungabostäder AB 2016-2017
Ägardirektiv för Örkelljungabostäder AB
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 7 KLK.2017.269 107

Ägardirektiv för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar godkänna reviderade Ägardirektiv
för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Bakgrund
Ekonomichef Stefan Christensson har utarbetat förslag till reviderade
ägardirektiv för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-12-13 - KSAU § 335
Ägardirektiv för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 2016-2017
Ägardirektiv för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 8 KLK.2017.397 041

Omfördelning av investeringsmedel avseende
renovering av Bokelundaskolan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar återremittera arbetsutskottets förslag
om att 674 tkr omfördelas till investering avseende renovering av
Bokelundaskolan projekt 1842. Enligt förslaget omfördelas medel
från erhållna bidrag av Boverket avseende Kungsskolan och
Bering Special.

Fastighetschef Anders Emgård inbjudes till arbetsutskottets
sammanträde 2018-01-24, klockan 15.00 för information om ÄTA-
kostnader (ändrings- och tilläggsarbeten ) för projektet
Bokelundaskolan.

Bakgrund
I investeringsbudgeten för året har 4400 tkr avsatts för renovering av
Bokelundaskolan (F-5). Efter upphandlingsförfarandet visar det sig att
lägsta inkomna anbudet för renovering låg på 4583 tkr exklusive
projektering. Då det rör sig om ett renoveringsarbete kan även "ÄTOR"
uppkomma (Ändrings- och TilläggsArbeten). Kommuner som väljer att
renovera sina skollokaler har möjlighet att söka bidrag hos Boverket
för att täcka en del av kostnaderna.

Kommunen har hittills i år erhållit 674 tkr i bidrag för
renovering/upprustning av Kungsskolan och Bering Special vilket
resulterar i att belastningen på redan budgeterade investeringsmedel
reduceras med erhållna bidrag

Beskrivning av ärendet
För att möta dagens krav på belysning, ventilation och akustik har
kommunen beslutat att renovering av Bokelundaskolan skall utföras
under 2017. I investeringsbudgeten avsattes 3700 tkr och med ett
tillägg i TB1 om 700 tkr blev den totala investeringsbudgeten för
projektet 4400 tkr.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommuner som renoverar sina skollokaler ges möjlighet att ansöka om
bidrag hos Boverket, belopp som kan sökas utgör 25% av den
bidragsberättigade åtgärden. Kommunen har som rutin att alltid söka
dessa bidrag vid alla sina skolrenoveringsprojekt. Kostnaderna för
renovering av Bokelundaskolan inkluderat projektering och "ÄTOR"
summeras till 5068 tkr.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-12-13 - KSAU § 342
Tjänsteskrivelse Anders Emgård - Omfördelning av investeringsmedel
avseende renovering Bokelundaskolan
___________

Expedieras till:
Anders Emgård
Ksau 2018-01-24
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 9 KLK.2017.285 001

Samlat lokalförsörjningsansvar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta föreslagna Regler för
investeringar i egen fastighet och hyra av lokal.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat (KS § 176 2017-10-04) att uppdra åt
kommunchefen att fastställa rutiner för lokalförsörjning samt underhåll
av de lokaler som kommunen bedriver verksamhet i, så att alla frågor
gällande fastigheter och lokaler bereds av fastighetsenheten före
politiska beslut. Ett förslag på rutinbeskrivning/regler har arbetats fram,
syftet är att tydliggöra och säkerställa de olika rollerna som varje
nämnd och förvaltning har.

Föreligger skrivelse i ärendet från kommunchef Charlotta Kabo
Stenberg och fastighetschef Anders Emgård.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-12-13 - KSAU § 343
Tjänsteskrivelse Anders Emgård - Regler för investering i egen
fastighet och hyra av lokal
Bilaga till tjänsteskrivelse - Regler för investering i egen fastighet och
hyra av lokal
___________

Expedieras samlad handling till:
Förvaltningschefer
Fastighetschef
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 10 KLK.2017.257 295

Bevarande av motion, S - Nytt Kommunhus

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen
översända yttrandet från kommunchef Charlotta Kabo
Stenberg och fastighetschef Anders Emgård.

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara
besvarad.

Bakgrund
Bjarne Daa (S) har för socialdemokraterna inlämnat en motion om nytt
kommunhus. Av motionen framgår bl a följande:

Vi har genom åren sett hur bristen på arbetsplats i kommunhuset har
nått sin bristningsgräns, många kreativa lösningar har tagits i bruk. Allt
från att sitta i källaren, till att sitta i möteslokal. Man kan inte påstå att
det har varit några av de bästa lösningar genom tiden.

Kravet på en modern arbetsplats och kommunbyggnad som lever upp
till invånarnas förväntningar kan man inte påstå att nuvarande
kommunhus lever upp till.

Socialdemokraterna vill därför med denna skrivelse påbörja
förberedelserna inför genomförande av ett nytt kommunhus i
Örkelljunga.

Vi lämnar inte det gamla kommunhuset utan idéer. Är det så att det inte
kan eller ska ingå i den framtida förvaltningen, vill vi Socialdemokrater
att en utredning skall se på en lösning om det nuvarande kommunhuset
kan byggas om till ungdomsbostäder.

Socialdemokraterna vill att man förutsättningslöst utreder bygget av ett
nytt kommunhus genom.
Att Utreda förutsättningar för ett nytt kommunhus och placering.
Att nuvarande kommunhus utreds för ombyggning till
ungdomsbostäder om det inte ska ingå i framtida förvaltning.

19(43)



Sammanträdesprotokoll 2018-01-10
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen till
kommunchef Charlotta Kabo Stenberg för yttrande senast januari 2018.

Förvaltningens synpunkter
Föreligger yttrande från fastighetschef Anders Emgård och
kommunchef Charlotta Kabo Stenberg. Av yttrandet framgår bl a
följande:

Kommunstyrelsen beslutade (KS § 176 2017-10-04) om ett delvis
förändrat uppdrag gällande kommunens lokalförsörjning.
Lokalförsörjningsplaner för kommunens verksamheter på såväl kort
som lång sikt kommer att presenteras under 2018.

Då arbetet med att kartlägga och säkerställa kommunens lokalbehov är
i en initialfas, är det lämpligt att först utreda förutsättningarna att möta
framtidens krav/önskemål i befintligt kommunhus samt i de övriga
befintliga lokaler som kommunen förfogar över.

Sammanfattning
Fastighetsenheten har uppdrag att se över samtliga förvaltningars
lokalbehov i ett helhetsperspektiv på kort och lång sikt.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att detta arbete slutförs innan
utredning om ett eventuellt behov och förutsättningar för att bygga ett
nytt kommunhus påbörjas.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-12-13 - KSAU § 344
Motion, S - Nytt Kommunhus
Yttrande Anders Emgård - Motion, S - Nytt kommunhus
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 11 KLK.2017.290 773

Besvarande av motion, M - Mobil ungdomsmottagning
till Örkelljunga

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunchef Charlotta
Kabos Stenberg att tillskriva Region Skåne om mobil
ungdomsmottagning till Örkelljunga.

Motionen bifalls därmed.

Bakgrund
Theresa Lindahl, M har inlämnat följande motion:

Idag ser vi att allt fler ungdomar i Örkelljunga mår allt sämre, det är
därför viktigt att vi försöker samla alla goda krafter för att vända en
negativ trend.

När en ungdom i Örkelljunga idag ska besöka en ungdomsmottagning
måste man ta sig till Ängelholm för rådgivning, en resa som kan vara i
princip omöjlig om man är i de yngre tonåren, bor man dessutom
utanför centralorten kan det försvåra ännu mer.

Det är svårt att kunna åka så pass långt bort då det handlar om att både
passa in bussturer och skoltider. En ungdomsmottagning ett par gånger
i månaden kan vara ett bra komplement till övriga vuxna som finns i
våra ungdomars närhet, t ex skolkuratorer och sköterskor.

Den mobila ungdomsmottagningen som Region Skåne driver hjälper
till att nå ut till ungdomar på de orter där befolkningsunderlaget är
för litet för att ha en permanent mottagning. I den mobila
ungdomsmottagningen ryms en komplett mottagning och möjliggör att
ungdomarna på dessa orter får samma närhet och tillgänglighet till vård
som på andra orter i Skåne, med möjlighet till undersökningar,
provtagning och till psykosociala samtal - det senare oerhört viktigt
då vi i den senaste folkhälsoenkäten som Region Skåne gjort ser att
mående hos våra ungdomar sjunkit rejält. Att se till att våra ungdomar
får tillgång till ytterligare vuxenstöd måste därför vara en Prioritet.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Theresa Lindahl föreslår därför att Örkelljunga kommun tar en
kontakt med Region Skåne för att se över möjligheterna att
den mobila ungdomsmottagning kan förläggas regelbundet i
Örkelljunga.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-25 - KSAU § 282
Motion, M - Mobil ungdomsmottagning till Örkelljunga
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
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KS § 12 KLK.2016.384 626

Besvarande av motion, L och SPI - Sommarjobb för
idrottsintresserade gymnasieungdomar

Kommunstyrelsen förslag

Kommunfullmäktige beslutar att som yttrande över motionen
överlämna personalutskottets beslut 2017-10-11, § 10.

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Bakgrund
Kristina Söderlund, SPI och Åke Sjörin SPI har inlämnat följande
motion;

Den höga ungdomsarbetslösheten är svår att åtgärda på kommunalnivå,
men sommarjobb för ungdomar kan vi införa. Det kan bli en ung
människas första och viktiga kontakt med arbetslivet. Sommarlediga
gymnasieelever kan rekryteras genom olika idrottsföreningar och
avlönas av dem med kommunala ekonomiska medel.

Många barn och ungdomar rör på sig alldeles för lite och särskilt under
sommaren saknar många barn och ungdomar ibland meningsfull
sysselsättning.

Vårt förslag är att ungdomarna med sommarjobb ska aktivera barn och
ungdomar med olika fysiska aktiviteter. För att detta ska fungera, krävs
uppsökande verksamhet på fritidshem, fritidsgårdar och i övriga
miljöer där barn och ungdomar finns.

Vi vill
- att kommunfullmäktige inför sommaren 2017 inför sommarjobb för
idrottsintresserade gymnasieungdomar och att kommunala medel ställs
till förfogande i enlighet med tidigare praxis för sommarjobb i
kommunen.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att överlämna motionen
till personalutskottet för yttrande senast maj 2017.

Personalchefens synpunkter
Örkelljunga kommun har inga speciella sommarjobb förutom
feriepraktikplatser för gymnasieungdomar. Under sommaren anställs
semestervikarier för att ersätta ordinarie personal under deras semester,
semestervikariaten riktar sig till alla på arbetsmarknaden.

Ett av skälen till att kommunen erbjuder feriepraktik för
gymnasieungdomar är att skapa intresse bland kommunens ungdomar
för jobb inom bland annat skola, vård och omsorg, med tanke på
kommunens framtida personalförsörjning. Feriepraktiken innebär att
man har en handledare under hela sin feriepraktik. Inget självständigt
arbete i den bemärkelsen som en semestervikarie har.

Det har varit ett vikande antal sökande gymnasieungdomar till
kommunens feriepraktikplatser de senaste åren. Det beror troligtvis på
att arbetsmarknaden för sommarjobb har förbättrats de senaste åren.
Enligt motionärerna så skulle idrottsföreningarna själva rekrytera och
anställa gymnasieungdomar, det vill säga ett arbetsgivaransvar med
arbetsmiljöansvar, tillämpliga försäkringar, löneutbetalningar m.m.
Vidare ska de gymnasieungdomar som anställs och som ska arbeta mot
fritidshem och fritidsgårdar, där det finns barn och ungdomar, uppvisa
utdrag ur brottsregistret. Detta sammantaget ställer stora krav på
idrottsföreningarna.

Vidare behövs en strategi och plan för hur ett sådant arbete ska fungera
mellan idrottsföreningarna och berörda verksamheter i kommunen. Det
behöver i så fall diskuteras igenom med idrottsföreningarna.

Motionärerna är ute i vällovligt syfte men med tanke på kommunens
situation så är det bättre att använda resurserna till feriepraktik inom de
kommunala verksamheterna alternativt att frågan utreds vidare för att
se om det finns förutsättningar att genomföra motionärernas förslag.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Personalutskottets behandling
Personalutskottet diskuterar att det är angeläget att ha kvar
feriepraktiken i Örkelljunga kommun i nuvarande form.
Det är viktigt att kommunen erbjuder ungdomar i 16 till 17 års åldern
möjligheten till feriepraktik för att på så sätt skapa ett intresse och en
nyfikenhet för jobb inom skola, vård och omsorg. Detta med tanke på
kommunens framtida personalförsörjning.

Genom feriepraktiken får ungdomarna i regel sin första kontakt med
arbetslivet. Feriepraktiken innebär att man som feriepraktikant har en
handledare under sin praktikperiod och man utför inte ordinarie och
självständiga arbetsuppgifter som t ex en semestervikarie.

Feriepraktikanten är i regel minderårig (under 18 år) och detta ställer
större krav på arbetsgivaren utifrån ett arbetsgivarperspektiv.
Framöver ser personalutskottet inte möjligheten att införa sommarjobb
utifrån motionärernas önskemål, utan vill tillsvidare behålla
feriepraktiken i dess nuvarande omfattning och form.

Kommunstyrelsens personalutskott har beslutat att som yttrande till
kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-12-13 - KSAU § 345
Motion - Sommarjobb för idrottsintresserade gymnasieungdomar
Protokoll 2017-10-11 - PU § 10
Yttrande över motion, SPI - Sommarjobb för idrottsintresserade
gymnasieungdomar
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 13 KLK.2017.362 291

Besvarande av motion, SD - Ny grundskola i
Örkelljunga

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslutar avslå motionen

Tommy Brorsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande om bifall till motionen.

Bakgrund
Anneli Eskilandersson och Tommy Brorsson har för
Sverigedemokraterna inlämnat följande motion:

Sverigedemokraterna ser problem med dagens trångboddhet i
framförallt grundskolan i centralorten. Få lokaler och tillfälliga
lösningar med baracker är inte optimalt för en väl fungerande
verksamhet. Klassernas storlek bör inte avgöras av tillgången på
lektionssalar utan bör optimeras utifrån lärande. Det finns en politisk
vilja att ha små klasser, som tyvärr motverkas av bristen på lokaler.

Det var nu länge sedan någon ny skola byggdes i Örkelljunga och
kanske är det dags för kommunen att satsa på något nytt. Behovet
verkar vara stort i centralorten och möjligheterna till ytterligare
utbyggnad av Bering och Mården är högst begränsat.

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna
Att utreda hur behovet av en ny skola ser ut och hur det kan lösa
dagens trångboddhet.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning

Protokollsanteckning
Kommunstyrelsen noterar att styrgruppen för framtida äldreboende har
hanterat frågan om trångboddhet i kommunens grundskolor. I den
särskilda arbetsgruppen rörande fastigheter har möjligheten att bygga ut
Mårdenskolan i Södergårdens befintliga lokaler prioriterats. I
diskussionerna har det framkommit att såväl utbildningsnämnden som
kommunstyrelsen anser att grundskolorna i tätorten bör vara lika stora
avseende elevantalet.
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Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Tommy Brorsson yrkar bifall till motionen.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition, dels på arbetsutskottets förslag, dels på Tommy Brorssons
yrkande och finner att arbetsutskottets förslag antas.

Kommunstyrelsen tillstyrker därmed arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-12-20 - KSAU § 359
Motion, SD - Ny grundskola i Örkelljunga
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 14 KLK.2017.407 170

Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst -
Handlingsprogram 2018 för skydd mot olyckor

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande till
Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst uttala att Örkelljunga
kommun intet har att erinra mot Handlingsprogram 2018.

Bakgrund
Enligt lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 ska varje
kommun/förbund anta ett handlingsprogram som omfattar både
förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Handlingsprogrammet
för förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst omfattar kommunerna
Ängelholm, Örkelljunga och Helsingborg, vilket antas av förbundets
Direktion inför varje nytt verksamhetsår. Innan programmet antas ska
samråd ha skett med de myndigheter som har väsentligt intresse i
saken.

Till handlingsprogrammet för förbundet Räddningstjänsten Skåne
Nordväst, finns två underliggande dokument kopplade som i detalj
beskriver verksamheten.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-12-13 - KSAU § 347
Missiv - Handlingsprogram 2018 för skydd mot olyckor för
Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Handlingsprogram och verksamhetsplan 2018
Detaljbeskrivning av RSNV operativ verksamhet.pdf
Detaljbeskrivning av RSNV förebyggande verksamhet.pdf
___________

Expedieras till:
Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst
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KS § 15 KLK.2017.425 003

Räddningstjänsten Skåne Nordväst - Reviderad
förbundsordning med tillhörande reglemente för
direktionen och revisionen samt medlemsdirektiv

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad
förbundsordning med tillhörande reglemente för direktionen och
revisionen samt medlemsdirektiv avseende Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Bakgrund
Räddningstjänsten Skåne Nordväst är ett kommunalförbund som
tillhandahåller en för medlemmarna ömsesidig räddningstjänst samt
därtill hänförligt förebyggande och angränsande verksamhet inom
området samhällsskydd, räddning och beredskap. Medlemmar i
förbundet är Helsingborgs stad, Ängelholms kommun och Örkelljunga
kommun.

En översyn och uppdatering av förbundsordningen med tillhörande
reglementen och medlemsdirektiv har genomförts i samband med att
förhandlingar med nya medlemskommuner har förts. Förhandlingarna
har inte resulterat i att några nya medlemmar kommer att inträda i
förbundet från och med 1 januari 2018. Trots detta finns ett behov av
att uppdatera förbundsordningen.

Förslag till ändringar av förbundsordning med tillhörande reglemente
och medlemsdirektiv har utarbetats vid möten tillsammans med
företrädare för medlemskommunerna.

Direktionen Räddningstjänsten Skåne Nordväst har beslutat föreslå
kommunfullmäktige att fastställa framlagt förslag till reviderad
förbundsordning med tillhörande reglemente för direktionen och
revisionen, samt medlemsdirektiv
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Beslutsunderlag
Protokoll 2017-12-20 - KSAU § 356
Protokollsutdrag § 53 Direktionen Räddningstjänsten Skåne Nordväst -
Ny förbundsordning med tillhörande reglementen samt
medlemsdirektiv - förslag
Utkast - Förbundsordning för Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Utkast - Medlemsdirektiv för kommunalförbundet Räddningstjänsten
Skåne Nordväst
Utkast reglemente revisionen i kommunlaförbundet Räddningstjänsten
Skåne Nordväst 171031 § 53.pdf
Utkast reglemente för direktionen Räddningstjänsten Skåne
Nordväst171031 § 53.pdf
Tjänsteskrivelse Helsingborg Stadsdelsförvaltning
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 16 KLK.2017.415 739

Initiativ till kommunstyrelsen om enkät om
trygghetsboende

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchef Charlotta
Kabo Stenberg att i enlighet med inlämnat initiativ utsända
utskick till medborgare i Örkelljunga som har fyllt 60 år och
undersöka intresset för trygghetsboende, seniorboenden, hyresrätt
och bostadsrätt. Utskicket bör förtydliga alternativa boenden,
exempelvis vad trygghetsboende och seniorboende innebär och ge
en indikativ hyresnivå. I svarsalternativen bör framgå
åldersgrupper per 10 år.

Bakgrund
Carina Zachau och Gunnar Edvardsson meddelar att kommunen i
samband med planeringen av ett nytt äldreboende även fått frågor om
Trygghetsboende. Det har framkommit att det inte är självklart vad som
krävs för att få en plats på ett äldreboende och det är hos många oklart
vad som är skillnaden mellan trygghetsboende och äldreboende.

Vi vill därför göra en undersökning hos våra medborgare om det finns
ett intresse för trygghetsboende liknande den vi gjorde i Skånes
Fagerhult för något år sedan. Det är en bra boendeform, mellan vanlig
lägenhet och särskilt boende, och det skulle givetvis vara centralt
belägen.

Vi anser att det behövs en undersökning eftersom trygghetsboende
kräver insatser från kommunen. Det ska finnas tillgång till
vårdpersonal del av dagen, det ska finnas tillgång till
gemensamhetslokal och lägenheterna har lite extra utrustning i
form av bredd på dörrar etc.

Vi vill ge ett uppdrag
- att göra ett utskick till medborgare i Örkelljunga som har fyllt 70 år
och undersöka intresset för trygghetsboende. Utskicket bör förtydliga
vad ett trygghetsboende innebär och ge en indikativ hyresnivå.
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Kommunstyrelsens behandling
Vid kommunstyrelsens behandling av arbetsutskottets förslag
godkännes förslag till utökning av enkäten med olika boendeformer
och åldersgrupper för att få ett bättre underlag inför kommande projekt

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-12-13 - KSAU § 349
Initiativ till kommunstyrelsen - Undersöka intresset för
trygghetsboende

___________

Expedieras till:
Charlotta Kabo Stenberg
Gunnar Edvardsson
Carina Zachau
Ksau 20180418
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KS § 17 KLK.2017.344 538

Organisationsförändring för färdtjänsten samt
Informationsärende - Tillägg till Överenskommelse
43/2014 om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter
enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar överföra verksamhetsområdet
Färdtjänst inklusive budget från socialnämnden till
kommunstyrelsen fr o m 2018-01-01.

Bakgrund
Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och representanter för de 23
kommuner som överlåtit ansvaret för färdtjänsten till Region Skåne har,
i enlighet med p 5.4 i överenskommelsen från 2015, arbetat med
översyn av ersättningsmodell och nivå för att säkerställa finansieringen
av färdtjänsten på lång sikt. Trots idogt arbete har parterna inte nått
ända fram. Målsättningen är dock att ha en långsiktig lösning på plats
som kan börja användas 2019. För att lösa finansiering och fördelning
för 2018 behöver ett tillfälligt tillägg därför tecknas.

Kollektivtrafiknämnden beslutade på sammanträde den 30 oktober
2017 att godkänna tillägg om tillfällig lösning. Kommunförbundet
Skåne har, vid sammanträde den 22 september, rekommenderat
kommunerna att teckna tillägget.

Tillägget reglerar i huvudsak två delar — det sammanlagda belopp som
kommunerna ska betala för 2018 samt hur detta belopp ska fördelas
mellan kommunerna. Vad gäller beloppet för 2018 kommer det fortsatt
utgå från respektive kommuns kostnad vid överlåtelsetillfället med en
årlig indexuppräkning, det vill säga precis enligt hittillsvarande modell.
Det innebär att Region Skåne kommer att erhålla ett bidrag för 2018
motsvarande beloppet för 2017, uppräknat med index, vilket innebär ett
bidrag på 152 100 000 kronor.
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Vad gäller kostnadsfördelning mellan kommunerna har kommunerna
tillsammans med Kommunförbundet Skåne arbetat fram ett förslag som
på ett mer rättvist sätt speglar hur kostnaderna faktiskt fördelar sig
mellan kommunerna. Det innebär att vissa kommuner får höjda belopp
medan andra får sänkta belopp. Hur kostnadsfördelningen mellan
kommunerna kommer att se ut för 2018 framgår av tillägget.

Tilläggen ska återsändes efter undertecknande senast den 15 december
2017. Observera att tillägget endast kommer att tillämpas under
förutsättning att samtliga berörda kommuner accepterar och
undertecknar tillägget.

Arbetsutskottets beslut 2017-12-20.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat godkänna Tillägg till
Överenskommelse 43/2014 om fortsatt finansiering av överlåtna
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag mellan Örkelljunga
kommun och Skånetrafiken.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har dessutom beslutat överlämna
beslutet till kommunstyrelsen för kännedom.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har även beslutat att i kontakter med
Skånetrafiken under första kvartalet 2018 framföra krav om en
grundlig analys av i Tillägget angivna tillköp för Örkelljunga kommun.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-12-20 - KSAU § 355
Skånetrafiken - Tillägg till Överenskommelse om fortsatt finansiering
av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag - för
undertecknande
Skånetrafiken - Kompletterande handling
Rekommendation beträffande ersättningsmodell för färdtjänst -
Kommunförbundet Skåne.pdf
Exempel - avtalstillägg ersättningsmodell för färdtjänst i Skåne
2018.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 18 SN.2017.317

Förslag till överenskommelse mellan Region Skåne och
kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar godkänna överenskommelsen mellan
Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Bakgrund
2018-01-01 träder lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård i kraft. Den tidigare lagen om kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård upphör. Den nya lagen
innehåller en möjlighet för parterna att göra en överenskommelse om
när kommunernas betalningsansvar ska träda in eller om beloppet som
ska betalas när tre dagar överskridits. Om ingen överenskommelse
görs, gäller lagstiftningens regler.

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tagit fram en
överenskommelse för perioden 2018-01-01 — 2019-03-31.
Överenskommelsen gäller enbart om samtliga skånska kommuner
skriver under överenskommelsen senast 2018-01-31. Styrelsen för
Kommunförbundet Skåne har 2017-12-08 rekommenderat
kommunerna att politiskt anta överenskommelsen.

Överenskommelsen innehåller särskilt två viktiga skillnader jämfört
med lagen. Under perioden 2018-01-01-2018-03-31 tillämpas en
inkörningsperiod med betalningsansvar efter sju kalenderdagar på
individnivå. Under perioden mellan 2018-04-01-2019-03-31 tillämpas
en blandmodell med betalningsansvar efter 2,8 kalenderdagar, men där
kommunerna får tillgodoräkna sig de dagar som patienter kunnat gå
hem innan betalningsansvaret inträder.

Socialnämnden har hanterat ärendet 2018-01-09.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2017-12-20 - KSAU § 357
Missiv från Kommunförbundet Skåne om överenskommelse om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Upprättad överenskommelse (slutlig) mellan Region Skåne och
Kommunförbundet Skåne
Protokoll 2018-01-09 - SN § 2
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 19 KLK.2017.419 114

Informationsärende - Anmodan från Förvaltningsrätten
Malmö - Laglighetsprövning av KF beslut "Budget 2018
och EFP 2019-2020"

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga till handlingarna
arbetsutskottets beslut 2017-12-20, § 362 om yttrande till
Förvaltningsrätten i Malmö i Mål 13123–17, Domare 106,
beträffande Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 27
och 28 november i ärende Budget 2018 och EFP 2019-2020 .

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att till Förvaltningsrätten i
Malmö inlämna Yttrande i Mål 13123–17, Domare 106, beträffande
Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 27 och 28
november i ärende Budget 2018 och EFP 2019-2020.

Beslutet har överklagats av Mikael Eskilandersson och Anneli
Eskilandersson.

Arbetsutskottet har beslutat delge kommunstyrelsen beslutet för
kännedom.

Förvaltningsrätten önskade kommunens yttrande senast den 5 januari
2018.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-12-20 - KSAU § 362
Förvaltningsrätten Malmö - Föreläggande om yttrande
Undertecknat Yttrande insänt till Förvaltningsrätten 2018-02-03
___________
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KS § 20 KLK.2017.203 001

Förslag till politisk organisation 2019-2022

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att anta följande politisk organisation för Örkelljunga kommun
under mandatperioden 2019-2022:

Kommunstyrelse
Kommunstyrelse med 11 ledamöter och med ett arbetsutskott
om 5 ledamöter samt ett personalutskott om 5 ledamöter.

Socialnämnd

Arbetsutskottets förslag
Socialnämnd med 11 ledamöter och med ett arbetsutskott
om 5 ledamöter.

Yrkande
Tommy Brorsson yrkar
Socialnämnd med 9 ledamöter och med ett arbetsutskott
om 4 ledamöter.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition och finner att arbetsutskottets förslag antas enligt följande:

Socialnämnd med 11 ledamöter och med ett arbetsutskott
om 5 ledamöter.

Tommy Brorsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
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Utbildningsnämnd

Arbetsutskottets förslag:
Utbildningsnämnd med 11 ledamöter och med ett arbetsutskott
om 5 ledamöter.

Yrkande
Tommy Brorsson yrkar
Utbildningsnämnd med 9 ledamöter och med ett arbetsutskott
om 4 ledamöter.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition och finner att arbetsutskottets förslag antas enligt följande:

Utbildningsnämnd med 11 ledamöter och med ett arbetsutskott
om 5 ledamöter.

Tommy Brorsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd med 5 ledamöter.

Samhällsbyggnadsnämnd

Arbetsutskottets förslag
Samhällsbyggnadsnämnd med 9 ledamöter och med ett arbetsutskott
om 3 ledamöter.

Yrkande
Tommy Brorsson yrkar
Samhällsbyggnadsnämnd med 7 ledamöter och med ett arbetsutskott
om 3 ledamöter.
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Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition och finner att arbetsutskottets förslag antas enligt följande:

Samhällsbyggnadsnämnd med 9 ledamöter och med ett
arbetsutskott om 3 ledamöter.

Tommy Brorsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Kommunstyrelsen respektive Söderåsens miljöförbund
blir myndighetsnämnd i de fall samhällsbyggnadsnämnden
bedöms jävig.

Överförmyndarnämnd
Överförmyndarenämnd med 3 ledamöter.

Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunchef Charlotta
Kabo Stenberg att senast i april 2018 genomföra förutsättningslös
organisationsutredning om Överförmyndarverksamheten för att
minska sårbarheten i organisationen.

Krisledningsnämnd
Krisledningsnämnd med 5 ledamöter. Personsamband bör
eftersträvas med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Valnämnd
Valnämnd med 5 ledamöter.

Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktiges valberedning med 8 ledamöter.

Revision
Revision med 5 revisorer.

Noteras att antalet ersättare följer antalet ledamöter såväl som i
nämnd som arbetsutskott, med undantag av Revisionen som enligt
kommunallagen inte längre har några ersättare.
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Kommunfullmäktige

Arbetsutskottets förslag 41 ledamöter.

Yrkanden

Christer Olsson 37 ledamöter.

Tommy Brorsson 31 ledamöter.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på förslagen och finner att arbetsutskottets förslag antas
enligt följande:

Kommunfullmäktige 41 ledamöter

Tommy Brorsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-12-20 - KSAU § 364
Kf politisk organisation 2015-2018.docx
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 21 KLK.2018.21 00

Redovisning av motioner vars beredning inte avslutats
2017

Kommunstyrelsens förslag

Kommfullmäktige beslutat godkänna redovisningen av motioner
vars beredning ännu inte avslutats.

Bakgrund
Gunnel Johansson, kommunledningsförvaltningen redovisar
förteckning över motioner vars beredning ännu inte avslutats.

Beslutsunderlag
Redovisning av motioner vars beredning inte avslutats 2017
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 22 KLK.2018.10 00

Informationsärenden 2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationsärendena till
handlingarna.

Protokoll Örkelljungabostäder AB 2017-11-13, KLK 2017.9
Protokoll Söderåsens Miljöförbund 2017-12-12, KLK 2017.11
Protokoll Fjärrvärmeverk AB 2017-12-07, KLK 2017.10
Protokoll Medelpunkten 2017-11-27, KLK 2017.12
Protokoll AV Media Skåne - AU-möte 2017-10-09, KLK 2017.438
Protokoll NÅRAB 2017-12-08, KLK 2017.13
_______
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