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KS § 89 KLK.2018.5 04

Information från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från Anna
Lindström till handlingarna.

Bakgrund
T f ekonomichef Anna Lindström informerar om följande:

· Erhållit beslut om att avveckla Stiftelsen Jacob Månssons
Minnesfond

· Utbildning för chefer om ökad kompetens inom
ekonomiområdet

· Migrationsverkets skuld till Örkelljunga kommun är f n
21.259.000 kronor.

___________
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KS § 90 KLK.2018.93 042

Korrigera internränta och avskrivningar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastighetsenhetens ram minskas
med 1 636 tkr i TB 1 som en följd av genomgången av
anläggningsregistret som resulterade i att vissa poster
omklassificerades från anläggningstillgångar till omsättnings-
tillgångar.

Beskrivning av ärendet
Under 2017 genomförde Serkon en genomgång av kommunens
anläggningsregister. Genomgången visade på att ett stort antal
poster i form av exploateringstillgångar felaktigt var klassificerade
som anläggningstillgångar. Dessa omklassificerades till
omsättningstillgångar, vilket kommer att resultera i lägre
räntekostnader 2018 för fastighetsenheten än vad som var budgeterat.
Detta på grund av att internränta endast debiteras för
anläggningstillgångar.

Efter genomgången av anläggningsregistret visar fastighetsenhetens
prognos för 2018 på att internräntan kommer att bli 1 636 tkr lägre än
vad som var budgeterat, vilket bör korrigeras i TB 1 2018.

Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg och ekonomichef Stefan
Christensson har inlämnat handlingar i ärendet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-11 - KSAU § 108
Internränta TB1.docx
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Anders Emgård
Charlotta Kabo Stenberg
Serkon
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KS § 91 KLK.2018.178 046

Verksamhetsberättelse för 2017 avseende stiftelser
förvaltade av Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ekonomichefens
förslag godkänna Stiftelsernas verksamhetsberättelser och
revisionsberättelser.

Bakgrund
Fr.o.m. 2016-01-01 finns det krav på att stiftelser ska registreras hos
länsstyrelsen. Samtliga stiftelser förvaltade av Örkelljunga kommun är
registrerade.

Utdelningar/förbrukade medel under året
Under året har följande utbetalningar verkställts:

·Stiftelsen Carl P Johanssons Donationsfond: Inga medel har delats ut
under 2017. Registerhållningsavgift på 200 kr har betalats ur fondens
medel.

·Stiftelsen Gårdfarihandlandens Planteringsfond: Inga medel har
delats ut under 2017. Registerhållningsavgift på 200 kr har betalats ur
fondens medel.

·Stiftelsen Hilda och Vilhelm Olssons fond: Länsstyrelsen har
2016-08-26 beslutat att Stiftelsen Hilda och Vilhelm Olssons fond får
förbruka tillgångarna i enlighet med stiftelsens ändamål eller så nära
som möjligt. Enligt registreringsbeviset är stiftelsens ändamål att
tillgångarna ska användas för att bereda ålderdomshemmets (avser
Örkelljunga kommuns ålderdomshem i Turabygget) pensionärer
bekvämlighet och trevnad, varvid särskild uppmärksamhet bör ägnas
att vid de under året förekommande större högtiderna, desamma kunna
firas på ett familjärt och värdigt sätt. Av stiftelsens medel har 22 790,06
kr använts för en ”Mårtensaftonfest” under november månad för
brukarna på de särskilda boendena ”Södergården” och ”Tallgården”.
Registerhållningsavgift på 200 kr har betalats ur fondens medel.
Återstående medel till framtida förfogande är 1 123 kr.
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·Stiftelsen Joel Edmans Minnesfond: Den övervägande delen av
tillgångarna är placerade i aktiefonder. Stiftelsens ändamål är att 90
procent av avkastningen från fonden ska användas för stipendier för
Bokelundaskolans elever i klasserna 5 och 6, att utdelas årligen på
vårterminens avslutningsdag till elever som visat särskild flit och
framsteg i skolarbetet. Stiftelsens tillgångar har ökat i värde med
1 854,5 kr under 2017. Stiftelsen betalade under 2017 ut 1 000 kr i
enlighet med stadgarna och även registerhållningsavgiften på 200 kr
har betalats ur fondens medel.

·Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn och ungdom:
Stiftelsen har inte delat ut några medel under 2017. Värdet på
stiftelsens tillgångar ökade med 6 222,5 kr under 2017. Fonden hade
tillgångar till ett värde av 453 420,64 kr vid utgången av 2017.
Registerhållningsavgift på 200 kr har betalats ur fondens medel.

·Stiftelsen Alma Anderssons fond: Länsstyrelsen medgav att Stiftelsen
Alma Anderssons fick förbruka tillgångarna för att därefter
avregistreras. Medlen förbrukades fullt ut under 2016 och Stiftelsen
avregistrerades 2017.

·Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för äldre och handikappade:
Stiftelsen hade ingående tillgångar 2017 på 115 357,87 kr i form av
likvida medel. Stiftelsen har som ändamål att genom bidragsgivning ur
tillgångarnas avkastning bistå behövande åldringar, handikappade och
långvarigt sjuka eller eljest behövande i avseende på sådana ändamål
och behov, som stat eller kommun inte skall tillgodose med
utdebiterade medel. Bidragstagarna ska vara folkbokförda i Örkelljunga
kommun. Enligt Länsstyrelsen beslut 2016-08-26 får fonden förbruka
tillgångarna i enlighet med stiftelsens ändamål eller ett ändamål som så
nära som möjligt motsvarar detta. Länsstyrelsen har medgivet att
stiftelsen totala tillgångar får förbrukas och därefter får stiftelsen
avregistreras. Enskilda kommunmedborgare har haft möjlighet söka
medel från stiftelsen. Återstående medel till framtida förfogande är 30
657,87 kr. Länsstyrelsen har medgivet att stiftelsens totala kapital får
förbrukas och att stiftelsen därefter får avregistreras. Ytterligare en
ansökningsomgång med möjlighet att söka medel ur fonden kommer att
arrangeras under 2018. Registerhållningsavgift på 200 kr har betalats ur
fondens medel.
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·Stiftelsen vid grundskolan i Örkelljunga kommun: Inga medel har
utdelats 2017. Registerhållningsavgift på 200 kr har betalats ur fondens
medel.

·Stiftelsen Vilhelm Jönssons fond för hörselskadade inom
Örkelljunga kommun: Stiftelsen har inte delat ur några medel under
2017. Registerhållningsavgift på 200 kr har betalats ur fondens medel.
Stiftelsen har under 2017 även betalat 131 kr i skatt ur fondens medel.

·Stiftelsen Jacob Månssons Minnesfond: Stiftelsen har inte delat ut
några medel under 2017. Ansökan om tillstånd att ändra stadgarna för
att få rätt att avveckla fonden är inlämnad till Länsstyrelsen i mars
2018.

Avveckling av inaktiva stiftelser
Under 2016 gav Länsstyrelsen i Skåne län Örkelljunga kommun
tillstånd att
avveckla följande tre donationsstiftelser:
· Stiftelsen Hilda och Vilhelm Olssons fond (organisationsnummer
802479-2205) har kvarvarande medel på 1 123. Resteranden medel
kommer förmodligen att förbrukas under 2018 och därefter kommer
stiftelsen att avvecklas.
· Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för äldre och handikappade
(organisationsnummer 802479-1827). Återstående medel till
framtida förfogande är 30 657,87 kr. Ytterligare en
ansökningsomgång kommer att arrangeras under 2018.
· Stiftelsen Alma Anderssons fond (organisationsnummer 802479-
1835) avregistrerades 2017.



Sammanträdesprotokoll 2018-05-02
Kommunstyrelsen

Ovanstående tre stiftelser uppfyller uppställda krav för att kunna
avregistreras, vilket innebär att:

· Stiftelserna bildades för mer än 20 år sedan.

· Stiftelserna har inte kunna främja sitt ändamål under de senaste
fem åren.

· Värdet av tillgångarna, värderade med tillämpning av 3 kap. 3
§, vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit
ett gränsbelopp som motsvarar 10 gånger det då gällande
prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

· Stiftelserna saknar skulder.

Ytterligare inaktiva stiftelser/fonder som kan komma ifråga för
avveckling är Carl P Johanssons Donationsfond och Jacob Månssons
Minnesfond. Båda dessa fonder uppfyller ovanstående kriterier och bör
därmed kunna avvecklas. Även Wilhelm Jönssons fond uppfyller
kraven för avveckling, för denna fond finns det redan ett
permutationsbeslut som utfärdades 1997-12-19, vilket också anges i det
nya registreringsbeviset. Enligt permutationsbeslutet får stiftelsens
tillgångar användas för ”stiftelsens ändamål”. Enligt stiftelsens
ändamål ska medlen gå till hörselskadade inom kommunen och i första
hand till hörapparater. Hörapparater hanteras av Region Skåne och
enhetscheferna på Södergården och Tallgården ser i nuläget ingen
mening i att spendera medlen på hörselfrämjande utrustning i de
befintliga boendena. I stället föreslås att medlen ska används i det nya
äldreboendet som planeras. Alternativet är att göra en ansökan om en
ny permutation som ger tillstånd att använda medlen till andra ändamål.

Gårdfarihandlandens Planteringsfond delade ut medel senast i juli
2014,vilket innebär att den inte uppfyller kriteriet för avveckling enligt
andra punktsatsen. Fonden har enligt testamentet och
registreringsbeviset endast rätt att dela den årliga avkastningen. År
2020 är det möjligt att ansöka om permutation för att kunna avsluta
denna fond.

Även Stiftelsen Vid Grundskolan i Örkelljunga kommun uppfyller
kriterierna för avveckling, eventuellt kommer ansökan att lämnas in till
länsstyrelsen under 2018 med en begäran om att få tillstånd att
avveckla stiftelsen.
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Stiftelser som kommer att finnas kvar
Ambitionen är att kommunen ska fortsätta att förvalta Joel Edmans
Minnesfond och Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn och
ungdom.

Såväl Joel Edmans Minnesfond och Örkelljunga kommuns sociala
stiftelse för barn och ungdom har den övervägande delen av kapitalet
placerat i fonder. För båda fonderna gäller att det endast är
avkastningen som får delas ut.

Revisor Bengt Hammarstedts samlade bedömning för nedanstående
fonder är att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
sammanställningen är upprättad enligt stiftelselagen samt
att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att
den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-11 - KSAU § 114
Verksamhetsberättelse 2017 förvaltade stiftelser.pdf
Revisonsberättelse avseende verksamhetsåret 2017.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 92 KLK.2018.183 042

Tilläggsanslag i TB 1, drift 2018 för verksamhet med
Ungdomsråd

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar bevilja 30 tkr från TB 1, drift, 2018 för
Ungdomsrådets verksamhet.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2017-12-06 beslutat inrätta ett ungdomsråd i
Örkelljunga kommun i mars 2018. I utredningens förslag anges att för
2018 ianspråktages 30 tkr för omkostnader för rådets verksamhet
(utöver kostnaden för resursen från kommunledningsförvaltningen).
Rådet föreslås ansluta sig till Sveriges Ungdomsråd och betala en
anslutningsavgift på 500 kronor per år. Sveriges Ungdomsråd kan
användas som motivator när idéer och uppgifter upplevs ta slut.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-11 - KSAU § 123
Document.pdf
Tjänsteskrivelse Anna Lindström - Tilläggsanslag TB 1 drift 2018
Ungdomsrådets verksamhet
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Charlotta Kabo Stenberg
Li Merander
Serkon
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KS § 93 KLK.2018.8 00

Information från kommunchefen

Kommunstyrelsens beslut

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

Bakgrund

Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg informerar om följande:

· Anställningsprocess för ny kultur- och fritidschef.

· Arbetet med rutiner för anpassning av ny EU-lagstiftning
avseende GDPR samt upphandlat Dataskyddsombud för
kommunens nämnder. En interaktiv utbildning om 1 timme
finns tillgänglig för chefer och förtroendevalda.

___________
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KS § 94 KLK.2018.53 190

Avsiktsförklaring om utökad samverkan i
överförmyndarfrågor samt bildande av gemensam
överförmyndarnämnd

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar uttala att Örkelljunga kommun för
närvarande inte är beredd att ingå i en gemensam nämnd för
överförmyndarsamverkan mellan Bjuv, Klippan, Perstorp och
Åstorp från och med den 1 januari 2019.

Örkelljunga kommun är mycket positiv till samverkan mellan
kommunerna samtidigt som man upplever att det kan finnas
problem med organisationsformerna kommunalförbund och
gemensamma nämnder. Kommunen är positiv till de nya utökade
samverkansformer som presenteras i den nya kommunutredningen
och som ger uttryck för enklare former med t e x gemensam
handläggning och administration.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat uppdra åt kommunchef Charlotta
Kabo Stenberg att senast i april 2018 genomföra en förutsättningslös
organisationsutredning om Överförmyndarverksamheten för att minska
sårbarheten i organisationen.

Under utredningen har det inkommit en förfrågan från Perstorps
kommun om att ingå i en utökad samverkan i överförmyndarfrågor
samt bildande av en gemensam överförmyndarnämnd.

Kommunledningsförvaltningen rekommenderar att kommunstyrelsen
ställer sig bakom en avsiktsförklaring enligt Perstorps förslag, under
förutsättning att kostnaderna för Örkelljungas del inte väsentligt
kommer att överstiga dagens kostnader. Förvaltningen vill även
uttrycka sin oro över nuvarande organisationsmodell som är ytterst
såbar.
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Lagar, förordningar och delegationer som styr beslutet
I Kommunallagen (2017:725) finns det tydliga instruktioner vid
bildande av eventuella gemensamma nämnder med andra kommuner.
För det första står det i 19§ att ”Fullmäktige får besluta att en nämnd
ska vara gemensam med en annan kommun…”. Fortsättningsvis står
det i 20§ att en gemensam nämnd ingår i kommunens organisation. I
22§ klargörs det att en gemensam nämnd mellan olika kommuner ska
precisera sina uppgifter i en överenskommelse mellan de berörda
kommunerna. 24§ i Kommunallagen fastställer att varje kommun ska
ha minst en ledamot och ersättare i den gemensamma nämnden, dessa
utses av fullmäktige i vardera kommun. Enligt 33§ ska reglementet för
en gemensam nämnd antas av fullmäktige i var och en av de
samverkande kommunerna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till en samverkan i
överförmyndarfrågar enligt förfrågan från Perstorps kommun, under
förutsättning att den nya organisationsformen inte medför väsentligt
ökade kostnader.
Kommunstyrelsen ställer sig bakom avsiktsförklaringen att

· Vi är beredda att medverka i en utökad
överförmyndarsamverkan mellan Bjuv, Klippan, Perstorp,
Åstorp och Örkelljunga från och med den 1 januari 2019; samt

· Vi är beredda att ingå i en gemensam nämnd enligt
kommunallagen i denna samverkan där Perstorps kommun är
värdkommun.

Motivering till beslut
Utifrån en utredning som genomförts kring den organisatoriska
sårbarheten av överförmyndarverksamheten finns det belägg för att en
ny organisationsform i form av i första hand gemensam handläggning
och administration och i andra hand gemensam överförmyndarnämnd
ökar effektivitet och kvalitet i verksamheten samt minskar dess
sårbarhet. De fördelar som beskrivs i utredningen överväger de
potentiella nackdelar som kan uppkomma. Dock finns där en
reservation kring den ekonomiska biten i utredningen och därför bör
kostnaden för den eventuella gemensamma överförmyndarnämnden
granskas närmare.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat hantera ärendet vid
arbetsutskottets sammanträde 2018-04-11.

SPI har inlämnat yttrande i ärendet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-11 - KSAU § 118
Överförmyndarutredning 27 feb.docx
Tjänsteskrivelse Överförmyndarverksamheten 27 feb.docx
Perstorps kommun - Avsiktsförklaring om utökad samverkan i
överförmyndarfrågor samt bildande av gemensam
överförmyndarnämnd
SPI yttrande i ärende om Överförmyndarverksamhet.pdf
___________

Expedieras till:
Överförmyndarnämnden
Charlotte Kabo Stenberg
Michael Werner
Gunnel Johansson
Carita Gustafsson
Klippans kommun, Bjuvs kommun, Perstorps kommun, Åstorps
kommun
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KS § 95 KLK.2018.19 00

Information från möten med Familjen Helsingborg

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från Carina
Zachau till handlingarna.

Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau informerar om senaste
mötet i Familjen Helsingborg som genomfördes i Örkelljunga.
Johan Lindberg är ny sekretariatssekreterare efter Jan-Inge Hansson
som blivit pensionär.

Vid mötet hanterades Mål och Handlingsplaner, Färdtjänstfrågor
berörande Skånetrafiken samt Kommunutredningen.
___________
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KS § 96 KLK.2018.64 042

NÅRAB - Årsredovisning 2017

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Årsredovisning 2017 för
Norra Åsbo Renhållnings AB.

Thomas Bjertner, S, deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Bakgrund
Nårab bildades 1973 av Klippans, Perstorps och Örkelljunga
kommuner. Aktierna i bolaget fördelades proportionellt till
folkmängden, vilket innebär att Klippan har 50 %, Örkelljunga 26 %
och Perstorp 24 % av aktierna.

Nårabs uppgift är att samla in och behandla hushållsavfall, slam från
trekammarbrunnar, septitankar och latrin från de ca 34 000 invånarna i
området.

Nårab köper insamlingen av hushållens avfall från entreprenör. Nårab
har 6 st bemannade återvinningscentraler och 1 st obemannad
återvinningsstation. Nårab äger och driver Hyllstofta avfallsanläggning
sedan 1975.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Nårab har under 2017 mottagit ca 145 000 ton avfall (f.å. 182 000). Till
detta kommer ca 8 000 ton slam från trekammarbrunnar och
septitankar, som slutbehandlas vid de kommunala reningsverken.
Ca 500 ton har deponerats, ca 14 000 ton har levererats till
förbränningsanläggningar, ca 25 000 ton har återvunnits och 104 000
ton har använts till sluttäckning av deponin.

Sluttäckning av den nedlagda deponin påbörjades i större skala 2016.
Under 2016 mottogs ca 140000 ton massor till ett värde om 19 mkr och
under 2017 ca 104000 ton massor till ett värde om 16 mkr.

Materialet används huvudsakligen till detta sluttäckningsarbete och har
kraftigt påverkat resultaträkningen.



Sammanträdesprotokoll 2018-05-02
Kommunstyrelsen

I Biocellsreaktorerna är inlagt 85 000 ton avfall som successivt
färdigrötas. Resterna av avfallet grävs nu ut och sorteras till både
komposterings-, deponerings- och förbränningsmaterial. Ca 20 % av
avfallet har omvandlats till metangas, som tagits om hand för energi
och värmeproduktion. Ca 40 % av avfallet eller 27 000 ton återstår att
gräva ut.

Ny beräkning har gjorts beträffande avsättningen för utgrävningen och
omhändertagandet av avfallet från dessa Biocelsreaktorer. Resultatet av
denna beräkning är att ytterligare medel om 7908 tkr avsatts under året.
Denna kostnad redovisas i posten övriga rörelsekostnader.

Produktionen av el och värme sker genom att ta tillvara metangasen
från biocellsreaktorerna och deponin. Tillgången till metangasen
minskar i takt med att avfallet rötas färdigt och därmed minskar också
produktionen av el som 2017 uppgick till 550 Mwh. Nårab förbrukar
den producerade mängden el i den egna verksamheten.

Det utsorterade organiska avfallet rötas i närbelägna
rötningsanläggningar för framställning av energi i form av fordonsgas.
Restprodukten blir näring i form av biogödsel, som levereras till
jordbruket.

Årets investeringar uppgår till 8,4 mkr. En ny bandschaktmaskin,
komprimatorer till Återvinningscentralerna och nya kärl för
insamlingen av hushållsavfall är de större investeringarna för året.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-11 - KSAU § 109
NÅRAB - Årsredovisning 2017
Protokoll NÅRAB årstämma 2018-04-06
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 97 KLK.2018.132 042

Årsredovisning 2017 Räddningstjänstförbundet Skåne
Nordväst

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
Direktionen i Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Kommunfullmäktige beslutar även godkänna Årsredovisning 2016
för Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Christer Olsson, S, Thomas Bjertner, S, och Gunnar Edvardsson, KD,
deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Bakgrund
Direktionen förs Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst har beslutat

· godkänna årsredovisningen för RSNV 2017 samt att överskottet
tillfaller RSNV

· att överlämna årsredovisningen för RSNV 2017 till
kommunstyrelsen i respektive kommun inom förbundet som
därefter bereder ärendet till kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-11 - KSAU § 110
Protokoll RSNV 2018-02-22 § 5 - Årsredovisning 2017
Revisionsberättelse 2017
PwC Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2017
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 98 KLK.2018.62 042

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB - Årsredovisning 2017

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen i
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Årsredovisning 2017 för
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Bakgrund
Årsredovisning är framtagen för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-11 - KSAU § 111
Bolagsstämmoprotokoll 2018-03-19 med granskningsrapport och
revisionsrapport
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 99 KLK.2018.161 042

Årsredovisning 2017 Söderåsens Miljöförbund

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Årsredovisningen för
Söderåsens Miljöförbund 2017.

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Direktionen ansvarsfrihet
gällande verksamhetsåret 2017.

Arne Silfvergren, S, deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Bakgrund
Direktionen har godkänt Årsredovisningen 2017 för Söderåsens
miljöförbund och överlämnar den till medlemskommunerna för
godkännande och beviljande av ansvarsfrihet samt till revisorerna för
granskning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-11 - KSAU § 112
Protokollsutdrag Söderåsens Miljörförbund 2018-03-20, se § 12
Årsredovisning 2017
Närvarolista Direktionen 2017
Revisionsberättelse år 2017
Granskningsrapport år 2017
Slutlig delårsredovisning 2017-06-30
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 100 KLK.2018.181 042

Årsredovisning 2017 - Medelpunkten

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
Direktionen i Kommunalförbundet Medelpunkten.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2017
för Kommunalförbundet Medelpunkten.

Bakgrund
Årsredovisning 2017 är framtagen för Medelpunkten.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-11 - KSAU § 113
PwC - Revisonsrapport, korrekt version inkom 180410
Rätt version Medelpunkten till KS.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 101 KLK.2018.54 00

Överförmyndarnämnden - Intern kontroll 2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga Överförmyndarnämndens
Interna kontroll 2017 till handlingarna.

Bakgrund
Arbetsutskottet har beslutat återremittera ärendet Intern kontroll 2017
till Överförmyndarnämnden för upprättande av för kommunen
enhetliga Interna kontrollplaner, i detta fall gäller det redovisning av
grafiska klockor.

Överförmyndarnämndens beslut
Utvärdering av Internkontroll för 2017 läggs till handlingarna med
ändringar av presentationen och utan ändring i sak.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-11 - KSAU § 120
Protokollsutdrag Ändring till Intern kontroll, pdf
Intern kontroll 2017 ÖFM.pdf
___________

Expedieras till:
Överförmyndarnämnden
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KS § 102 KLK.2018.10 00

Informationsärenden 2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationsärendet till
handlingarna.

Beslutsunderlag
Nyhetsbrev Familjen Helsingborg.pdf
___________
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KS § 103 KLKP.2018.12 030

Informationsärende - Årlig uppföljning SAM 2017

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationsärendet till
handlingarna.

Bakgrund

Enligt AFS 2001:1(Arbetsmiljöverkets författningssamling) skall
arbetsgivaren årligen göra en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet i organisationen. 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 systematiskt följa upp
mål, rutiner och anvisningar för arbetsmiljöarbetet.
Arbetsförhållandena är i ständig förändring och en årlig uppföljning är
av betydelse för att arbetsmiljöarbetet ska kunna utvecklas,
effektiviseras och anpassas till de olika verksamheterna.

Arbetsgivaren Örkelljunga kommun ansvarar för arbetsmiljön.
Arbetsmiljöarbetet ska på ett naturligt sätt vara en del av den dagliga
verksamheten. Kommunstyrelsen har till uppgift att se till att
nämnderna bedriver sin verksamhet enligt gällande
arbetsmiljölagstiftning och kommunens arbetsmiljöpolicy. Nämnd med
personalansvar ansvarar för att SAM följs upp och fungerar på
förvaltningsnivå och på de olika arbetsplatserna. Förvaltningarna
genomför årligen en kvantitativ uppföljning av arbetsmiljöarbetet.
Förvaltningschefen har som ansvar att följa upp den delegering av
arbetsmiljöuppgifter som erhållits av nämnden. Handlingsplaner skapas
för att åtgärda och/eller förbättra rutiner och arbetssätt gällande
arbetsmiljöarbetet utifrån den årliga uppföljningen.

Denna uppföljning omfattar året 2017. Tidigare uppföljningar av det
systematiska arbetsmiljöarbetet har besvarats av varje enskild chef
tillsammans med skyddsombud och/eller arbetsplatsombud. Det visade
sig efterhand att flera chefer inte hade några skyddsombud att besvara
uppföljningsfrågorna tillsammans med.
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För att öka kvalitén och öka engagemanget i våra samverkansgrupper,
där arbetsmiljöfrågorna ska spela en stor roll, så riktade sig 2017 års
uppföljning till våra lokala samverkansgrupper (LOSAM) och
förvaltningarnas samverkansgrupper (FÖSAM).

I undersökningen upptäcktes att det fanns enstaka chefer som mottagit
arbetsmiljödelegation innan de genomgått kommunens
arbetsmiljöutbildning. Viktigt att säkerställa att de chefer som anställs
har erforderlig kunskaper i arbetsmiljö innan de skriver på delegeringen
av arbetsmiljöuppgifter.

Majoriteten av samverkansgrupperna uppgav att risker tydliggjordes i
verksamheternas introduktionsprogram och rutiner, dock finns
förbättringar att göras, HR kommer att stödja i denna process.

Upplevelsen är också att arbetsmiljöfrågorna på verksamheternas APT
möten inte alltid hinns med i den utsträckning som tänkts utan dessa
trängs undan av mer verksamhetsspecifika frågor. Frågan kommer
bland annat att lyftas på kommande chefsforum.

Det framkom också att vårt verksamhetsstödsystem SAM har sina
brister och HR har i uppdrag att se vilka alternativ det finns för att få
ett funktionell system.

För att kvalitetssäkra den nya uppföljningen så har en representant från
HR deltagit på ett flertal LOSAM och FÖSAM möten.

Den övergripande upplevelsen av det nya förfaringssättet har varit
positivt. Processen kommer att utvecklas ytterligare till nästkommande
år och uppföljning.

Förslag till beslut

Personalutskottet beslutar att skicka Rapporten om den Årliga
uppföljningen av SAM 2017 till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige som information.
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Kommunstyrelsens personalutskott har beslutat

att följa upp samverkansgruppernas arbete med sina
handlingsplaner, till hösten, utifrån uppföljningens resultat,

att skicka Rapporten om den årliga uppföljningen av SAM 2017 till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som information,
samt

att i övrigt godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-21 - PU § 2
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen.
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige som informationsärende
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KS § 104 KLK.2018.145 530

Skånetrafiken - Remiss: Överenskommelse om fortsatt
finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och
riksfärdtjänstlagen från 2019

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunlednings-
förvaltningen att utarbeta förslag till yttrande i ärendet med
utgångspunkt från förslaget från Kommunförbundet Skåne.

Kommunstyrelsen uppdrar åt ordföranden Carina Zachau att för
kommunens räkning översända yttrandet.

Bakgrund
Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne och 23 av
Skånes 33 kommuner har, genom särskilt avtal, överlåtit ansvaret att
utforma färdtjänsten i kommunen till myndigheten. Den överlåtna
verksamheten finansieras genom att kommunen utger ett bidrag till
Region Skåne. Avtalet om överlåtelse utgick från att samtliga
kommuner i Skåne skulle överlåta sina uppgifter senast 2014-12-31 och
att det därefter skulle finnas förutsättningar för Region Skåne, att med
egna medel, finansiera övertagen verksamhet.

Då förutsättningarna inte var uppfyllda tecknade parterna en
överenskommelse om fortsatt finansiering från 1 januari 2015. Även
denna överenskommelse utgick från respektive kommuns kostnad vid
överlåtelsetillfället och för att säkerställa grunderna för finansieringen
på längre sikt kom parterna överens om att såväl modell som nivåer
skulle ses över senast inför den 1 januari 2018. Trots idogt arbete nådde
parterna inte ända fram. För att lösa finansieringen för 2018 tecknades
en tillfällig överenskommelse som i princip innebar en prolongering av
befintlig lösning där det sammanlagda bidraget från kommunerna
räknades upp med index men i övrigt lämnades oförändrat.
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Fördelningen av kostnaden mellan kommunerna förändrades till att mer
spegla den faktiska fördelningen av kostnaderna mellan kommunerna.
Det innebar att vissa kommuner fick betala ett högre bidrag medan
andra fick betala ett lägre.

Förändringsarbetet
Region Skånes Serviceresor är inne i en strukturell förändringsprocess
med målet att öka kvaliteten i syfte att få nöjdare kunder. Under de
senaste åren har flera kvalitetshöjande förbättringar genomförts i
färdtjänst- och sjukreseverksamheten. Till exempel ställs det krav på
minimilöner till chaufförerna och krav på certifiering av dessa för att
de ska få köra. Beslut har även fattats om att, under 2018 starta upp och
driva beställningscentral i egen regi.

Förbättringarna ger positiva effekter i hela Servicereseverksamheten
men medför även att kostnaderna ökar. Trots ett starkt fokus på
effektiviseringar och kostnadskontroll innebär det att kommunernas
bidrag inte längre täcker kostnaderna för färdtjänstverksamheten.

Ny modell
Region Skåne har tagit fram en ny modell som säkerställer grunderna
för finansieringen på längre sikt. Modellen bygger på att kommunerna
betalar ett bidrag som motsvarar de faktiska kostnaderna för
färdtjänstverksamheten i den egna kommunen.

Remissunderlaget är till stora delar lika den nuvarande
överenskommelsen men med den förändringen att varje kommuns
bidrag ska motsvara de kostnader som uppstår i den egna kommunen.
Det har även lagts in ytterligare regleringar om parternas ansvar att, i
ett så tidigt skede som möjligt, informera om förestående förändringar i
den egna verksamheten som har påverkan på verksamheten, framförallt
ekonomisk påverkan. Ansvaret är dubbelriktat och gäller båda parter då
det med den nya modellen kommer finnas ett starkt intresse även för
kommunerna att hålla nere kostnaderna.
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Ekonomisk sammanställning
De siffror som presenteras är preliminära siffror och viss osäkerhet
råder ju längre fram i tiden de avser. I nuläget finns det dock inget som
pekar på annat än en normal kostnadsutveckling för 2020 och 2021.
Den relativt stora kostnadsökningen som sker från 2017 till 2018 beror
till största delen på att de kvalitetshöjande åtgärderna ger full effekt
först under 2018. En intern omorganisation inom Skånetrafiken gör att
siffrorna blir något svåra att jämföra över tid. I trafikkostnaderna ingår,
från och med 2018, stödfunktioner inom affärsområde Serviceresor.
Dessa kostnader har till största delen tidigare legat på
beställningscentralen. Bäst jämförelse fås genom att slå ihop
kostnaderna för trafikkostnader och beställningscentral.
Kostnadsökningen för kommunerna från 2018 till 2019 varierar mellan
8 och 26 % men ligger i genomsnitt på 16 %.

Att ytterligare en kommun överlämnar ansvaret till Region Skåne inför
2019 beräknas innebära positiva effekter i form av lägre kostnader i
beställningscentralen och handläggningen, större möjligheter till
samordning av resor samt i förlängningen bättre priser i trafiken med
den ökade volymen.

Remissvar
Samtliga 23 kommuner som, enligt tidigare tecknat avtal om
överlåtelse av huvudmannaskap för färdtjänst och riksfärdtjänst,
överlåtit ansvaret att utforma färdtjänsten till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i Skåne får nu, tillsammans med den
kommun som är på väg att överlåta ansvaret, möjlighet att yttra sig
över denna överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen.

Svar skickas till Skånetrafiken, 281 83 Hässleholm senast den 7 maj
2018.

Föreligger i ärendet Skånetrafikens remissversion av Överenskommelse
om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst och
riksfärdtjänstlagen från 2019.

Föreligger även skrivelse från Kommunförbundet Skåne om beredning
av Skånetrafikens förslag.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-11 - KSAU § 119
SKL - Beredning av Skånetrafikens förslag till Överenskommelse om
fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och
riksfärdtjänstlagen från 2019
Remissversion 180314 - Ny Överenskommelse med kommun om
fortsatt finansiering från 2019.pdf
Bilaga ekonomi till remissunderlag 2018-03-14.pdf
Missiv remissunderlag 180314.pdf
Sammanställning av synpunkter med anledning av Skånetrafikens
förslag till
___________

Expedieras till:
Charlotta Kabo Stenberg
Carina Zachau
Skånetrafiken, 281 83 Hässleholm senast den 7 maj 2018.
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KS § 105 SBN.2018.8

Tilläggsbudget 1 (Internbudget) -
samhällsbyggnadsnämnden 2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna samhällsbyggnadsnämndens
förslag till tilläggsbudget 1 2018 för samhällsbyggnadsnämnden.

Bakgrund.
Samhällsbyggnadsnämnden har bl a beslutat att godkänna förslag till
tilläggsbudget 1 för SBN 2018.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-12 - SBN § 19
Överföring av investeringsmedel TB 1 2018
SBN TB1 2018 Investeringar.pdf
___________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon



Sammanträdesprotokoll 2018-05-02
Kommunstyrelsen

KS § 106 KLK.2018.6 042

Månadsuppföljning 2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Månadsuppföljningen för
kommunstyrelsens verksamhet per mars 2018 samt för kommunen
totalt.

Bakgrund
Serkon har överlämnat månadsuppföljningar per mars 2018.

Vid dagens sammanträde informerar Kristoffer Borg Hansen och
Richard Johnsson, Serkon.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-25 - KSAU § 126
Total sammansta¨llning (3).pdf
Bilaga 1.docx
___________
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KS § 107 KLK.2018.189 044

Behörigheter att hantera kommunens medel

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga ekonomiassistenterna
Erika Ebbesson, Clara Gustafsson, Marita Åkerberg, Anne Nielsen
och Petra Bassmann från Serkon samt ekonomichef Stefan
Christensson, kommunchef Charlotta Kabo Stenberg, personalchef
Staffan Roos, redovisningschef Anna Lindström, Kristina Leyden
på IT och Gunnel Johansson på kansliet att hantera kommunens
medel.

Behörigheten omfattar att kunna kvittera eller överlåta till
kommunen eller någon av dess nämnd och styrelse ställd
check/utfärda check samt genomföra och attestera elektronisk
betalning. Behörighet att utfärda anvisningar på kommunens
plusgiro. Allt detta två i förening baserat på attesterat underlag
enligt delegationsordning.

Kommunstyrelsen beslutar samtidigt att upphäva
kommunstyrelsens tidigare beslut under paragraf 215/2016
(KLK.2016.281 002).

Beskrivning av ärendet
På grund av att ekonomiassistent Clara Gustafsson hos Serkon kommer
att vara föräldraledig, behöver konsulterna Marita Åkerberg och Petra
Bassmann på Serkon ha behörighet att hantera kommunens medel.

Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg och ekonomichef Stefan
Christensson har inlämnat skrivelse i ärendet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-25 - KSAU § 127
Behörigheter rev till ksau.docx
___________

Expedieras till:
Berörda
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KS § 108 KLK.2018.190 043

Utbetalning av partistöd för 2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar utbetala partistöd enligt nedanstående
sammanställning, i enlighet med beslut i Kommunfullmäktige
under § 48/2014,( KLK.2014.93).

Beskrivning av ärendet
Enligt beslut i kommunfullmäktige under § 48/2014, KLK.2014.93 ska
partistöd betalas ut under mars månad efter beslut av fullmäktige.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-25 - KSAU § 128
Utbetalning partistöd 2018.docx
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
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KS § 109 KLK.2018.214 041

Tilläggsbudget 1, sammanställning

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ekonomienhetens
sammanställning för TB 1 för 2018 för såväl investering som drift.
enligt nedanstående:
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Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-25 - KSAU § 129
TB 1 - 2018 skrivare.pdf
TB 1 - 2018 (3).pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 110 KLK.2018.209 041

Anvisningar till Delårsrapport 2018

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunlednings-
förvaltningens förslag till Anvisningar för Delårsrapport 2018.

Bakgrund
Delårsrapporten för 2018 ska utgå från budget 2018, vilket innebär att
delårsrapporten ska analyseras utifrån verksamhetens resultat och mål
med utgångspunkt från 2018. Målen ska analyseras och kommenteras
utifrån begreppet ”God ekonomisk hushållning”. Analysen ska visa om
verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Kommunfullmäktige ska behandla och godkänna delårsrapporten.
Revisorerna ska göra en bedömning av om resultatet är förenligt med
det kommunövergripande styrkortet och de finansiella mål som
fullmäktige har beslutat.

Delårsrapporten är ett budgetuppföljningsdokument med information
om avvikelser mot givna budgetramar. Varje nämnd ska också lämna en
prognos över beräknat utfall samt uppfyllelse av de nämndvisa
styrkorten per helår 2018. Om det finns en negativ budgetavvikelse ska
nämnden redogöra för åtgärder och handlingsplaner för att nå budget i
balans för 2018.

Vid upprättande av delårsrapporten ska motsvarande
redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen användas.
Eventuellt nya rekommendationer från RKR (Rådet för Kommunal
Redovisning) bör beaktas. Rekommendation 22 från RKR om
Delårsrapport kommer att vara vägledande vid framtagning av
delårsrapporten.

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommuner göra minst en
delårsrapport som omfattar en period om minst hälften och högst två
tredjedelar av räkenskapsåret. Kommunstyrelsen har beslutat att fr.o.m.
2006 göra delårsrapport per den 30 juni.
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Tidplan framgår av kommunledningsförvaltningens skrivelse.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-25 - KSAU § 130
Reviderade Anvisningar Delårsrapport 2018 inför ksau.docx
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäkitge
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KS § 111 SN.2017.236

Förslag till ny taxa för matdistribution i ordinärt boende

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslaget till ny taxa för
matdistribution i ordinärt boende 2018 enligt skrivelse från
Richard Johnsson, Serkon och utbildningschef Ingela Ström.

Taxan träder ikraft 2018-07-01.

Kommunfullmäktige beslutar att taxan årligen ska indexregleras.

Bakgrund

Den totala avgiften för att få en portion mat (lunch och efterrätt)
hemlevererad i ordinärt boende från hemvården är 48 kronor, varav
6,10 kronor per levererad portion tillfaller hemvården som ersättning
för att köra hem maten.

Socialförvaltningen har fått i uppdrag att se över taxan för
matdistribution i ordinärt boende, som ett led av socialnämndens
ekonomiska åtgärdsplan.

I tjänsteskrivelse 2017-09-13 föreslår socialchef Irene Bengtsson och
utvecklingsstrateg Susanne Olsson att avgiften för matdistribution höjs
med 12 kronor från 6,10 kronor till 18,10 kronor. Priset per portion för
kunden ökar från 48 kronor till 60 kronor. Intäkterna per år (beräknat
på 40 003 portioner) uppskattas att öka från 244 000 kronor till
724 000 kronor.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att från och med
2018-01-01 höja avgiften för matdistribution med 12 kronor,
så att nytt totalt pris per portion blir 60 kronor.

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat, dels att återremittera
ärendet till socialnämnden, dels remittera ärendet till
utbildningsnämnden för samordnat yttrande av konsekvenser av
förslaget till ny taxa för matdistribution i ordinärt boende.

Ärendet skall åter hanteras i kommunstyrelsens arbetsutskott den 22
november.
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Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden har beslutat översända en tjänsteskrivelse från
controller Richard Johnsson och utbildningschef Ingela Ström till
Kommunstyrelsen som svar, samt att höjningen på 12 kr delas lika
mellan Utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden har beslutat lägga informationen till handlingarna.

Yttrande från Richard Johnsson, Serkon och Ingela Ström,
utbildningschef

Den höjning som Socialnämnden föreslog, med 12 kr/portion, föreslås
delas på hälften mellan Socialnämnden och Utbildningsnämnden med
6 kr/portion till vardera nämnd. Utbildningsnämnden höjde nämligen
taxan för lunchpriset för externa gäster på Gyllet och Södergården år
2016, men det skedde aldrig någon höjning för de boende på
kommunens särskilda boende och de som får maten hemlevererad
(ordinärt boende). Därför behöver lunchtaxan också höjas, egentligen
med 12 kr/portion. Eftersom det inte skulle vara hållbart med en
ökning av priset för lunchen med totalt 24 kr/portion föreslås att priset
höjs med 12 kr/portion, med fördelning mellan Socialnämnden och
Utbildningsnämnden, med 6 kr/portion till vardera nämnd.

Taxan för lunch för externa gäster ska indexregleras en gång årligen,
vilket medför en höjning med 2 kr/portion för år 2018.

Taxan kommer då att se ut som följer:
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Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-25 - KSAU § 134
Protokoll 2018-04-03 - SN § 102
Protokoll 2018-04-05 - UN § 34
Tjänsteskrivelse - Förslag till ändring av taxan för lunch och
matdistribution.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 112 SN.2018.40

Förslag om förändrad taxa för tillfälliga
serveringstillstånd

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att förändra taxekonstruktionen för
tillfälliga serveringstillstånd, enligt följande:

Oförändrad taxa för tillfälliga serveringstillstånd vid första
ansökningstillfället under ett kalenderår.

Från och med andra ansökningstillfället under ett kalenderår
uppgår taxan till 536 kronor (2018 års taxenivå)

Ändringen träder i kraft från och med 2018-01-01.

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2018-02-06 § 41 att lämna förslag till
kommunfullmäktige om förändrad taxenivå för tillfälliga
serveringstillstånd. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-
21 § 59 att återremittera ärendet för beaktande av möjligheterna till
lägre taxor.

I en tjänsteskrivelse 2018-03-14 föreslår nämndsekreterare Anders
Svensson och t.f socialchef Bodil Nordstrand att taxan för tillfälliga
serveringstillstånd sätts ned till 536 kronor från och med andra
ansökningstillfället under ett kalenderår. Förslaget innebär följande:

Nuvarande taxor (2018 års nivå)
Tillfälligt tillstånd allmänheten: 4 019 kronor
Tillfälligt tillstånd där sökande har stadigvarande tillstånd: 2 143
kronor
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Förslag till revidering (2018 års nivå)
Tillfälligt tillstånd allmänheten, första ansökningstillfället per
kalenderår: 4019 kronor
Tillfälligt tillstånd allmänheten, påföljande ansökningstillfällen under
kalenderåret: 536 kronor/tillfälle

Tillfälligt tillstånd där sökande har stadigvarande tillstånd, första
ansökningstillfället per kalenderår: 2 143 kronor

Tillfälligt tillstånd där sökande har stadigvarande tillstånd, påföljande
ansökningstillfällen under kalenderåret: 536 kronor/tillfälle

Socialnämndens beslut
Socialnämnden har beslutat

att föreslå kommunfullmäktige att förändra taxekonstruktionen för
tillfälliga serveringstillstånd, enligt följande:
-oförändrad taxa för tillfälliga serveringstillstånd vid första
ansökningstillfället under ett kalenderår.
-från och med andra ansökningstillfället under ett kalenderår
uppgår taxan till 536 kronor (2018 års taxenivå), samt

att ändringen träder i kraft från och med 2018-01-01.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-25 - KSAU § 135
Protokoll 2018-04-03 - SN § 95
Tjänsteskrivelse om korrigerad avgiftsändring serveringstillstånd
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 113 KLK.2017.313 639

Besvarande av motion, S - OB-Omsorg

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

· att som svar på motionen översända utbildningsnämndens
yttrande i ärendet, samt

· att motionen ska anses vara besvarad, eftersom
Utbildningsnämnden anser att kommunen idag har en
tillfredsställande OB-barnomsorg.

Bakgrund
Bjarne Daa, S, framför följande i en motion:

Örkelljunga kommun skall vara en företagarvänlig kommun. Är vi nu
också det? Företagarna har i lång tid haft en expansiv tillväxt och
nyanställt många medarbetare under de förutsättningarna att de
nyanställda lyckats hitta OB-Omsorg; kväll, natt och helg till sina barn.

3-skift är idag ett måste inom produktionsverksamheter för att kunna
leverera den mängd varor som marknaden efterfrågar. Många föräldrar
har idag inget annat val än att jobba kväll eller natt, en del är
ensamstående och/eller har inte sin familj i närheten som i bästa fall
kan hjälpa till!

Samhället och arbetsmarknaden har idag mycket hårda krav på
flexibilitet och rörlighet jämfört med den arbetsmarknad som fanns för
15 - 20 år sedan. Nästan upp emot 45 procent av alla löntagare i
Sverige jobbar kvällar, nätter och helger. Örkelljunga Kommun
bedriver också verksamhet på kvällar, nätter och helger. Då ligger det i
kommunens egna intresse att tillgodose sin egen personal.

Vi anser därför att det är extremt viktigt att OB-Omsorgen håller den
smidighet som det krävs för anställda inom kommunen och näringslivet
i Örkelljunga.
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Socialdemokraterna yrkar:
Att Örkelljunga Kommun tillför de pengar till OB-Omsorg som behövs
för att säkerställa en tillfredsställande OB-Omsorg i kommunen.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-11-22, § 314, beslutat att
remittera motionen till Utbildningsnämnden för yttrande senast i mars
2018.

Tjänsteskrivelse som svar på motionen

Föreligger förslag till svar på motionen i en tjänsteskrivelse, där
följande framgår:

Örkelljunga kommun erbjuder barnomsorg på obekväm tid (OB-
barnomsorg) på en av kommunens förskolor, Förskolan Valthornet. Det
är både barn i förskolan och fritidshem som kan få en plats inom OB-
barnomsorgen. Åldersgruppen är de barn som är 1-12 år. Behovet av
OB-barnomsorg ska styrkas med intyg, schema eller liknande
dokument från vårdnadshavares arbetsgivare.

Vistelsetiderna för OB-barnomsorg är följande:

Måndag 05.00–07.00

Mån kväll – fre morgon 17.00–07.00

Lördag 06.00–23.00

Söndag 06.00–23.00

Barn kan lämnas tidigast 04.45 och hämtas senast 22.00 (tisdag-
fredag), barn som behöver omsorg längre än till 22.00 övernattar. Barn
får sammanlagt vistas högst 60 timmar per vecka inom förskola,
fritidshem och omsorg på kvällar, nätter och helger.
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Under följande dagar erbjuds inte barnomsorg på obekväm tid:

- Vecka 28-31

- Nyårsafton och nyårsdagen

- Trettondedagsafton och trettondedag jul

- Långfredag, påskafton, påskdagen och annandag påsk

- Valborgsmässoafton

- Första Maj

- Kristi himmelsfärdsdagen

- Nationaldagen- Pingstafton och pingstdagen

- Midsommarafton och midsommardagen

- Alla helgons dag

- Julafton, juldagen och annandag jul

Inom OB-barnomsorgen arbetar fyra personer med tjänstgöringsgrad 55
% vardera, varav en har utökat till 75 % under 2018.

I dagsläget är det 16 barn från förskolan och 10 barn från fritidshem
inskrivna i OB-barnomsorgen och det är inga som står i kö.

Örkelljunga kommun erbjuder idag en OB-barnomsorg som är mer
omfattande än vad andra större kommuner erbjuder, vilket är en bra
service till invånarna i vår kommun. Det är en flexibel verksamhet som
anpassas efter hur många barn som är inne i verksamheten. Detta går
att göra på ett bra sätt eftersom personalen har årsarbetstid och kan
reglera det själva. Exempelvis kanske det bara är två barn inne i
verksamheten en lördag och då behöver man inte vara mer än en
personal, medan det en annan lördag kan vara många fler och då
behövs det mer personal. Genom att reglera det på detta vis blir det en
tillfredsställande verksamhet som anpassas efter barnens
omsorgsbehov.

Det finns inga planer på att minska ner kommunens OB-barnomsorg.
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Lagar, förordningar och delegationer som styr beslutet

Det är inte obligatoriskt för kommuner att anordna OB-barnomsorg.
Enligt 25 kap. 5 § ska kommuner dock sträva efter att erbjuda
barnomsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den
omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete
och familjens situation i övrigt.

Utbildningsnämnden beslut
Utbildningsnämnden har beslutat

att som svar på motionen översända förvaltningens tjänsteskrivelse,
samt

att föreslå kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad, då
Utbildningsnämnden anser att kommunen idag har en tillfredsställande
OB-barnomsorg.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen noterar att Örkelljunga kommun har en
tillfredsställande volym och budget för att bedriva kommunens OB-
omsorg. Örkelljunga kommun är stolt över denna verksamhet och
noterar kommunen var en av de första i landet som tog beslut om att
införa OB-Omsorg, kväll, natt och helg.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden

Gunnar Edvardsson yrkar att motionen ska avslås.

Thomas Bjertner, Christer Olsson, Arne Silfvergren och Tomas Nilsson
yrkar bifall till utbildningsnämndens förslag till beslut.

Proposition

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden Carina
Zachau proposition på yrkandena och finner att Thomas Bjertners
förslag tillstyrks.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-25 - KSAU § 136
Motion, S - OB-Omsorg
Protokoll 2018-04-05 - UN § 33
Tjänsteskrivelse - Motion från S om OB-barnomsorg
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 114 KLK.2018.55 00

Överförmyndarnämnden - Intern kontrollplan 2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga Överförmyndarnämndens
Interna Kontrollplan 2018 till handlingarna.

Bakgrund
Överförmyndarnämnden har översänt förslag till Intern kontrollplan
2018.

Arbetsutskottet har beslutat återremittera ärendet Intern kontrollplan
2018 till Överförmyndarnämnden för upprättande av för kommunen
enhetliga Interna kontrollplaner, i detta fall gäller det t e x
kontrolldatum. Noteras att Överförmyndarnämnden inte har
återrapporterat Intern kontrollplan 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter beslutat att
återuppta ärendet till behandling vid sammanträde 2018-04-25.

Arbetsutskottet har noterat att det finns ett Årshjul för kommunens
hantering av Intern kontroll. Arbetsutskottet förväntar sig att
kommunens nämnder följer arbetet med Årshjulets och dess
instruktioner och tidplaner. Beslutet översänds till
Överförmyndarnämnden.

Överförmyndarnämnden har inlämnat förnyad Intern kontroll 2018.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-25 - KSAU § 137
Paragraf överförmyndarnämnden.pdf
ÖFM Intern kontrol reviderad.pdf
___________

Expedieras till:
Överförmyndarnämnden
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KS § 115 SBN.2018.11

Intern kontroll - samhällsbyggnadsnämnden 2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga samhällsbyggnadsnämndens
Interna kontroll 2018 till handlingarna.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat återremittera Intern
Kontroll 2018 till samhällsbyggnadsnämnden med ifrågasättande av att
vissa klockor redan ifyllts före granskningen genomförts. Dessutom har
ifrågasatts om samma undersökningsområden ska genomföras även
detta år med beaktande av att samtliga klockor till fullo godkänts under
2017.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat anta internkontrollplan 2018.
Därefter har översänts Intern kontrollplan 2018 efter nämndens beslut
att delegera uppdragets verkställighet till förvaltningen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-25 - KSAU § 138
Återkoppling från SBN.pdf
___________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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