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KSAU § 150 KLK.2018.9 00

Eventuellt övriga ärenden

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att som extra ärende
hantera KLK 2018.276 Ansökan om medel för projektet
WiFi4EU-initiativet
____________
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KSAU § 151 KLK.2018.5 04

Information från ekonomichefen

Arbetsutskottets beslut

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

Bakgrund
Stefan Christensson informerar om personalförändringar inom Serkon
samt ekonomisk utredning om socialförvaltningens ekonomi.
____________
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KSAU § 152 KLK.2018.6 042

Månadsuppföljning 2018

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att utskottet kommer att
ha en överläggning tillsammans med socialnämndens arbetsutskott
2018-06-05 om verksamhetens budget i balans.

Arbetsutskottet beslutar dessutom att vid sammanträde 2018-06-20
ha en överläggning om kommunledningsförvaltningens eventuella
överskott.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

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

Bakgrund
Serkon presenterar månadsuppföljning för kommunstyrelsens
verksamhet samt kommunen totalt tillsammans med mallen för
respektive nämnds uppföljning.

Beslutsunderlag
Total sammanställning.pdf
Bilaga KS.docx
Bilaga SBN.docx
Bilaga KFN.docx
Bilaga SOC.docx
Månadsvis uppföljning april UN.pdf
Månadsvis uppföljning ÖFN april.docx
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Charlotta Kabo Stenberg
Stefan Christensson
Ksau 2018-06-20
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KSAU § 153 KLK.2018.157 052

Tilläggsbudget 2 - efter antagande av anbud, projekt
Nybyggnad Hälsoförskola, Högkullen

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att investeringsbudgeten för
Hälsoförskolan utökas med 10.400 miljoner kronor i
Tilläggsbudget 2, 2018.

Budget för projektering av Hälsoförskolan på 0,5 miljoner kronor
flyttas från 2017 till 2018 i Tilläggsbudget 2.

Utökad budget för den totala investeringen hanteras av
budgetberedning 2019.

Bakgrund
Redovisningschef Anna Lindström och kommunchef Charlotta Kabo
Stenberg presenterar följande sammanfattning:

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 21 mars fattat beslut om att
anta anbud i enlighet med förfrågningsunderlag som utannonserats
avseende Nybyggnation av Hälsoförskolan Högkullen samt i enlighet
med Regler för investeringar i egen fastighet och hyra av lokal.
Nuvarande totala budget för investering i ny hälsoförskola är 26
miljoner kronor.

Anbudet samt övriga kostnader såsom projektering, projektledning,
rivning m m uppgår till 49.480 miljoner kronor. Investeringen för
Hälsoförskolan hanteras genom utökad budget med 10.400 miljoner
kronor samt flytt av 0.5 miljoner kronor från 2017 års
investeringsbudget i Tilläggsbudget 2.

Återstoden av investeringen på 13.080 miljoner kronor hanteras i
budgetberedningen för budget 2019.

Beskrivning av ärendet
Den 21 mars 2018 beslutades (KSAU § 70 KLK.2018.157) att anta
anbud som inkommit i enlighet med förfrågningsunderlag som
utannonserats avseende Nybyggnation av Hälsoförskolan Högkullen
samt i enlighet med Regler för investeringar i egen fastighet och hyra
av lokal.
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Entreprenaduppgörelse är tecknad med vinnande anbud där
kontraktssumman är fastställd till 47,880 miljoner kronor. Av dessa
beräknas, enligt fastighetschef Anders Emgård, investeringsutgifterna
för 2018 till 27 miljoner kronor.

Till anbudet ska läggas följande kostnader enligt Fastighetschef Anders
Emgård:
Projektering 0,500 mkr
Förberedande arbete 0,250 mkr
Rivning av gamla förskolan 0,500 mkr
Projektledning 0,300 mkr
Besiktning 0,050 mkr
SUMMA 1,600 mkr

Beslutad budget för investering i ny hälsoförskola under 2017 till 2019
är 26 miljoner kronor. Ny total investering beräknas till 49,480
miljoner kronor. För att hantera investeringen föreslås
investeringsbudgeten för 2018 utökas med 10,400 mkr. Budget för
projektering på 0,5 mkr flyttas från 2017 till 2018. Resterande del av
investeringen, 13,080 miljoner kronor, hanteras av budgetberedningen
för 2019 års budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Budget byggnation Hälsoförskola Högkullen.docx
Bilaga 1_beslut i KSAU.pdf
Bilaga 2_Entreprenaduppgörelse.pdf
Bilaga 3_Uppdragsbekräftelse Projektledning.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 154 KLK.2017.344 538

Tilläggsbudget 2, 2018 - Organisationsförändring för
färdtjänsten samt Informationsärende - Tillägg till
Överenskommelse 43/2014 om fortsatt finansiering av
överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens budget för
färdtjänst utökas med 570.000 kronor i Tilläggsbudget 2, drift,
2018.

Bakgrund
Redovisningschef Anna Lindström och kommunchef Charlotta Kabo
Stenberg presenterar följande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att godkänna Tillägg till
Överenskommelse 43/2014 om fortsatt finansiering av överlåtna
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag mellan Örkelljunga
kommun och Skånetrafiken. Överenskommelsen innebär förändrad
kostnadsfördelning mellan kommunerna vilket för Örkelljunga
kommun innebär en kostnadsökning med 570 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tilläggsbudget färdtjänst.pdf
Protokoll 2018-01-29 - KF §10
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 155 KLK.2017.220 319

Besvarande av motion, C - Digitala informationsskyltar -
fortsatt hantering

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet
till beredningen inför budget 2019. Arbetsutskottet beslutar
uppdra åt samhällsbyggnadschefen att inför budgetberedningens
behandling ta fram ekonomiska uppgifter för elinkoppling,
bredbandsanslutning samt anslutning till kommunens eget nät
enligt förslaget till Digitala informationsskyltar.

Bakgrund
Martin Gustafsson har för Centerpartiet inlämnat följande motion:

När vi nu haft igång vår fantastiska idrotts/kulturhall FORUM ett tag,
avverkat ett antal större och mindre evenemang så är det dags att på ett
enkelt sätt ta beslut om hur vi enkelt kan informera våra
kommuninvånare ännu mer och ännu bättre. Som det är nu sker info på
hemsida, sociala medier, affischering m m. Dock är det en stor del av
invånare som vi inte når. Centerpartiet i Örkelljunga skulle vilja
utveckla detta med digitala informationsskyltar med början i centrala
Örkelljunga och därefter runt omkring i kommunen. I centrala
Örkelljunga anser vi att Terrassen är given då det är där som flest
invånare och turister passerar.

Vi har tagit på oss ett ansvar då vi investerat många miljoner i vårt
FORUM och vi behöver då hitta vägar så att invånarna och turister blir
informerade om vad som händer inom hallens väggar. Tänk vilket
mervärde och med vilken enkelhet som vi då skulle kunna nå en
betydligt större mängd invånare med digital reklam för kommande
evenemang, både i FORUM och inom övrig verksamhet. Detta skulle
säkerligen underlätta och trygga våra evenemang, då fler skulle ha
möjlighet att ta del av reklamen och fler som skulle köpa biljetter vilket
då skapar en hållbar långsiktighet, så att vi kan fortsätta att erbjuda
underhållning med klass. Och just detta är oerhört viktigt anser vi.
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Centerpartiet yrkar därför på :
Att: Kommunfullmäktige i Örkelljunga beslutar att det skall sättas upp
digitala informationsskyltar på lämpligt/lämpliga ställen i Örkelljunga
kommun.

Förslag till yttrande
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg och webbutvecklare Elinor
Franzén har inlämnat yttrande i ärendet. Av yttrandet framgår att
motionen syftar till att förbättra möjligheten för snabb information till
medborgarna av exempelvis olika evenemang i FORUM Örkelljunga.

Kommunledningsförvaltningen ser positivt på förslaget men ser även
att det kommer att medföra kostnader inte enbart för införande utan
även för den fortsatta driften. Kommunledningsförvaltningen bör ges
uppdrag att utreda detta och därmed skapa ett komplett beslutsunderlag.

Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Kommunledningsförvaltningen anser att syftet med motionen är
vällovligt och ett bra steg i vår digitala kommunikationsutveckling.
Digitala skyltar i kommunens tätorter ger möjlighet till snabb och
föränderlig information om både FORUM Örkelljungas event, övriga
publika händelser, krisinformation etc. Dessutom skulle placering av
digitala skyltar ge möjligheter till accesspunkter för fritt WiFi i skyltens
närområde. Mycket av grundinvesteringen är av samma karaktär.
Att montera skyltar är helt möjligt men medför en kostnad. Kostnad för
såväl införande som drift måste tydliggöras före beslut om införande.
Skyltarna måste ständigt hållas uppdaterade för att vara relevanta samt
bygga på RSS-teknik från redan befintliga system som tex webb och
evenemangskalender. Detta för att minimera manuell hantering i så stor
utsträckning som möjligt.

Det bör tas fram tydliga riktlinjer för vilken typ av information som
ska finnas på skyltarna samt hur informationen ska hållas aktuell.
När det anställs en kommunikatör på kommunledningsförvaltningen
bör uppdateringen av information på skyltarna kunna lösas på ett
bra sätt tillsammans med evenemangsansvarig på Kultur och Fritids-
förvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till syftet med
motionen men anser att frågeställningarna gällande kostnader och
handhavande måste utredas innan beslut fattas om införande av skyltar.
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Kommunfullmäktige har beslutat uppdra åt kommunstyrelsen att via
kommunledningsförvaltningen arbeta fram ett tydligt beslutsunderlag
inkluderat kostnader för införande och drift av digitala
informationsskyltar.

Motionen har därmed ansetts besvarad.

Kommunfullmäktige har beslutat uppdra åt kommunstyrelsen att via
kommunledningsförvaltningen tillse att ärendet återrapporteras i juni
månad 2018.

Återrapportering
Näringslivschef Krister Persson och kommunchef Charlotta Kabo
Stenberg framför följande:

Förslag till beslut
Det föreslagna systemet AW-Active Window är i detta förslag både ett
självständigt system för digital skyltinformation och integrerbart med
kommunens befintliga webb och beslutade nya evenemangskalender.
Systemet ger möjlighet att tillgängliggöra samma information på appar
i telefoner, paddor eller på ytterligare stora och små digitala skärmar
som kan finnas utplacerade var som helst i kommunen. Möjligheten till
effektiva RSS och automatiska informationsflöden är mycket goda.
Med detta system kommer Örkelljunga Kommun att ligga långt fram i
utvecklingen.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att 1 stycken 47” aktiv skärm
placeras på terrassen i Örkelljunga. Skärmen monteras i ett vädersäkrat
fristående skåp. Skärmen fungerar som rullande digitala affischer (eller
rörlig bild) och vid beröring (touchscreen) övergår den till en meny där
besökaren kan välja vad man vill göra. Det går till och med att beställa
biljetter via Örkelljunga Forums biljettsystem samt att exempelvis söka
övrig besökar- och turistinformation.

Skärmarna är vädersäkrade för det skandinaviska klimatet genom IP65
krav, har 8 mm pansarglas och har inbyggd automatik mellan kylning
och uppvärmning beroende på klimatet.

Driftsättning av 1 stycken skylt i varje tätort innebär en investering på
mellan 169 000 kr per skylt. Årlig drift beräknas till 12 500 kr per
skylt.
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Ytterligare skärmar i våra olika tätorter innebär endast investering i
hårdvara (169 000kr/skylt) och drift (12 500kr/skylt och år).
Informationen är den samma vilket inte ger merarbete åt tjänstemän vid
fler skärmar

Hantering och ansvar för digitala skärmar med tillhörande system blir
en uppgift för vår kommunikatör i samverkan med Kultur- och
fritidsförvaltningen samt näringsliv och turism. Initialt och löpande
måste tid finnas för kommunikatör att hantera systemet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-12-18 - KF §144
Tjänsteskrivelse beslutsunderlag digitala skärmar.docx
Kopia av Kalkyl investering och drift digitala skyltar.xlsx
Bild på föreslagen skärm med uteställ.docx
____________

Expedieras till:
Pärm budgetberedning 2019
Kristian Swärd
Stefan Christensson
Anna Lindström
Charlotta Kabo Stenberg
Krister Persson
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KSAU § 156 KLK.2017.223 449

Besvarande av motion, M - Örkelljunga bör ta sitt ansvar
när det gäller plast

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att se över kommunens
upphandlingsregler så att plast undviks så långt det är möjligt och
att den minst miljöskadliga plasten köps in i de fall plast ändå
måste inköpas och arbetsmiljöarbetet inte motverkas.

Kommunfullmäktige beslutar även uppdra åt kommunens
förvaltningar att tillse att all plast som används i kök och matsalar
samt i verksamhet riktad till små barn ska vara giftfri i enlighet
med kommunens nuvarande rutiner.

Motionen anses därmed vara bifallen.

Bakgrund
Henrik Nilsson har för Moderaterna inlämnat följande motion:

Vi behöver plast i vårt dagliga liv, men inte okritiskt och inte i alla
sammanhang. Ju färre plastpåsar vi slänger desto mindre mängd plast
riskerar att förorena miljön och hamna i havens djup, vilket är ett
ökande problem. Det gäller också att undvika sorter som "svettas" ut
och sprider giftiga tillsatsämnen under plastens långa livstid. Genom att
välja bort plast när det går och hålla sig till sorter som är tillverkade
enligt stränga miljöregler, som EU-lagstiftningen är exempel på, kan vi
bidra till både ett hållbarare och ett giftfriare samhälle. Det är både
resurssparande och miljövänligt.
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Vi moderater anser därför att vi bör föregå med gott exempel och
avveckla plastprodukterna så långt det är möjligt i alla våra kommunala
kök, från förskola till äldreomsorg. Vid upphandling ska det prioriteras
att köpa tallrikar, bestick, slevar och skålar etc gjorda av porslin, glas,
metall eller trä, beroende på vad som är mest lämpligt. Plastmaterial
ska bara komma ifråga när det är bevisat bäst.

Vi moderater vill
Att plast aktivt undviks så långt det är möjligt vid upphandling av
material till kommunens kök, samt
Att enbart dokumenterat giftfri plast får köpas när plast inte kan
undvikas

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
kommunledningsförvaltningen för yttrande senast i februari 2018.

Förslag till yttrande
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg och administrativ chef Carita
Gustafsson har yttrat sig i ärendet. Av yttrandet framgår bl a följande:

Enligt motionären bör Örkelljunga kommun föregå med gott exempel
och avveckla plastprodukter så långt som möjligt i våra kommunala
kök. Att plastprodukter idag används i våra kommunala storkök och
inom förskolan grundar sig på arbetsmiljöaspekter. För att få ned
bullernivåer vid måltider har man aktivt valt att byta ut porslin och
glasmaterial vilket fått positiva effekter på ljudnivån. Även
ergonomiska aspekter för medarbetare i verksamheterna förbättras när
lättare produkter som plast används eftersom riskerna för belastning
och förslitningsskador minskar.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen stödjer i sak motionärens goda intention om att minska
användandet av plast i den kommunala verksamheten då
plastanvändningen kan ha negativa effekter på miljön. Förvaltningen
ser dock att en övergång till att använda porslin och glas i kommunens
kök kan leda till negativa effekter ur arbetsmiljösynpunkt.
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Förvaltningen föreslår att miljökrav införs i samband med upphandling
så att andra material än plast upphandlas i de fall det inte står i strid
mot en god arbetsmiljö. När plast upphandlas bör det vara produkter
som är giftfria och tillverkade enligt stränga miljöregler.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat återremittera motionen till
kommunledningsförvaltningen för yttrande senast i maj 2018.
Yttrandet ska beakta motionens attsatser och speciellt att det
övergripande yttrandet kan beröra flera förvaltningars kök.

Yttrande från miljöstrateg Katia Lilja
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg och miljöstrateg Katia Lilja
framför följande:

Enligt motionären bör Örkelljunga kommun föregå med gott exempel
och avveckla plastprodukter så långt som möjligt vid upphandling av
material till våra kommunala kök. När plast inte kan undvikas ska
dokumenterat giftfri plast köpas in.

Användandet av plast är en kontroversiell och komplicerad fråga och
flera myndigheter arbetar aktivt med lagstiftning, vägledning, råd och
stöd gällande plast i alla dess former och produkter. Anledningen till
detta är att plast bland annat kan innehålla blyföreningar, kromater,
tennföreningar, klorparaffiner, ftalater och eventuellt doftämnen.

Naturvårdsverket har gett ut vägledningar i arbetet med plast och
mikroplast, gällande konstgräsplaner och plastbärkassar. Även
Kemikalieinspektionen arbetar aktivt med plast, till exempel när det rör
innehållet i leksaker och produkter som vi använder i vår vardag.
Livsmedelsverket ger råd gällande plast som används i samband med
livsmedelshantering och måltider m.m. Regelverken har skärpts de
senaste åren och överallt i landet arbetas det på bred front med att få
bort produkter och ämnen som är skadliga för miljön och människors
hälsa.

Idag är alla ämnen för att tillverka plast reglerade i EU:s regelverk. För
många av dessa ämnen finns särskilda gränsvärden. En del av dessa
gränsvärden är mycket låga. Inom EU måste alla livsmedels-
förpackningar av plast till exempel uppfylla krav på hur mycket av
ämnet som får vandra över till livsmedlet, så kallad migration. Vissa
ämnen får inte finnas i matförpackningar överhuvudtaget, till exempel
vinylklorid och akrylnitril.
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Många skadliga ämnen används just vid tillverkning av plast. De kan
vara där för att exempelvis ge plasten sin form, stabilitet eller
brandhärdighet. Tillsatsämnena kan sedan lämna plasten under hela
dess livslängd.

Ett plastmaterial består oftast av en så kallad polymer och olika
tillsatser. En polymer är uppbyggd av en lång kedja av likadana
molekyler, monomerer, till exempel eten, vinylklorid eller styren.
Oftast tillförs tillsatser, till exempel mjukgörare, stabilisatorer,
antistatmedel och färgämnen, för att påverka plastens egenskaper eller
för att underlätta vid tillverkning av plast.

Värme och fett kan göra så att plasten läcker kemikalier. Plast och varm
mat kan därför vara en dålig kombination. Plast tillverkas av små
molekylära byggstenar, så kallade monomerer. Dessa binds ihop till
långa kedjor, polymerer. Det finns olika sorters plast och de namnges
ofta utifrån vilket ämne de är uppbyggda av. En plast som består av
byggstenen styren som bas bildar således plasten polystyren (PS).
Byggstenarna i sig kan vara farliga (styren är exempelvis
cancerframkallande) men när de slås ihop är de ofarliga, så länge de
inte bryts loss och läcker ut. Lösa monomerer kan också finnas kvar i
plasten och läcka ut.

Plast är vanligt förekommande i produkter som hittas i kök och till
matlagning eller servering. Vid uppvärmning ökar risken för att ämnen
frigörs från plastprodukter och hamnar i maten, men även matens
surhet och fetthalt kan påverka. Det är viktigt att se till att
plastprodukter är lämpliga för kontakt med feta livsmedel som lax,
fettbaserade såser eller feta mejeriprodukter som ost.

Om man har plastmaterial i köket så ska man försäkra sig om att de
används till den typ av matvaror som de är avsedda för.

Om produkten har glas-gaffel-symbolen som märkning är den säker att
använda i kontakt med mat, det gäller både förpackningar och
serveringsprodukter som glas eller tallrikar enligt Livsmedelsverket.

Några material som kan användas istället för plast är glas,
porslin/lättviktsporslin, rostfritt stål eller trä. Det är dock alltid viktigt
att materialet är avsett för att komma i kontakt med livsmedel. Det
finns inte några hygienregler som säger att trä inte får användas utan
det beror snarare på hur slitet materialet är.
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I kommunens samtliga kök används idag en stor mängd plastprodukter,
bland annat är flertalet tallrikar av plast. Detta grundas i
arbetsmiljöaspekter. För att få ned bullernivåer vid måltider har man
aktivt valt att byta ut porslin och glasmaterial till plast vilket fått
positiva effekter på ljudnivån. Även ergonomiska aspekter för
medarbetare i verksamheterna förbättras när lättare produkter som plast
används och riskerna för belastning och förslitningsskador minskar.
Enligt kökschefen har man i förskolorna dessutom valt plast för att
tydliggöra tallriksmodellen. Tallriksmodellen visar hur en bra måltid
kan komponeras. Modellen visar proportionerna mellan olika
ingredienser i måltiden. Tallriken finns bara i plast.

Utbildningsförvaltningen, den förvaltning som har ansvaret för
kommunens samtliga kök, är medveten om att plast kan vara
kontroversiellt ur miljösynpunkt. De följer forskning och utveckling av
material för att så långt det är möjligt använda det material som är mest
skonsam för miljön.

Det finns idag inte några rekommendationer från Kemikalie-
inspektionen och Livsmedelsverket om att man inte ska använda
plastprodukter i kök. Om produkten har ”glas och gaffel”-symbolen
som märkning är den säker att använda i kontakt med mat, det gäller
både förpackningar och serveringsprodukter som glas eller tallrikar
enligt livsmedelsverket. Inom kommunens kök används idag
plastprodukter som är godkända av Livsmedelsverket att använda i
kontakt med mat. Dessa produkter är märkta med ”glas- och gaffel”-
symbolen. Kök och servering är också föremål för regelbunden tillsyn
av Söderåsens miljöförbund.

Kommunen kan dock välja att lyfta frågan till andra verksamheter än
kök och förskola. Vi kan enkelt byta ut våra plastmuggar vid
vattenautomater till muggar av papp. Vara noga med att aldrig använda
engångsartiklar av plast vid möten. Detta är några få exempel, troligen
finns möjlighet att byta ut fler produkter om vi ser över samtliga
kommunens verksamhetsområden.

För att få en helhetsbild av frågan och förstärka kommunens
miljömedvetenhet gällande plast, kan samtliga förvaltningar ges i
uppdrag att se över var plast används i verksamheten och i vilken mån
och till vilken kostnad detta kan ersättas med andra material.
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Dessutom kan kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att se över
våra upphandlingsregler så att plast undviks så långt det är möjligt och
att den minst miljöskadliga plasten köps in i de fall plast ändå måste
inköpas.

Samtliga förvaltningar kan dessutom ges i uppdrag att tillse att all plast
som används i kök och matsalar samt i verksamhet riktad till små barn
ska vara giftfri. Något som i så fall bekräftar det som redan idag görs.

Arbetsutskottets behandling

Yrkande

Carina Zachau yrkar följande:

Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunledningsförvaltningen
att se över kommunens upphandlingsregler så att plast undviks så långt
det är möjligt och att den minst miljöskadliga plasten köps in i de fall
plast ändå måste inköpas.

Kommunfullmäktige beslutar även uppdra åt kommunens förvaltningar
att tillse att all plast som används i kök och matsalar samt i verksamhet
riktad till små barn ska vara giftfri i enlighet med kommunens
nuvarande rutiner.

Motionen anses därmed vara bifallen.

Arbetsutskottet tillstyrker därefter yrkandet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-02-21 - KSAU § 53
Motion, M - Örkelljunga bör ta sitt ansvar när det gäller plast
Yttrande Motion plast3.docx
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 157 KLK.2016.105 812

Besvarande av motion (SD) - Friskvård och fysisk
rörelse viktigt för välbefinnandet hos våra pensionärer -
fortsatt hantering

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera att verksamheten
med Senior Sport School pågår och att kommunlednings-
förvaltningens uppföljning kommer att lämnas vid arbetsutskottets
sammanträde den 19 september 2018.

Bakgrund
Lennart Anderberg, SD och Tommy Brorsson, SD, har inlämnat en
motion med rubriken "Friskvård och fysisk rörelse viktig för
välbefinnandet hos våra pensionärer". Av motionen framgår följande:
Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att kommunens sjuk- och
ålderspensionärer har bra tillgång till gym och andra fysiska aktiviteter.
Det är bevisligen en bra investering för samhället att äldre behåller en
hög fysisk aktivitet även efter att de gått i pension. Då Sveriges
orättvisa skattesystem, där pensionärer betalar mer i skatt än arbetare,
tillsammans med ett bristfälligt pensionssystem gör att många
pensionärer idag drabbas av betydligt sämre ekonomi, jämfört med
innan de gick i pension. Detta kan leda till att pensionärer av
kostnadsskäl väljer bort aktiviteter som är till gagn för deras
välbefinnande och som även på sikt kan ge samhället lägre
vårdnadskostnader.

Sverigedemokraterna vill inte styra exakt hur stödet ska fungera eller
med hur mycket kommunen ska stödja, utan vill se ett bidrag som gör
möjligt för den äldre att välja aktivitet fritt. Kommunens sponsring bör
alltså vara möjligt att använda till gymkort, inträde på badhuset eller till
medlemsavgift i någon idrottsförening, beroende på den äldres eget
önskemål. Helst ska det även vara möjligt att byta aktivitet för den som
så önskar. Det viktiga är att det blir enkelt för den enskilde att använda
och i bästa fall kan själva administrationen läggas på
föreningen/gymmet.

Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår därför:
Att kommunen ska införa ett förbättrat stöd till sjuk- och
ålderspensionärers friskvård i denna motions anda.



Sammanträdesprotokoll 2018-05-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunfullmäktige har beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen för
yttrande senast i september 2016 till folkhälsostrategen,
kommunledningskontoret.

Kommunchef Peter Andreasson och folkhälsostrateg Johanna Häggberg
har inlämnat ett yttrande i ärendet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter beslutat att överlämna
ärendet till kommunchefen för att senast i maj 2017 lämna yttrande i
ärendet beträffande tillämplighet av gällande lagar och regler.

Utredare/Samordnare Maria Andersson har lämnat ett yttrande
beträffande de juridiska förutsättningarna i ärendet.

Arbetsutskottets överläggning
Vid arbetsutskottets överläggning har presenterats projektet Senior
Sport School.

Senior Sport School är ett samverkansprojekt mellan Region Skåne,
Skåneidrotten och Örkelljunga kommun. Syftet med Senior Sport
School är att förbättra livskvalitet och välmående samt skapa livslång
rörelseglädje.

· Skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Skåne

· Inspirera till en aktiv och meningsfull fritid

· Informera och inspirera om möjligheterna till en aktiv roll inom
idrotten

· Träffa nya vänner

Vad innehåller en Senior Sport School?
12 veckor schemalagda aktiviteter
20-25 deltagare som träffas två gånger per vecka för olika aktiviteter
En dag i veckan idrott hos lokala idrottsföreningar
En dag i veckan är det teori kring hälsa.
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Ur innehållet från teorin:
Skadeförebyggande träning föreläsning Matlagning (4 tillfällen)
HLR-utbildning med hjärtstartare
Senior Power föreläsning. Tematräffar om hälsa (i studiecirkelform)
Avslutning/utvärdering
Kostnad: 300kr/person (reservation för prisändring)

Kommunfullmäktige har beslutat att bifalla Lennart Anderbergs (SD)
och Tommy Brorssons (SD) motion om "Friskvård och fysisk rörelse
viktigt för välbefinnandet hos våra pensionärer" genom införandet av
projektet Senior Sport School.

Senior Sport School är ett samverkansprojekt mellan Region Skåne,
Skåneidrotten och Örkelljunga kommun. Syftet med Senior Sport
School är att förbättra livskvalitet och välmående samt skapa livslång
rörelseglädje.

· Skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Skåne

· Inspirera till en aktiv och meningsfull fritid

· Informera och inspirera om möjligheterna till en aktiv roll inom
idrotten

· Träffa nya vänner

Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg har fått i uppdrag att i
samarbete med Region Skåne och Skåneidrotten implementera
projektet i Örkelljunga kommun enligt lämnat erbjudande att
genomföra detta kostnadsfritt under hösten 2017. Kommunchefen får i
uppdrag att utvärdera projektet under våren 2018 och återuppta ärendet
inför förnyat ställningstagande om projektet ska fortsätta i kommunal
regi eller ej.

Förutsättningarna för projektet Senior Sport School framgår närmare
av informationsbroschyren. Deltagande pensionär betalar 300 kronor
för aktiviteten.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-08-28 - KF §79
____________

Expedieras till:
Ksau 2018-09-19,
Li Merander, Charlotta Kabo Stenberg
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KSAU § 158 KLK.2017.266 872

Besvarande av motion, S - Vårda fornlämningen
"Lyckstadborgkullen"

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt Pinnågruppen att lämna
förslag på möjliga åtgärder för Lycksta berg i skötselhänseende.
Svar önskas inför arbetsutskottets sammanträde 2018-11-21.

Kommunfullmäktige beslutar därmed avvakta Pinnågruppens
svar före ytterligare kontakter tas med länsstyrelsen och
Naturhistoriska Museet i Lund.

Motionen bifalles.

Bakgrund
Agneta Lindau Persson har för socialdemokraterna inlämnat följande
motion:

"Lyckstadborgkullen" är registrerad som fornlämning (RAÄ-nummer
Örkelljunga 67:1) av Riksantikvarieämbetet 1994. Borgen finns inte
idag men uppfördes troligen på 1300-talet och platsen kom att bli det
första ursprungliga Örkelljunga. Därför tycker vi socialdemokrater det
är viktigt att borgkullen vårdas som den fornlämning den är och
åtgärder för detta skyndsamt vidtas.

Enligt Kulturmiljölagen är det förbjudet att skada en fornlämning
och det är kommunens ansvar att så inte sker. Vi socialdemokrater
anser att det ansvaret är så viktigt att expertis bör kontaktas så som
Länsstyrelsen och även Naturhistoriska museet i Lund.

Socialdemokraterna i Örkelljunga föreslår kommunfullmäktige besluta:

· att kommunen ansöker om ekonomiska medel från
Länsstyrelsen för underhåll av Lyckstadborg kullen snarast.

· att kontakter tas med Naturhistoriska Museet i Lund för
expertishjälp med hur Lyckstadborg kullen bör hanteras nu och i
framtiden.
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· att kommunen underhåller naturen längs Pinnån, från
Skytteparksvägen fram till Lyckstadborg, främst för intresserade
som vill besöka fornminnet Lyckstadborg.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen till
kommunledningsförvaltningen för yttrande senast i april 2018.
Kommunledningsförvaltningens inledande uppdrag är följande:

· att ta kontakt med länsstyrelsen om möjligheten att erhålla
ekonomiska medel från Länsstyrelsen för underhåll av
Lyckstadborg, samt

· att ta kontakt med Naturhistoriska Museet i Lund för
information om expertishjälp kan erhållas hur Lyckstadborg
kullen bör hanteras nu och i framtiden.

Yttrande från kommunledningsförvaltningen

Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg framför följande:

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har inledningsvis fått i uppdrag att
kontakta Länsstyrelsen respektive Naturhistoriska museet för att
förhöra sig om möjligheter till ekonomiskt respektive kunskapsmässigt
stöd till skötsel och underhåll av Lycksta berg.

Länsstyrelsen meddelar att det finns möjlighet att söka bidrag för
underhåll av kulturhistoriska lämningar. Länsstyrelsen kan dock inte
svara på om bidrag kommer att erhållas förrän en konkret ansökan om
bidrag lämnats in och behandlats av Länsstyrelsen.

Naturhistoriska museet meddelar att de i vissa fall kan erbjuda
expertishjälp kring skötsel av fornlämningar. De kan inte garantera att
Lycksta berg är prioriterad för sådan expertishjälp.
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Förvaltningens synpunkter
Kommunledningsförvaltningen anser att syftet med motionen är
vällovligt men vill uppmärksamma på att skötselåtgärder som innebär
röjning i natur sällan är engångsåtgärder utan att skötsel måste utföras
utan allt för långa tidsintervall för att röjningen ska ha ett bestående
värde. Detta medför att det ekonomiska åtagandet vid en skötsel av
kullen inte är av engångskaraktär.
Gällande skötsel av naturen längs med Pinnån har kommunen tillsatt en
Pinnågrupp som arbetar med skötseln av det blivande Pinnåreservatet i
vilket Lycksta berg ingår.

Skötselplanen
Enligt skötselplanen för det blivande reservatet beskrivs området enligt
följande:

Beskrivning:
Ett skogsbeklätt, markerat höjdområde beläget just intill Pinnån, känt
under namnet Lycksta berg. Här lär under medeltiden ha legat en
träborg, som dock brändes ner år 1316. Inga rester av borgen finns
kvar. Ett flertal ekar dominerar trädskiktet, men under senare år har
även ett på sina håll tätt buskskikt utvecklats. Klena rönnar dominerar
bland buskarna. Själva höjdområdet utmärks också av partier med berg
i dagen.

Floran domineras oftast av blåbär och kruståtel. Vid berg-i-dagen
området finns rikligt med stensöta. Viss tillgång på död ved finns.

Bevarandemål:
Naturlig ädellövskogsdynamik med stor tillgång på död ved och gamla
träd.

Viss utsikt från höjden ska ge upplevelse av områdets tidigare
strategiska läge. Viktigt att inte ”röja bort” områdets spänningsmoment.

Skötselåtgärder:
Skogen lämnas till fri utveckling. Busk- och slyröjning utförs för att
skapa utsikter åt några håll och hålla några ”stigar” fria. Död lövved får
inte föras ut ifrån skötselområdet. Före markarbeten ska godkännande
inhämtas från arkeologisk tillsynsmyndighet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Pinnågruppen även
framöver ansvarar för områdets skötsel då det är viktigt att denna utförs
enligt skötselplanen för det blivande naturreservatet.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-25 - KSAU § 281
Motion, S - Vårda fornlämningen Lyckstadborgkullen
Yttrande motion KLK.2017.266 Vårda fornlämningen
Lyckstadborg.docx
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 159 KLK.2018.188 00

Länsstyrelsen Skåne - Regional handlingsplan för grön
infrastruktur 2019-2030

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar översända ett samlat
svar på svarsfilen rörande remissvar på framtaget förslag för
handlingsplan för grön infrastruktur.

Beskrivning av ärendet
Grön infrastruktur är ett ekologiskt fungerande nätverk av
livsmiljöer, processer och strukturer på land och i vatten. Att arbeta
med grön infrastruktur innebär att man tar ett helhetsgrepp och
landskapsperspektiv vid fysisk planering, mark- och vattenanvändning
och i naturvårdsarbetet.

Regeringen har gett alla län i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
grön infrastruktur, alltså en plan för ett ekologiskt fungerande nätverk
av livsmiljöer, processer och strukturer på land och i vatten. Arbetet
syftar till att bevara och restaurera den biologiska mångfald som finns
naturligt i det skånska landskapets skogar, odlingslandskap, våtmarker,
sjöar, vattendrag och hav. Handlingsplanen ska också bidra till att
främja de ekosystemtjänster som den gröna infrastrukturen producerar.
Skåne är det artrikaste länet i Sverige men också det län i landet som
har flest hotade arter. För att kunna bevara Skånes unika rikedom av
arter, livsmiljöer och ekosystemtjänster för framtida generationer har
länsstyrelsen tidigare tagit fram en naturvårdsstrategi för Skåne "Vägen
till ett biologiskt rikare Skåne". Den regionala handlingsplanen för grön
infrastruktur är åtgärdsprogrammet för att förverkliga ambitionerna
som beslutats om i strategin.

Länsstyrelsen Skåne har nyligen tagit fram ett förslag till en regional
handlingsplan för grön infrastruktur 2019-2030. Handlingsplanen är det
första steget att utifrån ett landskapsperspektiv gå från ord och visioner
till konkreta förslag på åtgärder för att säkra Skånes biologiska
mångfald och ekosystemtjänster för framtiden. Länsstyrelsen har
skickat ut detta förslag på remiss med önskemål om att få in synpunkter
på förslaget.
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Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg och miljöstrateg Katia Lilja har
yttrat sig i ärendet.

Beslutsunderlag
yttrande grön struktur.pdf
Missivbrev remiss grön infrastruktur.pdf
Introduktion till handlingsplan för grön infrastruktur.pdf
Svar på remiss grön infrastruktur - Örkelljunga.pdf
Svar på Övriga frågor Grön infrastruktur .pdf
____________

Expedieras till:
Länsstyrelsen via Katia Lilja
Charlotta Kabo Stenberg
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KSAU § 160 KLK.2016.319 420

Besvarande av motion, C - Utträde ur Söderåsens
Miljöförbund

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen överlämna
i ärendet utförda utredningar.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen och därmed
stanna kvar som medlemskommun i Söderåsens Miljöförbund.

Tommy Brorsson deltager inte i beslutet.

Bakgrund
Martin Gustafsson har för centerpartiet lämnat in en motion om
Söderåsens Miljöförbund. Av motionen framgår att Miljöförbundet
startades i en tid då lagkraven på kommunerna ansågs bli alltför stora
och omfattande och därmed också kostnadsdrivande. Det fruktades
också att kompetensen och bredden inom miljöområdet skulle bli
lidande. Örkelljunga kommun har sedan starten varit drivande och
delaktig i hela processen. Motionären frågar sig emellertid om inte
kostymen för Söderåsens Miljöförbund nu blivit för stor.

Centerpartiet i Örkelljunga anser att vägs ände har nåtts. Med det
senaste årens/årets ekonomiska turbulens och avtal som är skrivna
anser centerpartiet att verksamheten är på tok för dyr och omfattande
och att Örkelljunga kommun bör gå tillbaka till att tillhandahålla dessa
tjänster själva. Den egna verksamheten bör verka för och i samklang
med, och inte emot, enskilda invånare och företag.

Örkelljunga kommun betalar idag 126 kronor per invånare och år och
utöver detta en tjänst på 20 procent som köps in till kommunen.
Motionären frågar sig om inte dessa pengar går att använda på ett
betydligt bättre sätt inom Örkelljunga kommun.

Därför yrkar centerpartiet i Örkelljunga att kommunfullmäktige
beslutar att Örkelljunga kommun skyndsamt lämnar Söderåsens
Miljöförbund.
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Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
beslutat att remittera motionen till kommunledningskontoret för
yttrande senast mars 2017.

Beskrivning av ärendet inför arbetsutskottets sammanträde
2017-04-12
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg framför följande i sitt yttrande:

Söderåsens Miljöförbund har haft en turbulent period i samband
med den förre förbundsdirektörens avgång. En ny förbundsdirektör
har nu rekryterats. Förvaltningen ställer stort hopp till den nye
förbundsdirektören och hennes förmåga att få Söderåsens Miljöförbund
att utvecklas i en för ägarkommunerna önskad riktning.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens
ordförande i uppdrag att föra samtal med presidiet i direktionen för
Söderåsens Miljöförbund samt kommunchefen i uppdrag att föra en
dialog med den nya förbundsdirektören för att framföra Örkelljunga
kommuns åsikter och stödja förbundsdirektören i hennes arbete.

Om kommunfullmäktige skulle välja att besluta om ett utträde ur
Söderåsens Miljöförbund gäller följande:

Medlemskommun har rätt att begära utträde ur förbundet. Uppsägning
ska ske senast den 1 juli och uppsägningstiden är två år räknat från
årsskiftet efter uppsägningen. Om Örkelljunga kommun väljer att
begära utträde bör ett sådant beslut fattas vår/vinter 2018.

Arbetsutskottets beslut 2017-04-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i april 2017 uppdragit åt
Kommunstyrelsens ordförande respektive kommunchef att föra
diskussioner med presidiet för direktionen i Söderåsens Miljöförbund
respektive med den nya förbundsdirektören, i syfte att stötta Söderåsens
Miljöförbund mot en förändring i positiv riktning utifrån motionärens
synpunkter. Vidare har beslutats att ett ställningstagande om eventuellt
utträde bör göras i början av 2018.
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Beskrivning av ärendet inför arbetsutskottets sammanträde
2017-11-22
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg framför följande i sitt yttrande:

Kommunstyrelsens ordförande respektive kommunchefen har fört
diskussioner med representanter för Söderåsens miljöförbund enligt
Kommunstyrelsens uppdrag.

Söderåsens Miljöförbunds nya förbundsdirektör har påbörjat ett
omställningsarbete inom förbundet. Att förändra arbetssätt och kultur
tar tid, vilket medför att det ännu inte går att utläsa några betydande
resultat av omställningsarbetet. Personalomsättningen inom förbundet
har varit fortsatt hög men börjar nu stabiliseras. Det stora antalet nya
oerfarna medarbetare medför att full effektivitet ännu inte kunnat
uppnås.

Miljöförbundet föreslår en taxehöjning inför 2018. Denna taxehöjning
beror till viss del av en anpassning till Livsmedelslagstiftningen och
den taxesättning som regleras av denna. Miljöförbundet har fått
påpekande från kontrollmyndigheter angående tidigare taxesättning och
har nu i förslaget till ny taxa anpassat sig efter regelverket. Taxorna är
även beroende av effektivitet och debiteringsgrad. Effektiviteten väntas
öka under de närmaste åren. Även debiteringsgraden kan öka men då
på bekostnad av rådgivning och service till så väl företag som
ägarkommuner.

Om Kommunfullmäktige skulle välja att besluta om ett utträde ur
Söderåsens Miljöförbund gäller följande:

Medlemskommun har rätt att begära utträde ur förbundet. Uppsägning
skall ske senast den 1 juli och uppsägningstiden är två år räknat från
årsskiftet efter uppsägningen.

Väljer Örkelljunga kommun att lämna Miljöförbundet och en
uppsägning sker senast 1 juli 2018, kan kommunen lämna förbundet
den 31 december 2020.

En miljöorganisation i egen regi måste då ha byggts upp som kan träda
i kraft 1 januari 2021.
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Hur stor en sådan organisation behöver vara är svårt att bedöma. En
jämförelse kan göras med Markaryds kommun som är en kommun med
samma storlek och liknande struktur som Örkelljunga kommun.

Markaryds kommun hade våren 2017 en samordnad miljö- och
byggenhet enligt följande: en miljö/byggchef, tre miljöinspektörer, en
byggnadsinspektör och en planarkitekt. Till verksamheten är även
knutit 80 % administrativ resurs samt 15 % nämndsekreterare.

Om Örkelljunga kommun skulle starta upp en egen miljöorganisation
kan förväntas att storleken på denna bör vara i samma omfattning dvs
avseende miljöfrågorna: del av chefsperson, tre miljöinspektörer samt
visst administrativt stöd.

Två olika utredningar angående miljötillsyn och livsmedelstillsyn har
nyligen presenterats. Båda dessa talar för att kommunen bör fortsätta
samverkan med andra kommuner.

SOU 2017:63 Betänkande av Miljötillsynsutredningen "Miljötillsyn
och sanktioner — en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet"
framför bland annat att:

"Kommunernas samverkan med varandra behöver öka. För att
åstadkomma detta bör regeringen ge länsstyrelserna i uppdrag att
förhandla fram en organiserad samverkan mellan de kommuner som
länsstyrelsen funnit vara i behov av samverkan."

Kommuner som inte samverkar kan således befara en statlig styrning
som tvingar fram samverkan.

Ännu tydligare är Statskontoret i sin utredning 2017:9 "Stärkt
Livsmedelskontroll genom kommunal samverkan". Utredningen är
gjord på uppdrag av regeringen med syfte att föreslå åtgärder som
säkerställer att nödvändiga livsmedelskontroller genomförs av alla
kommunala kontrollmyndigheter. Utredningen föreslår en mängd
åtgärder för att främja en kommunal samverkan. Ett av förslagen är:
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Regeringen bör ge länsstyrelserna i uppdrag att inventera och bedöma
vilka kommuner som har mest nytta av att samverka inom
livsmedelskontroll och miljötillsyn. Uppdraget innebär vidare att
landshövdingarna ska verka för att kommunerna bildar gemensamma
kontroll- och tillsynsmyndigheter inom eller utanför länsgränserna."

Förvaltningens synpunkter
Mycket pekar på en ökad statlig styrning för en stärkt samverkan
mellan kommuner bland annat inom miljö- och livsmedelstillsyn. En
samverkan i den form som Söderåsens miljöförbund är ett exempel på.
Om Örkelljunga kommun frigör sig från Söderåsens Miljöförbund
finns risk att kommunen kommer att "tvingas in" i en ny samverkan för
att klara de krav som regering och statliga myndigheter ställer på
tillsynen.

En fördel med en självständig miljö- och livsmedelstillsyn är att
Kommunfullmäktige självständigt kan styra över taxesättningen vilket
är svårare då kommunen ingår i ett förbund.

Förvaltningen har inte gjort några kostnadsberäkningar på vad en
miljöorganisation i egen regi skulle kosta. Bedömningen är att det inte
skulle bli billigare att lämna förbundet utan snarare medför ökade
kostnader för kommunen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som svar på
motionen överlämna yttrandet från kommunchef Charlotta Kabo
Stenberg.

Kommunfullmäktige föreslås besluta avslå motionen.

Kommunfullmäktiges återremiss

Kommunfullmäktige har beslutat återremitteras ärendet till
kommunstyrelsen för framtagande av kostnader för inrättande av ett
miljökontor i Örkelljunga kommun samt information om de nya
lagkraven för livsmedelsverksamheten och miljöverksamheten.
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Kommunfullmäktige har beslutat att ärendet åter ska behandlas när de
nya lagarna har trätt ikraft.

Kommunledningsförvaltningens uppskattade kostnader för
miljöverksamheten

Charlotta Kabo Stenberg framför följande i yttrande 2018-05-17:

Kommunens kostnader idag
Kommunens kostnad för det uppdrag som idag utförs av Söderåsens
miljöförbund är 132 kr/kommuninvånare. Dessutom köper vi in en
miljöstrateg på deltid till en kostnad av 120 tkr/år. Den direkta kostnad
kommunen har för Söderåsens Miljöförbund inkl. OH-kostnader var
2017 1 430 tkr.

Uppskattning av kostnader för att inrätta ett miljökontor
Gällande bemanning av ett miljökontor kan nedanstående uppgifter
hämtas från en rapport utförd av Serkon gällande 5 kommuner med
likartade förhållanden där övriga kommuner driver verksamheten i
egen regi.

Markaryd Tingsryd Osby Vaggeryd
Antal invånare i
kommunen 16.12.31

9 991 12 393 13 149 13 644

Miljöchef 0,5 0,5 0,5
Miljöinspektör 1,0 4,0 2,5
Hälsoskyddsinspektör 1,0 1,25 0,5
Livsmedelsingenjör 1,0 1,25 1,3
Administratör 0,1 0,5 1,0
Summa tjänster miljö 3,6 5,5 5,0 5,3

Med beaktande av att Markaryd fått lämna ifrån sig ansvaret för sin
miljötillsyn till Länsstyrelsen pga brister i tillsynen är det inte lämpligt
att jämföra dimensioneringen av tjänster med Markaryd. En rimligare
beräkning kan vara 4,5 tjänster. Räknat på en genomsnittlig kostnad av
700 tkr/tjänst ger det en personalkostnad om 3 150 tkr. Till detta
kommer overheadkostnader i form av lokalhyra, IT och telefoni, samt
kostnader för bilkörning. Dessutom tillkommer den politiska
styrningen av verksamheten samt del i förvaltningsledning. Lågt räknat
kan dessa kostnader uppskattas till ca 600 tkr/år.
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Uppskattningsvis borde den årliga kostnaden för ett miljökontor i
Örkelljunga kommun landa på mellan 3 500 – 4 000 mkr. I de fortsatta
beräkningarna används siffran 3 750 tkr. Från detta ska dras de intäkter
som Söderåsens miljöförbund har gällande verksamhet inom
Örkelljunga kommun. Enligt Söderåsens miljöförbund uppgår
intäkterna från Örkelljunga kommun (från kommunala och övriga
verksamheter) till 1 341 tkr. Om Örkelljunga kommun inrättar ett eget
miljökontor kan antas att intäkterna är de samma. Detta förutsatt
oförändrade taxor.

Nettokostnaden för miljöverksamheten kan då uppskattas till 2 400 tkr
(3 750 tkr – 1 341 tkr = 2 409 tkr)

Kostnadsjämförelse
Uppskattad nettokostnad för ett miljökontor ca 2 400 tkr.
Dagens direkta kostnad till Söderåsens miljöförbund ca 1 400 tkr.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen gör bedömningen att en miljöorganisation i egen regi
skulle medföra ökade kostnader för kommunen i runda tal 1 000 tkr.

Arbetsutskottets behandling

Yrkande
Christer Olsson yrkar att kommunfullmäktige som svar på motionen
ska överlämna i ärendet utförda utredningar.

Kommunfullmäktige ska besluta att avslå motionen och därmed stanna
kvar som medlemskommun Söderåsens Miljöförbund.

Tommy Brorsson deltager inte i beslutet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-12-18 - KF §145
Yttrande Motion Söderåsens miljöförbund omgång 3 ver 2.docx
Yttrande Charlotta Kabo Stenberg - Motion, C - Utträde ur Söderåsens
Miljöförbund
Yttrande Charlotta Kabo Stenberg - Motion, C - Utträde ur Söderåsens
Miljöförbund
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 161 KLK.2017.412 610

Handlingsplan för Barn och Unga

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna presenterad
Handlingsplan för Barn och Unga.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt
folkhälsoutvecklare Li Merander att presentera en uppföljning av
Handlingsplanen för Barn och Unga vid arbetsutskottets
sammanträde 2018-11-21. Vid sammanträdet kan presenteras
förslag till korrigeringar, utifall det finns möjlighet att göra
eventuella förändringar i planen samt presentera den lokala
enkäten.

Bakgrund
Folkhälsoutvecklare Li Merander har presenterat förslag till
Handlingsplan för Barn och Unga. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
beslutat remittera förslaget till handlingsplan för Barn och Unga till
ledningsgruppen för yttrande. Ärendet skall därefter återkomma senast
i februari 2018.

Li Merander presenterar förslaget till Handlingsplan för Barn och
Unga.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-12-20 - KSAU § 358
Folkhälsoinsatser för Barn och Unga - KSAU 2018.docx
____________

Expedieras till:
Ksau 2018-11-21
Li Merander
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KSAU § 162 KLK.2018.250 379

Utred förutsättningarna för att investera i en egen
solcellspark i kommunen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att genomföra en utredning för
placering av en Solcellspark i Örkelljunga kommun. Av
utredningen ska framgå konkreta förslag hur man kan etablera en
solcellspark i enlighet med de erfarenheter som finns från
Landskrona kommun och andra kommuner.

Bakgrund
Gunnar Edvardsson har för Kristdemokraterna inlämnat följande
Motion:

I samband med byggnationen av Forum installerades en
solcellsanläggning på taket som förser hallen med el. Örkelljunga
har redan påbörjat processen med att skaffa klimatsmart energi.
Vi kristdemokrater vill gärna fortsätta med denna utveckling för att öka
andelen egenproducerad klimatsmart energi och för att få en större
självförsörjningsgrad.

Lokalisering av solceller kan diskuteras, dels kan kommunens
befintliga fastigheter som är lämpliga förses med solceller, dels är det
möjligt att lokalisera en större anläggning på en optimal plats.
Utredningen visar vad som är bäst ur såväl ekonomiskt som
driftsmässigt perspektiv. Naturligtvis bör vi titta på goda exempel på
annat håll. Solcellsanläggningar ger betydligt mindre påverkan på
omgivningen än t ex vindkraft.
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Kommunfullmäktiges beslut

Motionen har bifallits och kommunledningskontoret har fått i uppdrag
att utreda förutsättningarna för att investera i en egen solcellspark i
kommunen.

Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg meddelar följande:

Kommunens landsbygdsutvecklare har utfört en mindre utredning i
samverkan med tidigare fastighetschef, näringslivschef och mark- och
exploateringsingenjör.

Denna utredning presenterades i september 2017. Frågan har därefter
blivit liggande då kommunledningsförvaltningen, på grund av byte av
medarbetare, inte haft möjlighet att prioritera frågan och det inte
funnits resurser att anlita någon extern expertis.

Utredningen bör nu tas upp igen, i första hand utan att köpa in extern
expertis. Kunskaper och praktiska exempel kan inhämtas från
Landskrona kommun som har anlagt en solcellspark.

Ett något reviderat förslag att arbete vidare med:

1.Lämplig mark för solcellsanläggning vilken redan ägs av kommunen:

· Fagerhult 1:278 detaljplanerat, idag ängsmark.

· Fagerhult 1:69 delvis utmed E4 vilket kan skapa en positiv bild.

· Killhult 3:49, idag skog.

· Örkelljunga 156:1 delvis skog, ligger ovanför KB och
fjärrvärmeverket.

· Örkelljunga Bälgen.

2.Som alternativ till fastigheterna ovan kan nedlagd inägomark köpas
in. Mark som idag inte betas utan riskerar att planteras med skog,
strategisk placering till Eons elkabel. Gärna placerad utmed E4.

3.Som alternativ till egen solcellspark kan samverkan sökas med något
företag som vill investera i en solcellsanläggning där kommunen kan
tillhandahålla mark och infrastruktur.

4.Kunskaper och praktiska erfarenheter inhämtas från Landskrona stad.

5.Konkret förslag till anläggning av solcellspark presenteras för KSAU.
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6.Solpaneler på kommunala fastigheter övervägs i samband med
byggnation eller renovering.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag
Tjänsteskrivelse solcellspark a.docx
Utredning ang solcellspark.docx
____________

Expedieras till:
Charlotta Kabo Stenberg
Ksau 2018-11-21
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KSAU § 163 UBF.2018.124 609

Ombyggnation på förskolor och Kungsskolan

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar lämna igångsättningstillstånd för
uppförande av en utökad förskola i befintlig lokal i von Reisers
skola i Åsljunga och uppdra åt fastighetschef Anders Emgård att
verkställa beslutet i enlighet med presenterat förslag som innebär
att skolbiblioteket flyttas till f d Trä- och metallslöjds lokalen.

Utgiften 800.000 kronor täckes genom ianspråktagande av
motsvarande belopp ur Tilläggsbudget 2, investering, för 2018.

Kommunstyrelsen beslutar att återkomma med behandling av de
andra presenterade förslagen till ombyggnadsprojekt vid senare
tillfälle under hösten.

Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen hur uttryckt behov av utökade lokalytor med
anledning av det ökande förskolebarnantalet. Samråd har skett mellan
kultur och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningens olika
verksamheter och fastighetsavdelningen. Detta har resulterat i en
lösning som innebär ombyggnationer av redan befintliga lokaler i
enlighet med handlingar i ärendet

Med anledning av ett ökat antal elever i grundsärskolan på
Kungsskolan till hösten behövs även en mindre ombyggnation göras
där.

Utbildningsnämnden har beslutat ställa sig bakom tjänsteskrivelsen
gällande ombyggnation av Trollbacken, Bokelundaskolan, skolan i
Åsljunga och Kungsskolan, samt att översända ärendet till
Kommunstyrelsen och till Kultur- och Fritidsnämnden för kännedom.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2018-05-03 - UN § 51
Tjänsteskrivelse medel för ombyggnad av Trollbacken,
Bokelundaskolan och skolan i Åsljunga
Ökat barnantal i Örkelljunga kommun - skrivelse från
förskolecheferna.pdf.pdf
Inscannade ritningar.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 164 KLK.2017.337 042

Uppdrag i samband med budget 2018

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från samhällsbyggnadschef Kristian Swärd till handlingarna,
samt avvakta begärd slutrapportering av ärendet från
Samhällsbyggnadsnämnden.

Bakgrund

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

Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden
att lämna slutrapportering i maj månad 2018 till kommunstyrelsen.
Starttid av projektet kan ske efter antagen budget i
kommunfullmäktige.

Information 2018-03-21 från samhällsbyggnadschef Kristian
Swärd om kommunstyrelsens uppdrag

Kristian Swärd har presenterat kartskisser med förslag till åtgärder och
utformningar av projekten gatuåtgärder Örkelljunga tätort
2018 enligt följande:
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Förbifart FORUM” Kungsvägen och Åke Thotts väg.

· Förbifart FORUM

· Kungsvägen och Åke Thotts väg.

· Förbifart FORUM”- Översikt

· Förbifart FORUM”- Korsningen Ekholmsvägen, Kornettvägen

· Förbifart FORUM”- Ändrad sträckning vid radhustomten

· Förbifart FORUM”- Vid förskolan och FORUM

· Förbifart FORUM”- Åke Thotts väg korsning Kungsvägen

· Förbifart FORUM”- Södra delen Åke Thotts väg

· Förbifart FORUM”- Vid Kungsskolan

Åtgärder i centrum” Bangatan, Bäckgatan m.fl

· Åtgärder i centrum” Översikt 1.

· Åtgärder i centrum” Översikt 2

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

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

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

Information från samhällsbyggnadschef Kristian Swärd

Kristian Swärd informerar i ärendet.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-21 - KSAU § 86
____________

Expedieras till:
Ksau 2018-06-20
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KSAU § 165 KLK.2018.186 256

Tomträttsavtal i Örkelljunga kommun samt förfrågan från
Reskon Byggentreprenad AB om tomträttsavtal

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att behandla ärendet vid
sammanträde 2018-06-20.

Bakgrund
Reskon Byggentreprenad AB har inlämnat skrivelse om
radhusbyggnation på fastigheten Västra Spång 4:189. Av skrivelsen
framgår bl a följande:

Efter att ha utvärderat projektet är den enhälliga slutsatsen både från
bank och mäklare att projektet är genomförbart men att prisbilden
måste hållas nere, marknaden finns men är mycket osäker och
prisbilden för Örkelljunga ligger på en lägre nivå än vi räknat med.
Vi tror fortsatt på projektet men är införstådda med att det kanske inte
kommer vara helt givet att vi får sålt alla 7 bostäderna på en gång.
Projektet är förenat med stor risk och ska vi genomföra detta projekt
måste vi vara beredda på att gå in med en hel del eget kapital för att få
projektet att gå i lås.

Byggnationen kostar lika mycket oavsett var vi bygger, kan krympa
husen och göra dem mindre och enklare men då tappar de i värde
motsvarande och problemet kvarstår.

För att minska vårt initiala ekonomiska engagemang och frigöra det
kapital som behövs för att genomföra själva byggnationen så ansöker vi
härmed istället om att få erhålla markåtkomst till ovan nämnda
fastighet i form av en tomträtt.

Istället för att förvärva tomten så vill vi genom den blivande
bostadsrättsföreningen erhålla nyttjanderätt, som vi erhåller som en
tomträtt mot en tomträttsavgäld i form av årlig avgift som återspeglar
köpeskillingen men över tid. Tid förslagsvis 30 år med möjligheten att
friköpa tomträtten så fort bostadsrättsföreningens egna ekonomi tillåter,
villkoren för tomträtten enligt 13 kapitlet i Jordabalken.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att utforma ett förslag till generellt
tomträttsavtal, innehållande uppgifter om nyttjanderätt och
tomträttsavgäld i form av årlig avgift som återspeglar köpeskillingen
över tid. Tomträttsavtalet kan bli aktuellt enligt förfrågan från Reskon
Byggentreprenad AB men även delar av Hjälmsjöstrandsområdet.
Förslaget ska åter hanteras i arbetsutskottet.

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Strömbäck har inlämnat
handlingar i ärendet och förslår kommunstyrelsen besluta enligt
följande:

· Mall - Tomträttsavtal skall användas för upplåtelse av tomträtter
inom detaljplanlagt område

· Reskon Byggentrepenad AB erbjuds tomträtt i 60 år med en
årlig avgäld om 75 000 kronor.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-25 - KSAU § 133
Tomträtt Brf Hjälmsjön.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Utredning-Prissättning av Västra Spång 4_189.pdf
Beräkning avgäld Västra Spång 4_189.pdf
Mall-Tomträttsavtal.pdf
____________

Expedieras till:
Ksau 2018-06-20
Mikael Strömbäck för info 2018-06-20
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KSAU § 166 KLK.2018.261 005

Kommunstyrelsens beslut om GDPR

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslutar med anledning av den nya
dataskyddsförordningen att anslå 150.000 kronor för tecknande av
avtal med JP Infonet som Dataskyddsombud i Örkelljunga
kommun under högst 12 månader. Kostnaden täcks genom
ianspråktagande av motsvarande belopp ur kommunstyrelsens
anslag till förfogande.

Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunchefen att utse
dataskyddsombud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen, EU
2016/679 (GDPR), för nämndens personuppgiftsbehandling från
och med 2018-05-25.

Kommunstyrelsen avslutar 2018-05-25 Kenth Svenssons uppdrag
som personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PuL).
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utse en
ansvarig kontaktperson för personuppgiftsfrågor inom
förvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutar att delegera rätten att besluta om
utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande
eller blockerande av personuppgifter till kommunchefen med rätt
till vidaredelegering.

Kommunstyrelsen beslutar att delegera rätten att lämna yttrande
till förvaltningsrätt och besluta om överklagande gällande
utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande
eller blockerande av personuppgifter till kommunchefen med rätt
till vidaredelegering.

Kommunstyrelsen beslutar att delegera ansvaret för
registerförteckningen och tecknandet av personupp-
giftsbiträdesavtalen till kommunchefen, med rätt att
vidaredelegera ansvaret.
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Bakgrund
Den nya dataskyddsförordningen eller GDPR (förkortning av
engelskans General Data Protection Regulation) börjar gälla 25 maj
2018. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Dataskyddsförordningen är en uppdatering av personuppgiftslagen.
Dataskyddsförordningen innebär också en skärpning av kraven
på att skydda personuppgifter i det nya digitala samhället. Bland
annat införs möjligheten att utdöma ekonomiska sanktioner mot
personuppgiftsansvariga som bryter mot dataskyddsförordningens
regler.

Beskrivning av ärendet
Europeiska unionen (EU) har beslutat om en ny förordning som
innehåller regler för hur man får behandla personuppgifter.
Förordningen börjar gälla 25 maj 2018 och kallas dataskydds-
förordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla direkt i alla
EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel
personuppgiftslagen (PuL) i Sverige.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i
nuvarande personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man till
exempel behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de
registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning.
De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få
information om den personuppgiftsbehandling som sker och den som
behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för
att uppgifterna skyddas på rätt sätt. Om det är fråga om uppgifter om
hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning eller religiös tro ställs
särskilda krav.

Viktigare nyheter:

· Den registrerade ska kunna få personuppgifter som man själv
lämnat överförda till en annan tjänst - dataportabilitet.

· Konsekvensbedömning ska göras vid ny
personuppgiftsbehandling.

· Säkerhetsincident ska anmälas till Datainspektionen inom 72
timmar.

· Dataskyddsombud ska tillsättas av myndigheter och andra
dataskyddsansvariga som behandlar känsliga personuppgifter.

· Datainspektionen kan komma att utdöma en sanktionsavgift för
den som bryter mot förordningens regler.

· Regeln i PuL om förenklad behandling av personuppgifter i
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löpande text och enkla listor, den så kallade missbruksregeln,
försvinner.

· Myndigheten och andra dataskyddsansvariga har ansvar för att
se till att förordningens regler följs (ansvarsskyldighet).

Dataskyddsförordningen gäller för alla myndigheter, företag och
organisationer som behandlar personuppgifter. Den gäller när den
personuppgiftsansvarige själv bestämmer över behandlingen. Men även
när ett personuppgiftsbiträde utför behandlingen på uppdrag av den
personuppgiftsansvarige.

Inom Örkelljunga kommun är nämnderna personuppgiftsansvariga
inom sina områden. Exempel på personuppgiftsbiträden är leverantörer
av datasystem.

Liksom idag har den registrerade rätt att en gång om året begära ut
registerutdrag där det framgår vilka uppgifter som är registrerade hos
den personuppgiftsansvariga nämnden/förvaltningen.

Lagar, förordningar och delegationer som styr beslutet
EU 2016/679 (GDPR) Mer uppgifter om den nya
dataskyddsförordningen finns på Datainspektionens hemsida

https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-
dataskyddsreform/

Ekonomi
Kravet att anlita ett dataskyddsombud är inte finansierat inom befintlig
budget. Köp av tjänsten dataskyddsombud kommer kosta Örkelljunga
kommun 28.800 kr / månad.

Beslutsunderlag
KS Tjänsteskrivelse dataskyddsombud upphäva PuL ombud.docx
____________

Expedieras till:
Charlotta Kabo Stenberg
Carita Gustafsson
Kommunstyrelsen
Nämnderna

https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/
https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/
https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/
https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/
https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/
https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/
https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/
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KSAU § 167 KLK.2018.111 024

Bestämmelser om ersättning till kommunala
förtroendevalda

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna förslag till
ersättning till kommunala förtroendevalda 2019-2022 till
kommunstyrelsen för fortsatt hantering.

Bakgrund
Arbetsutskottet har en genomgång av gällande förslag till ersättning till
kommunala förtroendevalda och hanterar förslag till nya arvoden 2019-
2022.

Beslutsunderlag
Reviderade regler 2015-2018.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 168 SN.2018.95

Internbudget 2018 - socialnämnden

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna socialnämndens
reviderade förslag till internbudget.

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

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

Socialnämnden har beslutat godkänna internbudget för 2018, enligt
reviderad version daterad 2018-04-17.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-21 - KSAU § 93
Protokoll 2018-03-06 - SN § 56
Organisationsskiss
Internbudget 2018 (förslag från socialförvaltningen 2018-02-27)
Protokoll 2018-05-02 - SN § 121
Reviderad internbudget 2018-04-17
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 169 KLK.2018.255 190

Länsstyrelsen Skåne - Protokoll över inspektion av
kommunens överförmyndarverksamhet

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga länsstyrelsens
inspektionsprotokoll till handlingarna.

Bakgrund
Föreligger länsstyrelsens inspektionsprotokoll över inspektion av
kommunens överförmyndarverksamhet.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsen Skåne - Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet - till KS
____________

Expedieras till:
Överförmyndarnämnden



Sammanträdesprotokoll 2018-05-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 170 KLK.2018.263 104

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport - Miljöpartiet de gröna

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga redovisningen
till handlingarna samt att översända densamma till
kommunfullmäktige för information.

Bakgrund
Föreligger redovisning av lokalt partistöd jämt granskningsrapport från
Miljöpartiet de Gröna.

Beslutsunderlag
Redovisning av erhållet lokalt partstöd jämte granskningsrapport -
Miljöpartiet de gröna
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Kommunfullmäktige som informationsärende
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KSAU § 171 KLK.2018.241 104

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport - SPI Välfärden

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga redovisningen
till handlingarna samt att översända densamma till
kommunfullmäktige för information.

Bakgrund
Föreligger redovisning av lokalt partistöd jämt granskningsrapport från
SPI Välfärden.

Beslutsunderlag
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport - SPI
Välfärden
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Kommunfullmäktige som informationsärende



Sammanträdesprotokoll 2018-05-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 172 KLK.2018.268 104

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport - Socialdemokraterna

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga redovisningen
till handlingarna samt att översända densamma till
kommunfullmäktige för information.

Bakgrund
Föreligger redovisning av lokalt partistöd jämt granskningsrapport från
Socialdemokraterna.

Beslutsunderlag
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Kommunfullmäktige som informationsärende
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KSAU § 173 KLK.2018.262 102

Cirkulär SKL 18:19 - Politiska partier inom vård och
äldreomsorg

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga
informationsärendet till handlingarna.

Bakgrund
Föreligger Cirkulär SKL 18:19.

Beslutsunderlag
Cirkulär.pdf
____________
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KSAU § 174 KLK.2018.10 00

Informationsärenden 2018

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga
informationsärendena till handlingarna.

Bakgrund
Protokoll Medelpunkten, 2018-04-24, KLK 2018.14
Protokoll gemensamt styrelsemöte Rönneåkommittén och Rönneå
vattenråd med uppgift om styrelseledamöter, revisorer och
valberedning, 2018-04-20, KLK 2018.17 och KLK 2018.18
Cirkulär SKL 18:18 - Budgetförutsättningar för åren 2018–2021 med
fem bilagor, 2018-04-27, KLK 2018.248
Protokoll årsstämma Örkelljungabostäder AB 2018-05-07,
KLK 2018.11
Protokoll konstituerande styrelsemöte Örkelljungabostäder 2018-05-07
KLK 2018.11
Cirkulär SKL 18:09 Information om överenskommelse om Särskild
AGS-KL-förmån som ersätter Allmänna bestämmelser § 28 mom. 9
och överenskommelse om tillägg i Avgiftsbefrielseförsäkringen,
KLKP 2018.21
SKL - Nyhetsbrev angående nämndemannavalet 2019, 2018-05-17
KLK 2018.266
_________
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KSAU § 175 KLK.2018.91 311

Möte med Trafikverket och Region Skåne om
korsningen väg 1846/väg 114 i Örkelljunga

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att fortsätta överläggningarna med
Trafikverket, utifrån tidigare avtal och förslag till trafik-
lösningar.

Bakgrund
Arbetsutskottet har tillsammans med Helena Rosenlind, Trafikverket,
och samhällsbyggnadschef Kristian Swärd genomfört en avstämning,
inför Trafikverkets beslut om åtgärder i korsningen väg 1846/väg 114 i
Örkelljunga.

Nicolas Cronberg, Region Skåne har medverkat på mötet för att
redogöra för ny föreslagen Regional transportinfrastrukturplan för
Skåne 2018-2029, kopplat till åtgärdsbehovet i den aktuella korsningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat lägga informationen från
Trafikverkets och Region Skånes representanter till handlingarna.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-25 - KSAU § 132
____________

Expedieras till:
Kristian Swärd
Charlotta Kabo Stenberg
Carina Zachau
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KSAU § 176 KLK.2018.276 00

Ansökan om medel från projektet WiFi4EU-Initiativet

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ansöka om 150.000
kronor ur projektet WiFi4EU för att möjliggöra gratis trådlöst
internet på offentliga platser i Örkelljunga kommun.

Bakgrund
Martin Wetterhorn presenterar projektet WiFi4EU.
____________

Expedieras till:
Martin Wetterhorn f v b
Charlotta Kabo Stenberg
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