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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 149 KLK.2017.3 00

Eventuellt övriga ärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet KLK 2017.4 Information
från ekonomichefen och KLK 2017.185 Uppföljning av
fullmäktiges beslut skall tas bort från dagens sammanträde.
__________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 150 SN.2017.167

Socialnämndens ekonomi, åtgärdsplan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att med beaktande lägga informationen
från socialchef Irene Bengtsson och controller Jan Enberg, Serkon
till handlingarna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt Socialnämnden att presentera
åtgärdsplaner för uppkomna underskott.

Socialnämnden har därefter beslutat
att med utgångspunkt från åtgärdsplanen ge socialförvaltningen i

uppdrag att återkomma i samband med delårsrapport med
ytterligare genomförbara åtgärder för att budgeten ska hållas och
att årets resultat ska vara i balans, samt

att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av en
förändring av nuvarande ersättningsregler för hyresreduktion vid
flytt till särskilt boende, samt

att godkänna att verksamheterna, när det är möjligt, inte tillsätter
vikarier fullt ut i fall där det beviljas tjänstledigheter för del av
tjänst (det vill säga där arbetstagaren sänker sin arbetstid), samt

att vid uppkomna lediga tjänster överväga att inte tillsätta tjänsten,
samt

att ge socialförvaltningen i uppdrag att se över taxorna för bland
annat matdistribution och korttidsvård, samt

att uppdra åt socialförvaltningen att genomföra ”Koll på
hemtjänsten” med start september 2017, samt

att uppdra åt socialförvaltningen att utreda alternativ till nuvarande
matdistribution, samt

att uppdra åt socialförvaltningen att göra en genomlysning av
bemanningen i hela socialförvaltningen, samt identifiera
verksamheter och aktiviteter som inte är nödvändiga att
genomföra eller kan skjutas på framtiden, samt

att godkänna anpassning av verksamheterna inom de särskilda
boendena, för att på sikt skapa förutsättningar för färre
avdelningar om platsbehovet tillåter, samt
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

att socialnämnden får en besparingskalkyl presenterad vid nästa
sammanträde, samt

att överlämna de asylsökande ensamkommande som blir uppskrivna
till minst 18 år till Migrationsverket, om inte särskilda skäl
föreligger.

Kommunstyrelsens arbetsutskottet har beslutat att till
kommunstyrelsens sammanträde den 6 september klockan 13.30-13.40
inbjuda controller Jan Enberg, Serkon och socialchef Irene Bengtsson
för information om socialnämndens åtgärdsplan.

Information i kommunstyrelsen
Controller Jan Enberg, Serkon och socialchef Irene Bengtsson
informerar om socialnämndens åtgärdsplan. Av presentationen framgår
de åtgärder som socialnämnden beslutat om.Vidare framgår att
uppföljningar görs enligt en modell där verksamhetschefer inkluderas
samtidigt som man ökar delaktigheten i processen. Man har vidtagit
åtgärder för anställningar i den omfattning och nivåer som varit möjliga
att genomföra. Nämndens ledningssystem uppdateras för att finna
ekonomiska åtgärder. Man ser det som viktigt med samordningar både
inom den egna förvaltningen och mellan kommunens förvaltningar.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-08-23 - KSAU § 194
Protokoll 2017-07-07 - SN § 118
Ks månadsuppföljning för mars.docx
Tjänsteskrivelse 2017-06-30 med åtgärdsplan avseende socialnämndens
ekonomi
Uppföljning per maj 2017
___________

Expedieras till:
Socialnämnden
Stefan Christensson
Jan Enberg, Serkon
Irene Bengtsson
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 151 UBF.2017.2 609

Utbildningsnämndens ekonomiska uppföljning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att med beaktande lägga informationen
från utbildningschef Ingela Ström och controller Richard Johnson,
Serkon till handlingarna.

Bakgrund
Utbildningsnämndens arbetsutskottet har beslutat ge förvaltningen
tillsammans med gymnasierektorn i uppdrag att se över hur man kan
utveckla gymnasieskolan framåt, genom att bland annat se över
programutbudet och hur detta kan förändras. Redovisning ska ske på
UNAU:s sammanträde 2017-08-24.

Utbildningsnämndens arbetsutskott har också beslutat att det ska göras
en kostnads- och konsekvensanalys av hur det skulle se ut att lägga SFI
på annan aktör.

Kommunstyrelsen har beslutat uppdra till utbildningsnämnden att inför
kommunstyrelsens sammanträde den 6 september redovisa åtgärdsplan
för befarade underskott 2017.

Åtgärdsplanen kommer att hanteras i Utbildningsnämndens
arbetsutskott 2017-08-31 och i Utbildningsnämnden 2017-09-07.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att till kommunstyrelsens
sammanträde den 6 september klockan 13.40-13.50 inbjuda controller
Richard Johnson, Serkon och utbildningschef Ingela Ström för
information om utbildningsnämndens åtgärdsplan.

Information i kommunstyrelsen
Controller Richard Johnson, Serkon och utbildningschef Ingela Ström
informerar om den åtgärdsplan som utbildningsnämndens
arbetsutskottet antagit och som kommer att behandlas av
utbildningsnämnden. Av presentationen framgår åtgärder med
statsbidrag, planerade åtgärder för gymnasieskolan samt åtgärdsplan för
nyanlända.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-08-23 - KSAU § 195
Månadsuppföljning i augusti 2017.docx
___________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Stefan Christensson
Richard Johnson, Serkon
Ingela Ström
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 152 KLK.2017.261 042

Delårsrapport 2017 för Kommunstyrelsens
verksamhetsområde

Kommunstyrelsen beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna presenterat förslag
till reviderad Verksamhetsberättelse för kommunlednings-
förvaltningen att införas i Delårsrapport 2017.

Bakgrund
Charlotta Kabo Stenberg har utarbetat förslag till Verksamhetsberättelse
för kommunledningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-08-23 - KSAU § 197
Efter KSAU reviderad Verksamhetsberättelse för KS halvår 17.docx
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 153 KLK.2017.193 040

Delårsrapport 2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna Delårsrapport
2017-06-30 för Örkelljunga kommun.

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till
revisorerna inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Bakgrund
Redovisningschef Anna Lindström informerar om Delårsrapport
2017-06-30.

Av delårsrapporten framgår bl a följande:

Örkelljunga kommun tillämpar enligt beslut i fullmäktige
fullfonderingsmodellen för redovisning av ansvarsförbindelsen, d.v.s.
den delen av pensionsåtagandet som avser pensioner intjänade före
1998. Som komplement redovisas en alternativ resultat- och
balansräkning som redogör för resultatet och den ekonomiska
ställningen som om kommunen hade redovisat ansvarsförbindelsen
enligt blandmodellen.

Balanskravsresultatet är dessutom beräknat som om blandmodellen
tillämpats.

För årets sex första månader redovisar kommunen ett resultat enligt
resultaträkningen (fullfonderingsmodellen) på 11,6 mkr.
Balankravsresultatet blev -6,0 mkr efter en justering
för förändring av ansvarsförbindelsen på 0,5 mkr och reducering av en
realisationsvinst på 17,1 mkr.

Förvaltningsverksamheten
Den samlade förvaltningsverksamheten visar en total avvikelse på -15,3
mkr för årets första sex månader, vilket ska jämföras med avvikelsen på
+3,2 mkr för motsvarande period 2016.

9(35)



Sammanträdesprotokoll 2017-09-06
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

De stora avvikelserna är hänförbara till Utbildningsnämnden och
Socialnämnden. Även prognoserna för helåret 2017 visar på stora
avvikelser, -11,0 mkr för utbildningsnämnden och -9,2 mkr för
socialnämnden.

Av det prognostiserade budgetunderskottet på 11,0 mkr för
Utbildningsnämnden är 8,2 mkr hänförbart till gymnasieutbildningen
och 2,2 mkr är hänförbart till administration av nyanlända. Av detta
avser 4,5 mkr lägre bidragsersättningar från Migrationsverket avseende
asylsökande elever för åren 2015-2016. Beslutet från Migrationsverket
avseende dessa år kom först 2017 och visade då att kommunen inte fick
ersättning för samtliga kostnader. När det gäller Socialnämndens
avvikelse så är den huvudsakligen hänförbar till högre
personalkostnader än budgeterat inom äldreomsorgen och kostnader för
institutionsvård av barn och unga. Åtgärdsplaner håller på att utarbetas
och åtgärder kommer att sätta in snarast möjligt under hösten 2017 för
att minska det nu prognostiserade underskottet. Ambitionen är
att åtminstone vissa åtgärder ska kunna ge effekt redan under 2017 och
därmed även generera ett bättre utfall än vad nuvarande prognoser visar
för Utbildningsnämnden, Socialnämnden och kommunen som helhet.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Händelser av väsentlig betydelse

· Kommunen har nu fått besked om att anslutningsgraden på
landsbygden är så pass hög att byggbeslut för fiberutbyggnad i
kommunens alla delar nu tas av berörd entreprenör.

· Projektet Hälsoförskolan har startats upp tillsammans med ett
flertal intressenter i offentlig sektor, näringslivet och den
akademiska världen. Projektet har som syfte att en av
kommunens förskolor ska bli landets första hälsoförskola.

· Projektet Affärsresan som drivs av Örkelljunga Näringsliv
tillsammans med kommunen har startat upp enligt planerna.
Projektet har som syfte att stötta såväl nyföretagande som
befintligt näringsliv.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 2017-06-30 Örkelljunga kommun
Protokollsutdrag KFN 2017-08-17 § 107 - Delårsbokslut 2017
Protokollsutdrag UBN 2017-08-17 § 75 - Delårsrappport 2017
Protokollsutdrag SN 2017-08-15 § 134 - Delårsrapport 2017
Protokollsutdrag SBNAU 2017-08-14 § 77 - Delårsrapport 2017
___________

Expedieras till:
Revisorerna
Kommunfullmäktige tillsammans med revisorernas rapporter
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 154 KLK.2017.59 00

Information från kommunchefen

Kommunstyrelsens beslut

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

Bakgrund
Charlotta Kabo Stenberg informerar om inlämnat intresse från
arrangörer om framtida Örkelljungadagar, bomässan i Svalöv, sista
helgen i september, uppdraget om medlemskap i NSVA samt en träff
med Polisen.
_________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 155 KLK.2014.259 001

Rekrytering av IT-strateg med anledning av genomförd
Nulägesanalys för IT-verksamheten i kommunen -
Tidigare IT-samordning drift för 6 K

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar ge kommunchefen i uppdrag:

· att snarast rekrytera en IT-strateg, samt

· att anpassa kommunens IT-organisation inför framtida
verksamhet och i enlighet med de anslag som beviljats i
budget.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att Örkelljunga kommun f n ska avstå
från att ingå i den gemensamma drift- och supportorganisationen för IT
som presenterats från Tomas Rikse, Klippans kommun.

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att genomföra en
nulägesanalys av kommunens IT-verksamhet med hjälp av konsult.

Kommunledningskontoret ska därefter erhålla uppdrag att ta fram
underlag och förbereda eventuell upphandling av IT-verksamheten
efter beslut i kommunfullmäktige.

Ett planerat genomförande av förändringen kan ske tidigast
2018-01-01.

Nulägesanalys IT
Magnus Jönsson, projektanställd, har presenterar en Nulägesanalys för
IT-verksamheten. Vidare har presenterats ett organisationsförslag för IT
samt Powerpointbilder för digitalisering av skolan.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter beslutat uppdra åt
kommunchef Charlotta Kabo Stenberg att ta fram förslag till fortsatt
hantering av ärendet inför arbetsutskottets sammanträde 2017-06-14.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg och ekonomichef Stefan
Christensson har i skrivelse framfört att i såväl presentation som
efterföljande diskussion i arbetsutskottet framkom tydligt att
kommunen är i behov av strategisk IT-kompetens inriktad på
utveckling av IT-verksamheten som stöd till förvaltningarna. Inte minst
för att möta upp de krav som ställs på IT i en framtida digitalisering av
verksamheten är denna kompetens nödvändig. En IT-strateg bör även
ha en kommunövergripande kunskap om de olika verksamhetssystem
som förvaltningarna använder. Vid en eventuell outsourcing av
verksamhet är IT-strategisk kompetens av stor vikt för att förstärka
kommunens beställarkompetens.

Förslaget är att en IT-strateg snarast rekryteras som ett första steg mot
kommunens framtida IT-verksamhet.

För att minska kommunens sårbarhet föreslås vidare att kommunens
drift- och support gällande IT outsourcas. Att upphandla drift- och
support på ett framgångsrikt sätt kräver ett omfattande
förberedelsearbete och kompetens inom såväl upphandling som IT.
Upphandlingen bör inte genomföras förrän IT-strategen finns på plats
så att denne kan medverka i upphandlingsprocessen.

Kommunchefens förslag
Kommunchefens och ekonomichefens förslag är att ge kommunchefen
i uppdrag att snarast rekrytera en IT-strateg samt att därefter arbeta
fram ett underlag för upphandling av drift och support av kommunens
IT-verksamhet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-06-14 - KSAU § 162
Nulägesanalys IT
Organisationsförslag IT
Bilaga 1 - Organisationsförslag
Tjänsteskrivelse Charlotta Kabo Stenberg - Kommunens framtida IT-
verksamhet
___________

Expedieras till:
Charlotta Kabo Stenberg
Carita Gustavsson
Stefan Christensson
Leif Kristensson, Kristina Leyden, Fredrik Pölönen
Magnus Jönsson
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 156 KLK.2017.39 00

Målstyrning för Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchef Charlotta
Kabo Stenberg att utifrån dagens diskussion revidera förslaget till
Styrkort för Örkelljunga kommun som ska fastställas av
kommunfullmäktige. Ärendet ska åter hanteras i arbetsutskottet i
september.

Kommunstyrelsen beslutar samtidigt uppdra åt kommunens
nämnder att arbeta fram lämpliga nämndsstyrkort för respektive
verksamhet med utgångspunkt från det reviderade förslaget till
styrkort för kommunfullmäktige.

Bakgrund
Leif Persson, Serkon, har av kommunchefen i Örkelljunga kommun
ombetts att lämna ett förslag på införande av en ny målstyrningsmodell
kopplat till Kommunallagens krav på God ekonomisk hushållning.

Leif Persson har presenterat modellen som omfattar följande delar

April-maj 2017
Utbildning av ledande politiker och förvaltningschefer inklusive
framtagande av kommunövergripande styrkort med framgångsfaktorer
och mätmetoder. Beräknat till två halvdagar.

Juni 2017
Kommunövergripande styrkort färdigt.

Augusti-september 2017
Information till alla nämndpolitiker (sker t ex på nämndmöten)

Framtagande av nämndsstyrkort.

Utbildning av enhetschefer och övriga för projektets framgång, berörd
personal. Beräknat till 1-2 halvdagar per förvaltning

Oktober-november 2017
Framtagande av styrkort ute på enheterna
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

December 2017
Alla styrkort på nämnds- och enhetsnivå ska vara klara. Knutet till
projektet bör finnas en projektgrupp där kommun- och ekonomichef
ingår som löpande avrapporterar projektet till kommunstyrelsen.

I beräknade timmar ingår deltagande från SERKON i de informations-
och utbildningsaktiviteter som angivits ovan samt löpande deltagande i
projektgruppens arbete.

Bedrivs under tiden april – december 2017.

Arbetsutskottet 2017-02-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppdra åt kommunchef
Charlotta Kabo Stenberg att diskutera frågan i kommunens
ledningsgrupp samt att åter hantera ärendet i arbetsutskottet den 8 mars
2017.

Arbetsutskottet har dessutom beslutat lägga informationen från Leif
Persson till handlingarna.

Arbetsutskottet förslag 2017-03-08, § 68
Kommunstyrelsen föreslås besluta att införa Målstyrning i Örkelljunga
kommunen i enlighet med bl a Serkons förslag till Projektplan för
Målstyrning. Beslutet innebär att Serkons förslag till målstyrning skall
prövas i den kommande budgetprocessen.

Kommunstyrelsen föreslås även uppdra åt kommunledningskontoret att
revidera kommunens ekonomiska arbete med Årshjulet inför årsskiftet.

Kommunstyrelsens behandling 2017-04-05, § 78
Kommunstyrelsen har beslutat prova Serkons förslag till Målstyrning i
Örkelljunga kommun i budgetprocessen för 2018.

Kommunstyrelsen har även uppdragit åt kommunchefen att ta fram ett
förslag till styrmodell för Örkelljunga kommun bestående av en
beskrivande del med Årshjul över den nuvarande ekonomiska
budgetprocessen, kompletterat med målstyrning enligt Serkons förslag.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23, § 202
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppdra till kommunchef
Charlotta Kabo Stenberg att inför kommunstyrelsens sammanträde den
6 september 2017 utsända förslag till de kommunövergripande styrkort
som styrelsen och nämnderna skall arbeta med i kommunens
Målstyrningsarbete.

Kommunstyrelsens behandling
Carina Zachau yrkar att Styrkortet skall revideras genom att punkten
inkludering och tolerans borttages. Yrkandet godkännes.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-08-23 - KSAU § 202
Tjänsteskrivelse - Kommunövergripande styrkort för budgetåren 2018-
2019
Förslag till kommunövergripande styrkort 2018-2019
___________

Expedieras till:
Samtliga nämnder med Övergripande reviderade styrkort
Kommunchef
Förvaltningschefer
Ekonomichef
Leif Persson, Serkon
Ksau 2017-09-20
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 157 KLK.2017.187 00

Information från kommunstyrelsens ordförande om
externa aktiviteter

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från Carina
Zachau, kommunstyrelsens ordförande, till handlingarna.

Bakgrund
Carina Zachau informerar om genomförd dialog tillsammans med
Polisen.
___________
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KS § 158 KLK.2017.288 00

Information Familjen Helsingborg

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från Carina
Zachau, kommunstyrelsens ordförande, till handlingarna.

Bakgrund
Carina Zachau informerar om diskussioner kring möjligheterna att
utveckla verksamheten Familjen Helsingborg.
___________
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KS § 159 FASTIGHET.2017.29 261

Markupplåtelse berörande Sånnestorp 1:76 avseende
utrymme för fotbollsanläggning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till mark- och
exploateringsingenjör Mikael Strömbäck att i samarbete med
föreningsutvecklare Mattias Persson utforma underlag till ett avtal
som avser markupplåtelse i 10 år utan automatisk rätt till
förlängning berörande fotbollsanläggning på fastigheten
Sånnestorp 1:76, Eket.

Kommunstyrelsen uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att
genom kultur- och fritidsförvaltningen slutligen träffa avtalen och
administrera bestånden av dessa.

Beskrivning av ärendet
Mark- och exploateringsingenjör Mikael Strömbäck har inlämnat
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår följande:

Föreningen Ekets GoIF är en förening som i huvudsak är inriktad på
fotboll. Verksamheten bedrivs som dels elitidrott dels ungdomsidrott
och föreningen ingår som en del av riksidrottsrörelsen.

För sitt utövande använder föreningen ett markområde inom
fastigheten Örkelljunga Sånnestorp 1:76, ägd av Örkelljunga kommun.
Platsen och därmed anläggningen benämns som Ryavallen.

Användningen sker med stöd av ett nyttjanderättsavtal tecknat år 1994.
Upplåtelsetiden sattes ursprungligen att gälla fram till år 2004. En
klausul i avtalet medger automatisk förlängning såvida uppsägning inte
sker inom en viss tid. Sådan uppsägning har inte skett av någon av
parterna och avtalet får därmed anses fortfarande gälla.

Det aktuella området är inte detaljplanlagt. I översiktsplanen, ÖP07,
beträffande ställningstagande och konsekvenser, karteras området som
grönområde vilket får anses bekräfta användningen. Av ÖP07 anges att
området ligger inom det allmänna intresset vattentäkt, liksom stor andel
av Ekets tätort också berörs av.
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Inom nyttjanderättsområdet har föreningen uppfört byggnader och
övriga anläggningar som hör ihop med fotbollsverksamheten. Dessa
fanns delvis när avtalet upprättades år 1994. Föreningen har därefter
fortsatt anlagt och bebyggt området för sina behov.

Ekets GoIF har ställt förfrågan till kultur- och fritidsförvaltningen om
att få en reformerad avtalssituation. Föreningen har för avsikt att
ansöka om bidrag från Skåneidrotten, som är en instans under
Riksidrottsförbundet. Detta med anledning av att man vill utföra
energieffektiviseringsåtgärder i byggnad. Förutsättningen för att få ta
del av sådant bidrag är att föreningen i så fall har nyttjanderätt som
gäller för minst 10 år. Nuvarande avtalssituation medger endast en
förlängning med två år i sänder.

Motivering till beslut
Beaktat historiken är Ekets GoIF en förening med gedigen bakgrund
med en fungerande förvaltning. Föreningen får anses bidra stort till
kommunens och ortens utbud av fritidsaktiviteter. Detta gäller
framförallt möjligheten för barn och unga att utöva fotboll i
kommunen.

Enligt vad som är känt har föreningen från sin sida skött sina åtagande
och skyldigheter i förhållande till det rådande avtalet. Detta bekräftas i
och med att verksamheten obrutet pågår på platsen och att ingen part
sett något skäl till att säga upp avtalet.

För att föreningen skall ha bra möjligheter att fortsatt bedriva och
utveckla sin verksamhet på orten är det skäligt att tillmötesgå en
avtalstid som löper på minst 10 år. I praktiken har föreningen i rådande
avtal haft en längre tid av nyttjanderätt till området.

De byggnadsinvesteringar föreningen vill göra har ett långsiktigt
perspektiv. Satsningen syftar till att minska energianvändning för
uppvärmning, vilket även är bra för samhället i stort. Föreningens
initiativ och vilja i denna fråga talar också för att medge en upplåtelse
om minst 10 år.
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Med hänsyn till att det gällande avtalet tecknades för mer än 20 år
sedan är det rimligt att parterna nu gemensamt identifierar den
användning som pågår och den som avses framöver för platsen.
Tecknas avtal till 10 år utan automatisk förlängning är det inför för
utgången av avtalet en naturlig anledning för parterna att träffas. Detta
är en rimligare princip för att upprätthålla aktualiteten kring frågor som
kan finnas eller uppstå parterna emellan.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-08-23 - KSAU § 203
Tjänsteskrivelse
Utdrag från ÖP07
Kopia av gällande nyttjanderättsavtal
Karta över området
___________

Expedieras till:
Mikael Strömbäck
Mattias Persson
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

22(35)



Sammanträdesprotokoll 2017-09-06
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 160 FASTIGHET.2017.30 261

Upplåtelse angående motionsslingan i Eket

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till mark- och
exploateringsingenjör Mikael Strömbäck att i samarbete med
föreningsutvecklare Mattias Persson utforma underlag till ett avtal
som avser upplåtelser i 10 år utan automatisk rätt till förlängning
avseende motionsslingan i Eket.

Kommunstyrelsen uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att
genom kultur- och fritidsförvaltningen slutligen träffa avtalen och
administrera bestånden av dessa.

Beskrivning av ärendet
Mark- och exploateringsingenjör Mikael Strömbäck har inlämnat
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår följande:

Den ideella föreningen Ekets Framtid har ställt förfrågan till
kommunen via kultur- och fritidsförvaltningen rörande befintliga
motionsslingan i Eket. Den aktuella slingan som är cirka 2,5 km lång
ligger i huvudsak inom fastigheterna Eket 2:91, 35:1 och 1:227.

Föreningen har i praktiken utövat drift och skötsel av anläggningen till
viss del. De har på grund av detta nu begärt att få ersättning för
kostnader som uppstått under en viss tid. Den delen av anläggningen
avser belysning med tillhörande kablage och don samt kostnader för
elabonnemang, elförbrukning samt lampor och har i en tidigare
uppgörelse ålagts kommunen. Kommunen har också i den tidigare
uppgörelsen åtagit sig att försäkra anläggningen.

Vid inrättandet av anläggningen tecknades det ursprungligen ett avtal
med föreningen Örkelljunga Friluftsklubb (ÖFK) år 2004. Avtalet
syftade till att reglera ansvar rörande skötsel och kostnader parterna
emellan. Föreningen sa upp avtalet år 2013 med hänvisning till att
Ekets Framtid fortsättningsvis skulle svara för tillsyn och skötsel. Av
vad som är känt finns inget skriftligt avtal med Ekets Framtid upprättat.
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Den mark som motionsslingan belastar är endast säkerställd med ett
arrendeavtal inom Eket 35:1. Kommunen äger Eket 2:91 vilket
uppenbart inte har föranlett behov av särskilt avtal.

För fastigheten Eket 1:227 finns det inget något känt avtal.
Kommunen ägde tidigare den mark som fastigheten omfattar efter
fastighetsbildning år 2009. Köpeavtalet som tecknades mellan
kommunen och nuvarande ägare till Eket 1:227 omfattar en punkt där
parterna var överens om att teckna särskilt ett avtal om nyttjanderätt för
motionsslinga och parkering.

Det aktuella området ligger inte inom någon detaljplan. Av
översiktsplanen, ÖP07, framgår att området utgör grönområde och
landsbygd. Möjligen kan det utläsas i ÖP07 att området ligger i den
riktning framtida tätortsutbyggnad skall ske på längre sikt.

Motiv till beslut
Föreningen Ekets Framtid har en samlande roll för innevånarna i Eket
med omnejd beträffande gemensamma intressen för bygden. I flera fall
utgör föreningen den direkta företrädaren när det gäller drift och ansvar
för olika anläggningar på orten.

Eftersom Ekets Framtid åtagit sig ansvaret att sköta motionsslingan
finns det klart skäl att formalisera detta i ett avtal. Omfattningen för
sådant avtal skall klarlägga respektive parts ansvar gällande skötsel.

Beträffande ekonomiskt stöd skall detta inte specifikt regleras av
avtalet. Föreningen skall istället hänvisas till att ansöka om reguljärt
föreningsstöd som möjligen kan anpassas till de kostnadsnivåer de har
för all typ av drift.

Avtalet med Ekets Framtid skulle tecknas för 10 år utan att det
automatisk förlängs. Tiden är rimlig för att få ett längre perspektiv att
utöva driften och parterna har ett omedelbart behov av att träffas inför
tidpunkten när avtalet håller på att löpa ut.

Användningen av Eket 1:227 behöver klarläggas och preciseras med
avtal. Det finns även behov av att aktualisera förhållanden rörande
arrendet inom Eket 35:1. Markåtkomstavtalen behöver också tecknas
för minst 10 års löptid för att ligga i fas med uppgörelsen med Ekets
Framtid.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2017-08-23 - KSAU § 204
Tjänsteskrivelse
Utdrag från ÖP07
Skrivelse från ÖFK med uppsägning av skötselavtal
Tidigare avtal om skötsel
Arrendeavtal med Eket 35:1
Karta över området
___________

Expedieras till:
Mikael Strömbäck
Mattias Persson
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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KS § 161 KLK.2017.219 007

Besvarande av motion, C - Revisionen bör bestå av en
ledamot/parti som är representerat i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
pågående arbete med kommunens politiska organisation för
kommande mandatperiod och därmed till i kommunfullmäktige
representerade partier utsänd enkät för besvarande.

Motionen anses därmed vara besvarad

Bakgrund
Martin Gustafsson har för Centerpartiet inlämnat följande motion:

En mycket viktig del i en kommuns arbete och uppföljningar står
Revisionen för. Revisorerna har som uppdrag att granska kommunens
verksamhet och de kommunala bolagen för att se till att de följer lagen
och instruktionerna från fullmäktige. Kommunrevisionens uppdrag är
fastställt av kommunallagen.

I Örkelljunga är det för tillfället en "nämnd" med 5 stycken ledamöter;
2 st från Socialdemokraterna och 1 st från vardera Moderaterna,
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Dock är det ett antal fler
partier som är representerade i vårt fullmäktige, och dessa står då utan
insyn i avstämningar och uppföljande kontroller. Som det är nu sker en
förhandling där oftast de största partierna får platser och då mest insyn
i detta arbete. Och detta kan inte vara rätt, utan det borde vara så att
alla representerade partier ska ha varsin plats i Revisionen. Då blir
Revisionsarbetet på lika villkor och alla partier får då samma chans och
möjlighet att få insyn och kunna delta i uppföljningsarbetet. Detta
borde leda till en mer öppen dialog mellan partierna.

Vi är övertygade om att detta skulle utveckla denna nämnd positivt och
hoppas att även kommunfullmäktige tycker så.
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Centerpartiet yrkar därför på :
Att: Kommunfullmäktige tar beslut på att det skall finnas en ledamot
från varje representerat parti i kommunfullmäktige, i Revisionen.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-08-23 - KSAU § 208
Motion, C - Revisionen bör bestå av en ledamot/parti som är
representerat i kommunfullmäktige
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 162 KLK.2017.221 450

NÅRAB - Utställning av förslag till Avfallsplan år 2018-
2021 för Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget att ställa
ut Avfallsplanen under perioden 2017-09-15 — 2017-10-31 på
följande platser:
·Kommunhuset
·Biblioteket
·Kommunens hemsida

Synpunkter ska lämnas skriftligt och ha inkommit senast
den 1 november 2017 till Nårab.

Kommunstyrelsen överlämnar för sin del Avfallsplanen till
Samhällsbyggnadsnämnden för eventuella synpunkter.

Bakgrund
Alla kommuner ska enligt Miljöbalken ta fram en renhållningsordning
med en tillhörande avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla mål och
åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

Ett förslag till ny Avfallsplan år 2018-2021 för Nårab-regionen har
tagits fram i ett samarbete mellan Söderåsens Miljöförbund och Norra
Åsbo renhållningsaktiebolag. Avfallsplanen ska antas av respektive
kommuns kommunfullmäktige. Före förslaget antas ska det ställas ut
för granskning under minst fyra veckor.

Förslag finns att avfallsplanen ställs ut under perioden 2017-09-15 —
2017-10-31 på följande platser:

· Kommunhuset

· Biblioteken

· Kommunens hemsida

· Nårabs hemsida.
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Andreas Winkler, Nårab har informerat kommunstyrelsens
arbetsutskott om ärendet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-08-23 - KSAU § 212
NÅRAB - Utställning av förslag till Avfallsplan år 2018-2021 för
Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommun
Avfallsplan år 2018-2021 för Klippans, Perstorps och Örkelljunga
kommun
Viktigaste delarna i Avfallsplan 2018-2021
Protokollsutdrag Perstorps kommun KSAU 2017-06-28 - § 153
Utställning av avfallsplan
___________

Expedieras till:
Nårab
Ksau 2017-09-13
Samhällsbyggnadsnämnden
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KS § 163 VN.2015.2 110

Svar till länsstyrelsen om valdistriktsindelning inför Val
2018

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att till Länsstyrelsen föreslå att
valdistriktsindelningen i Örkelljunga kommun skall vara
oförändrad i Allmänna valet 2018.

Bakgrund
Beslut om valdistriktsindelningar ska enligt 4 kap. 18 § vallagen
meddelas av Länsstyrelsen senast 1 december 2017. Länsstyrelsen vill
därför att kommunerna i Skåne ser över indelningen i valdistrikt redan
nu och meddelar förslag till indelning till Länsstyrelsen senast den 31
oktober 2017.

Länsstyrelsen informerar även om att de planerar att hålla utbildning
för valnämnderna på Kockum Fritid i Malmö den 20 mars 2018.

Valnämnden föreslår att valdistriktsindelningen i Örkelljunga kommun
skall vara oförändrad i Allmänna valet 2018.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-08-23 - KSAU § 214
Protokoll 2017-08-15 - VN §1
Länsstyrelsen begäran om svar på valdistriktsindelning.pdf
Röstningslokaler.pdf
Valgeografi och mandat.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 164 KLK.2017.262 139

Flyktingverksamhetens intäkter och kostnader i
Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att alla statsbidrag i form av
schablonersättningar kopplad till flyktingverksamheten ska gå till
kommunstyrelsen för vidare fördelning till förvaltningarna utifrån
organisation och uppdrag.

Kommunchefen får i uppdrag att genom ansvariga
chefer/samordnare inom socialförvaltningen samt
överförmyndarhandläggare ta fram förslag till konkreta
handlingsplaner för anpassning av verksamheten inom individ-
och familjeomsorg respektive överförmyndare, så att kostnaderna
för verksamheten anpassas till intäkterna för densamma.

Handlingsplanerna ska beslutas i Socialnämnd respektive
Överförmyndarnämnd och redovisas för Kommunstyrelsen senast
den 31 oktober 2017.

Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till organisation
för flyktingmottagning och integrationsverksamhet inom
Örkelljunga kommun. I denna bör även tydliggöras
ansvarsfördelning gällande återsökning av statsbidrag. Uppdraget
redovisas senast den 31 oktober 2017.

Motivering till beslut
I Serkons rapport Flyktingverksamhetens kostnader och intäkter i
Örkelljunga kommun framgår att kommunen bör se över sin
organisation av flyktingmottagning och integrationsverksamhet samt
fördelningen av statsbidrag för verksamheten.

Det framgår även att verksamheterna inom individ – och familjeomsorg
respektive överförmyndarverksamheten måste anpassas till nuvarande
ersättningsnivåer och verksamhetsstorlek. Verksamheterna är idag
överdimensionerade i förhållande till volym och ersättningsnivå.
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Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg anger i sitt yttrande att
rapporten indikerar att även fördelningen av schablonersättningen från
Migrationsverket inte anpassats till verksamheternas uppdrag inom
flyktingverksamheten. Med följd att socialnämnden har fått alltför stor
del av ersättningen vilket medför (något som inte framgår av rapporten)
att verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde kunnat
expandera.

Sammanfattning
Örkelljunga kommun har under de senaste åren haft en betydande
verksamhet kopplat till nyanlända flyktingar och ensamkommande
barn. Detta har medfört betydande kostnader för verksamheten, men
även betydande intäkter i form av statsbidrag. Verksamheten har
hanterats av Socialnämnd, Utbildningsnämnd och
Överförmyndarnämnd inom deras ordinarie uppdrag utan någon
samordning från Kommunstyrelsen.

I en utredning utförd av Serkon redovisas effekter av detta och förslag
till åtgärder. Det är tydligt att en samordning av flyktingverksamheten
och dess ekonomi bör göras. Ett förslag till organisation bör snarast tas
fram för införande 1 januari 2018. Schablonersättningarna från
Migrationsverket bör styras till Kommunstyrelsen så att de kan fördelas
till förvaltningarna utifrån hur verksamheten påverkas av
flyktingmottagning och efterföljande integration. Då statsbidragen nu
minskar, volymerna minskar och behovet av insatser förändras från
mottagande till integration bör tydliga handlingsplaner tas fram som
beskriver hur verksamheten anpassas till nya förutsättningar.

Beskrivning av ärendet
Verksamheten kopplat till migration och flyktingmottagande ökade
radikalt i Örkelljunga kommun liksom i resten av landet under 2015.
Flyktingmottagningen har framför allt påverkat socialförvaltningens
och utbildningsförvaltningens verksamheter betydligt men även
överförmyndarverksamheten har påverkats.

Ingen samordning av verksamheten har skett utan respektive
förvaltning har inom ramen för sina ordinarie uppdrag utfört de
uppgifter som åligger respektive nämnd/förvaltning. Ersättning för
verksamheten har skett genom statsbidrag dels i form av
schablonersättning dels genom att respektive verksamhet kunnat
återsöka medel för sina kostnader. Schablonersättningen har fullt ut gått
till socialförvaltningen vilken i sin tur fördelat en del till
utbildningsförvaltning respektive till överförmyndarverksamhet.
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Då det saknades en övergripande kunskap om ekonomin kopplat till
flyktingmottagandet gav kommunchefen i december 2016
ekonomienheten i uppdrag att via Serkon utreda kostnader och intäkter
kopplat till kommunens samlade verksamhet gällande mottagande av
nyanlända flyktingar.

Serkon har genomfört utredningen och presenterat denna i rapporten
”Flyktingverksamhetens intäkter och kostnader i Örkelljunga
kommun”. Enligt Serkon är följande slutsatser av särskilt värde att lyfta
fram ur rapporten:

· Kommunstyrelsen bör ta ett övergripande ansvar för
budgetering och fördelning av statsbidrag för den samlade
flyktingverksamheten, särskilt när det är väl känt att
ersättningarna till kommunerna minskar medan
kostnadsanpassningen svårligen kan ske i samma takt.
Dessutom krävs en fördelning av vissa statsbidrag som bör
hanteras centralt.

· För att kunna budgetera och följa upp den samlade
flyktingverksamheten måste kodning göras på intäkter och
kostnader vilket inte görs idag.

· Bedömningen är att kommunen söker de statsbidrag som kan
sökas för ensamkommande barn och unga. För nyanlända finns
det möjlighet att söka för insatser inom öppenvård, äldreomsorg
och LSS. Eftersom sådana insatser inte har rapporterats till den
som gör återsökningarna görs ett antagande om att sådana
insatser inte heller utförts.

· Likt tidigare konsultrapport konstaterat så kvarstår behovet av
en handlingsplan som beskriver hur kommunen avser att agera
och anpassa verksamheten utifrån det nya ersättningssystemet.
Strävan efter kostnadseffektivare placeringar i icke
konsulentstödda familjehem och stödboenden i Örkelljunga
kommun bör här vara centralt.

· Kommunen bör ha aktuella och uppdaterade rutinbeskrivningar
för samtliga nämnder för återsökning av statsbidrag. Detta
minimerar risken för felaktigheter under återsökningsprocessen
och ger en klar ansvarsfördelning.

· Ett allt för stort ansvar vilar på en enskild administrativ
assistent inom IFO för återsökning av statsbidrag. Det är aldrig
bra att lägga ett för stort ansvar på en enskild person när det
gäller komplexa arbetsuppgifter där det handlar om mycket
stora belopp.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-08-23 - KSAU § 215
Uppdrag att utreda och analysera kostnader och intäkter för
kommunens verksamhet kopplat till mottagande av nyanlända
flyktingar
Tjänsteskrivelse - Flyktingverksamhetens intäkter och kostnader i
Örkelljunga kommun
Flyktingverksamhetens intäkter och kostnader i Örkelljunga kommun
KPMG rapport - Granskning av kommunens flyktingmottagande och
integrationsarbete
___________

Expedieras inklusive utredning till:
Samtliga nämnder
Kommunchef
Förvaltningschefer
Ekonomichef
Ksau 25 oktober
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 165 KLK.2017.6 00

Informationsärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationsärendet till
handlingarna.

Ärenden
Protokoll Söderåsens Miljöförbund 2017-08-22, KLK 2017.11
___________
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