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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 85 KLK.2017.4 00

Information från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från t f
ekonomichef Anna Lindström till handlingarna.

Bakgrund
T f ekonomichef Anna Lindström informerar om påbörjat arbete med
kommunens delårsrapport samt anvisningarna för denna. Dessutom har
påbörjats arbete med kommunens anvisningar för budget 2018.
___________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 86 KLK.2017.5 042

Månadsuppföljning 2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna Månadsuppföljningen per
mars 2017 för kommunstyrelsens verksamheter samt för
kommunen totalt avseende kommunstyrelsen, utbildningsnämnden
och kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen beslutar samtidigt uppdra åt Socialnämnden
och Överförmyndarnämnden att presentera åtgärdsplaner för
uppkomna underskott.

Bakgrund
Kristoffer Borg, Serkon presenterar månadsuppföljningar per mars
2017.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-04-19 - KSAU § 109
Månadsuppföljning kommunstyrelsen mars 2017
Reviderad uppföljning totalt mars 2017.pdf
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 87 KLK.2017.168 042

Förslag till beslut om överföring av investeringsanslag
för Raindance

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föra över 39 tkr av
investeringsanslaget på totalt 180 tkr från verksamhetsåret 2015
till verksamhetsåret 2017 avseende abonnemangsmodulen till
ekonomisystemet Raindance.

Bakgrund
Ekonomienheten har jobbat med att uppgradera ekonomisystemet
Raindance och var i 2015 års budget tilldelad 180 tkr i
investeringsbudget för att implementera en abonnemangsmodul som
möjliggör effektivisering av fakturaflödet. Arbetet har blivit försenat,
men bör slutföras under 2017. Av ursprunglig investeringsbudget på
180 tkr är 141 tkr utnyttjat under tidigare verksamhetsår och
ekonomienheten behöver ta återstående 39 tkr från 2015 års
investeringsbudget i anspråk under 2017 för att slutföra
implementeringen av abonnemangsmodulen.

Med anledning av detta föreslår ekonomichef Stefan Christensson och
kommunchef Charlotta Kabo Stenberg att 39 tkr från 2015 års
investeringsbudget förs över till investeringsbudgeten för
verksamhetsåret 2017.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-04-19 - KSAU § 111
Tjänsteskrivelse Stefan Christensson
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 88 KLK.2016.302 610

Hälsoförskolan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela kommunlednings-
förvaltningen 300 tkr i tilläggsbudget 1, drift för arbete med
konceptet ”Hälsoförskolan”.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i KS § 194 KLK.2016.302 att ställa sig
positiv till att arbeta vidare med konceptet ”Hälsoskolan” i samband
med byggandet av ny förskola på Högkullen, i enlighet med följande:
· Uppdrag lämnas till kommunledningskontoret att rekrytera

folkhälsoutvecklare tillika projektledare som har kompetens att
driva ett projekt som kräver samverkan och kontakter med
många aktörer.

· Anslag till utökad tjänst som folkhälsoutvecklare (från 50
procent till 100 procent) ska tas upp till behandling i
budgetberedningen inför 2017.

· Uppdrag lämnas till t.f kommunchef Charlotta Kabo Stenberg
att föra dialog med Stefan Andersson och Ingela Ström om att
byggstarten av förskolan måste skjutas fram med anledning av
konceptet hälsoskolan.

· Förslag till tilläggsbudget 2016 respektive 2017 ska utarbetas
med anledning av konsultkostnaderna.

· Folkhälsoutvecklare ska ansvara för att externa medel söks.

Föreslaget belopp om 300 tkr på driften i tilläggsbudget 1, avser 4:e
punktsatsen ovan.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-04-19 - KSAU § 110
Tjänsteskrivelse Stefan Christensson - Hälsoförskolan
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
Ingela Ström

6(48)



Sammanträdesprotokoll 2017-05-03
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 89 KLK.2017.37 041

Tilläggsbudget 1 år 2017

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ekonomichefens
reviderade förslag om Tilläggsbudget 1, för Investeringar och Drift
2017.

Bakgrund
Ekonomichef Stefan Christensson presenterar förslag beträffande
tilläggsbudget 1 för 2017.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-04-19 - KSAU § 112
Tilläggsbudget 1 år 2017 reviderad 2017-04-26
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 90 KLK.2017.104 042

Årsredovisning 2016 - Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna Årsredovisningen till
revisorerna för revision.

Kommunstyrelsen föreslår vidare fullmäktige besluta att godkänna
Årsredovisningen för 2016. Kommunfullmäktige föreslås notera att
fullmäktige 2017-02-27, § 7, § 44 uttalat att fullfonderingsmodellen
ska tillämpas i Årsredovisningen för verksamhetsåret 2016.

Bakgrund

Föreligger förslag till Årsredovisning 2016.

Arbetsutskottet har tillsammans med inbjudna representanter i
kommunfullmäktiges samtliga partier haft en genomgång av
Årsredovisning 2016 med representanterna för kommunens nämnder
och bolag. Vid sammanträdena gjordes analyser och reflektioner på
inlämnat material. Dessutom diskuterades strategiskt viktiga
framtidsfrågor.

Resultat kommunförvaltningen

Resultatet för verksamhetsåret 2016 uppgick till 30,1 mkr beräknat
enligt fullfonderingsmodellen (bolagen exkluderade). Beräknat
enligt blandmodellens grunder blev resultatet 21,3 mkr,
skillnaden beror på att förändringen av värdet på ansvarsförbindelsen
inte finns med i balansräkningen vid redovisning enligt blandmodellen.
I och med detta blir inte heller värdeförändringen av
ansvarsförbindelsen resultatpåverkande vid redovisning enligt
blandmodellen. Vid tillämpning av fullfonderingsmodellen redovisas
ansvarsförbindelsen som skuld i balansräkningen, vilket medför att
årets värdeförändring blir resultatpåverkande. När pensionsskulden
minskar så ökar resultatet med motsvarande belopp och motsatsvis blir
det en resultatpåverkande kostnad om pensionsskulden ökar.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Resultatet för 2016 blev 23 mkr högre än budgeterat. Såväl
skatteintäkterna som de generella statsbidragen blev högre än
budgeterat. Antalet invånare i Örkelljunga kommun har ökat
betydligt snabbare än prognoserna visat såväl under 2015 som 2016,
vilket inneburit högre skatteintäkter än beräknat. Den stora
befolkningsökningen har lite motsägelsefullt även inneburit att
verksamhetens nettokostnader blivit lägre än beräknat, detta beror på
att denna post även innehåller intäkter i form av riktade statsbidrag och
dessa blev betydligt högre än beräknat för 2016. Räknat på
bruttokostnaderna, d.v.s. de riktade bidragsintäkterna
borträknade, så blev även kostnaderna för 2016 betydligt högre än
beräknat.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-04-19 - KSAU § 113
Årsredovisning 2016 Örkelljunga kommun, reviderad 2017-04-27
___________

Expedieras till:
Revisorerna
Kommunfullmäktige inklusive revisorernasberättelser
Stefan Christensson
Anna Lindström
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 91 KLK.2017.152 042

Årsredovisning/Verksamhetsplan 2016 Familjen
Helsingborg

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Årsredovisning,
verksamhetsberättelse och bokslut 2016 för Familjen Helsingborg.

Bakgrund
Familjen Helsingborg består av elva kommuner som slutit avtal om
samarbete inom olika verksamhetsområden. Kommunerna som ingår i
samverkan är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan,
Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Utgångspunkten för samarbetet är visionen om att Familjen
Helsingborg ska upplevas som en sammanhängande stad och är en av
norra Europas mest kreativa och inkluderande regioner.

Uppgiften för samarbetskommittén är att bredda och fördjupa
samarbetet så att kommunerna tar tillvara utvecklingsmöjligheterna för
vår region. Familjen Helsingborg leds av en styrelse med två
representanter för varje medlemskommun. Dessa representerar såväl
majoritet som minoritet i respektive kommun. I kommittent ingår även
kommundirektörerna som adjungerade till styrelsen och bereder
samtliga ärenden inför mötena.

Samarbetet bygger på ett aktivt deltagande både personellt och
resursmässigt från medlemskommunernas sida. Detta sker främst
genom ett 40-tal kunskapsnätverk och arbetsgrupper med tjänstemän
från medlemskommunerna. Det finns också ett gemensamt sekretariat
som håller ihop ärenden och nätverk. Under de senaste åren har
kvaliten i samarbetet ökat genom allt fler gemensamma planer och
projekt.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Det finns ett avtal som reglerar kommittens arbete. Samarbetsavtalet är
fr o m 2016 ett tillsvidareavtal mellan de elva medlemskommunerna.
Grundfinansieringen sker genom medlemsavgifter som uppgår till 21
kr per invånare, vilket totalt sett är oförändrat i jämförelse med tidigare
år. Numera ingår ersättning från näringslivsenheterna med 3 kr per
invånare i detta belopp. Utöver grundfinansieringen kan större projekt
och utredningar kräva särskild finansiering.

Årsbudgeten uppgick 2016 till 7,1 Mkr. Ingående balans redovisade ett
överfört överskott från tidigare år på 2,1 Mkr. Årets resultat 2016
uppgick till 1,1 Mkr, vilket genererade ett ackumulerat överskott på 3,2
Mkr. I detta belopp ingår dock beslutade ej utbetalda belopp i två
ärenden på 0,4 Mkr. Underliggande resultat för 2016 blev således 0,7
mkr.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 Familjen Helsingborg
Granskningsrapport 2016 Familjen Helsingborg
Uppföljning av Verksamhetsplan2016
Styrelsens analys av mätetal i Verksamhetsplan20106
Bruttoredovisning uppföljning av mätetal i Verksamhetsplan2016
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 92 KLK.2017.119 042

Årsredovisning 2016 Örkelljungabostäder AB

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen i
Örkelljungabostäder AB.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2016 för
Örkelljungabostäder AB.

Bakgrund
Årsredovisning 2016 är framtagen för Örkelljungabostäder AB.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-04-12 - KSAU § 98
Protokoll Örkelljungabostäder AB 2017-03-13, se § 8
Årsredovisning 2016 Örkelljungabostäder AB
KPMG - Revisionsberättelse
Granskningsrapport lekmannarevisorn
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 93 KLK.2017.133 042

Årsredovisning 2016 Söderåsens Miljöförbund

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att följa revisionens
rekommendation att inte bevilja förre ordförande Marianne
Zackrisson ansvarsfrihet och att inte heller vice ordförande
Marcus Zadenius ska beviljas ansvarsfrihet i direktionen för
Söderåsens Miljöförbund i enlighet med anmärkning i
revisionsberättelsen. Kommunfullmäktige finner att vice
ordföranden haft en betydande roll i arbetet med att entlediga
förbundsdirektören och därmed åsamkat stora kostnader för
miljöförbundet och de 5 medlemskommunerna.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för övriga
förtroendevalda i direktionen för Söderåsens Miljöförbund.

Kommunfullmäktige beslutar slutligen att godkänna
Årsredovisning 2016 för Söderåsens Miljöförbund.

Bakgrund
Årsredovisning 2016 är framtagen för Söderåsens Miljöförbund.
Revisorerna avstyrker att medlemskommunerna beviljar ansvarsfrihet
till direktionens dåvarande ordförande.

I Revisionsberättelse 2016 framför revisorerna bl a följande:

Anställningen för förbundets miljöchef har under 2016 avslutats efter
träffande av överenskommelse som innebär ett långsiktigt ekonomiskt
åtagande på förbundet om sammanlagt runt 2,5 miljoner kronor.
Avgångsvederlaget innebär att det finansiella målet för 2016 att högst
30 procent av det egna kapitalet får nyttjas och att förbundet ska ha ett
eget kapital på minst en miljon kronor inte nås. Efter särskild
granskning har revisorerna konstaterat att ingångna avtal om
avgångsvederlag och löneersättning varken har hanterats i enlighet med
lagstiftning eller med miljöförbundets reglemente och
delegationsbestämmelser. Avtalen har skrivits under av dåvarande
ordförande och utan direktionsbeslut.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Delegationsordningen ger inte ordförande möjlighet att avtala om
avgångsvederlag. I enlighet med vad kommunallagen slår fast är
ärendet om avgångsvederlag, med hänsyn till sin ekonomiska
betydelse, sådant att det inte kan delegeras. Det har framkommit att det
löpande sedan december 2015 på direktionens möten har skett muntlig
kommunikation gällande att avsluta miljödirektörens anställning.
Denna kommunikation har dock inte protokollförts.

Vi riktar anmärkning mot direktionen. Direktionen har brustit i styrning
och ledning genom att underlåta att agera och fatta beslut som varit
ägnade att lösa den situation som varit känd. Direktionen har haft
information och makt att fatta beslut men dess passivitet är
anmärkningsvärd. Vi vill i sammanhanget understryka det särskilda
ansvar dåvarande ordförande Marianne Zackrisson och vice ordförande
Marcus Zadenius haft i detta avseende, i kraft av sina uppdrag och sina
roller i handläggningen.

Vi avstyrker att respektive medlemskommuns fullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för dåvarande ordförande Marianne Zackrisson.
Ordförande har genom obehörigt beslutsfattande överträtt sina
befogenheter i och med undertecknandet av de aktuella avtalen.
Vi tillstyrker i övrigt att respektive medlemskommuns fullmäktige
beviljar ansvarsfrihet för direktionen.

Arbetsutskottets behandling 2017-04-12, § 99
Arbetsutskottet har noterat följande:

Flera medlemskommuner kan komma att neka ansvarsfrihet för både
ordförande och vice ordförande. Arbetsutskottet har diskuterat om det
finns skäl att neka ansvarsfrihet för både ordförande och vice
ordförande, eller om det enbart finns skäl att neka ansvarsfrihet för
ordförande. Arbetsutskottets bedömning är att ytterligare fakta behöver
tas fram. Även frågan om skadeståndsanspråk vid en nekad
ansvarsfrihet behöver undersökas närmare.

Arbetsutskott anser att förteckningen över närvaron vid direktionens
möten behöver förbättras. Arbetsutskottet vill att det förtydligas om
vem som är ledamöter och ersättare, samt att det tydligare framgår i de
fall ledamöter/ersättare enbart varit invalda under delar av året.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottet har beslutat överlämna ärendet till kommunstyrelsen
2017-05-03 utan beslutsförslag. Tills dess ska vidare undersökningar
göras kring eventuell nekad ansvarsfrihet för vice ordförande och
eventuellt skadeståndsanspråk vid nekad ansvarsfrihet.

Arbetsutskottet har även beslutat uppdra till kommunsekreteraren att
begära in en rättad förteckning över närvaron på direktionens
sammanträden.

Kommunstyrelsens behandling

Carina Zachau informerar om att skadeståndskrav inte utdelats i
kommunala sammanhang, i samband med att ansvarsfrihet inte
beviljats. Det finns alltså ingen koppling mellan fullmäktiges beslut att
vägra ansvarsfrihet och en efterföljande ansvarstalan. Ordföranden och
vice ordföranden har numera avgått ur Direktionen för Söderåsens
Miljöförbund.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-04-12 - KSAU § 99
Protokoll Söderåsens Miljöförbund 2017-03-14 § 20
Årsredovisning 2016 Söderåsens Miljöförbund
Revisionsberättelse 2016
Rapport från granskning av årsbokslut/årsredovisning 2016
Närvarolista 2016, korrigerad 2017-04-18
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktiges ordförande för beredning genom inhämtande av
yttrande från Direktion, f d ordförande och f d vice ordförande i
Direktionen
Kommunfullmäktige efter erhållna beredningssvar till ordföranden
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 94 KLK.2017.141 042

Årsredovisning Medelpunkten 2016

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
direktionen i Kommunalförbundet Medelpunkten.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2016
för Kommunalförbundet Medelpunkten.

Bakgrund
Årsredovisning 2016 är framtagen för Medelpunkten.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-04-12 - KSAU § 100
Protokoll Medelpunkten 2017-02-28, se § 3
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport för
Medelpunkten 2016
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 95 KLK.2017.130 042

Årsredovisning med intern kontroll 2016 Örkelljunga
Fjärrvärmeverk AB

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen i
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2016 för
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Bakgrund
Årsredovisning och intern kontroll 2016 är framtaget för Örkelljunga
Fjärrvärmeverk AB.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-04-12 - KSAU § 101
Stämmoprotokoll med revisionsberättelse och lekmannarevisorns
granskningsrapport Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 2017-03-30
Intern kontroll 2016
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 96 KLK.2017.59 00

Information från kommunchefen

Kommunstyrelsens beslut

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

Bakgrund
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg informerar om kommande
verksamhetsutveckling kring digitalisering och konsultens arbete med
Nulägesanalys för IT-verksamheten. Dessutom informeras om
kontakter med IP-Only och Svenska Stadsnät.
___________
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KS § 97 SBN.2017.10

Intern kontroll 2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna
samhällsbyggnadsnämndens plan för intern kontroll 2017.

Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat anta plan för intern kontroll
2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-08 att
återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att planen ska
utformas i enlighet med kommunens mall för intern kontroll.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har 2017-03-20 beslutat
överlämna ett reviderat förslag till plan för intern kontroll 2017.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-04-12 - KSAU § 102
Protokoll 2017-03-20 - SBNAU § 38
Internkontrollplan SBF 2017 _rev.pdf
___________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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KS § 98 KLK.2017.134 111

Region Skåne - Region Skånes indelning i valkretsar
valet 2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar överlämna följande synpunkter till
Region Skåne:

Örkelljunga kommun förordar oförändrade valkretsar inför valet
2018. En eventuell förändring av valkretsindelningen bör göras i
god tid inför valet 2022.

Örkelljunga kommun anser inte att förslaget om valkretsindelning
enligt riksdagsvalets valkretsar är någon bra kompromiss.

Bakgrund
Regionstyrelsen beslutade 2017-03-16, § 60, att föreslå
regionfullmäktige att besluta om en ändrad valkretsindelning i Region
Skåne från och med valet 2018. Bakgrunden är en ändring i vallagen
2015-01-01, som innebär att det inte längre finns krav på att landsting
ska vara indelade i valkretsar. I stället utgörs landstingen av en valkrets,
såvida inte fullmäktige senast 2017-10-31 beslutar om indelning i två
eller fler valkretsar. Ändras valkretsindelningen ska kommunerna i
länet få tillfälle att yttra sig om detta innan beslut fattas.

Regionstyrelsens förslag är att Skåne indelas i fyra valkretsar, som
överensstämmer med riksdagsvalets valkretsindelning. Avsikten är att
regionfullmäktige ska kunna fatta beslut vid sitt sammanträde den 20
juni 2017. Region Skåne önskar eventuella synpunkter på förslaget
senast 2017-05-15.
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Arbetsutskottet 2017-04-12, § 103

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar överlämna följande synpunkter till Region
Skåne. Örkelljunga kommun förordar oförändrade valkretsar inför valet
2018. Förändringar av valkretsindelningen bör göras i god tid inför
valet 2022. Örkelljunga kommun anser inte att förslaget om
valkretsindelning enligt riksdagsvalets valkretsar är någon bra
kompromiss.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Thomas Bjertner yrkar tillsammans med Tomas Nilsson, Christer
Olsson och Tommy Brorsson bifall till arbetsutskottets förslag med
följande revidering i kursiv stil:

En eventuell förändring av valkretsindelningen bör göras i god tid inför
valet 2022.

Gunnar Edvardsson yrkar bifall till Regionstyrelsens förslag om en
ändrad indelning av valkretsar i Region Skåne från och
med valet 2018 med 4 valkretsar istället för 6 valkretsar.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på förslagen, varefter kommunstyrelsen
bifaller arbetsutskottets reviderade förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-04-12 - KSAU § 103
Region Skåne - Remiss
Region Skåne - Indelning i valkretsar
Bilaga 1 - Kartbild ny valkretsindelning
Bilaga 2 - Förteckning kommuner
Region Skåne - Nuvarande indelning i valkretsar
___________

Expedieras till:
region@skane.se
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KS § 99 KLK.2015.59 00

Hantering av besvarad motion från Agneta Lindau-
Persson (S) - Inför ett ungdomsråd (UDR) i kommunen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchef Charlotta
Kabo Stenberg att ta fram förslag till hur ett ungdomsråd ska
utformas. Kommunstyrelsen beviljar 50 000 kronor genom
ianspråktagande av motsvarande belopp ur anslaget
kommunstyrelsens medel till förfogande 2017.

Förslaget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 6
december 2017.

Bakgrund
Agneta Lindau-Persson (S) lämnade 2015-02-12 in en motion, där hon
yrkade att ett ungdomsråd snarast skulle inrättas och att en
ungdomssamordnare (tjänsteman) skulle utses och "kopplas" till rådet
som ansvarig.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29 att som svar på motionen
översända utbildningsnämndens yttrande och arbetsutskottets
protokollsanteckning, samt att motionen därmed avslogs.
Kommunfullmäktige noterade också att kommunstyrelsen beslutat
bevilja 50 000 kronor till utbildningsnämnden för en utredning om
förutsättningarna kring inrättande av ungdomsråd i Örkelljunga, samt
att motsvarande kostnad täcks i tilläggsbudget 1, drift, för 2016.

Utbildningsnämnden har 2016-09-08 behandlat ärendet i den del som
avser utredning, och beslutat att motionen ska gå tillbaka till
kommunstyrelsen för behandling. Utbildningsnämnden hänvisar till att
kommunfullmäktige 2016-05-23 § 73 beslutat att tilläggsanslaget för
utredningen ska tillfalla kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ett uppdrag från kommunfullmäktige att leda
och samordna utvecklingen av den lokala demokratin.
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Kommunstyrelsens förvaltning ska därför ta fram ett förslag till
inrättande av ungdomsråd i samråd med kommunens elevråd. Medel
för utredningen anslås.

Frågan om inrättande av ungdomsråd bordlades av kommunstyrelsen
2016-11-02, § 189. I budget 2017 saknas anslag för utredning.

Ledningsgruppen har diskuterat uppdraget och kommit fram till att
kommunledningsförvaltningen bör ansvara för utredningen och att
denna bör knytas till kommunsekreteraren som en del i kommunens
arbete med demokratifrågor och medborgardialog.

Utredare/samordnare Maria Andersson och kommunchef Charlotta
Kabo Stenberg har inlämnat yttrande i ärendet. Av yttrandet framgår
bl a följande:

Lagar, förordningar och delegationer som styr beslutet
KS reglemente § 4, punkten 2: Kommunstyrelsen ska leda och
samordna utvecklingen av den lokala demokratin.

Folkhälsa/jämställdhet/barn
Syftet med inrättande av ungdomsråd är bland annat att möjliggöra för
ungdomar att blir mer delaktiga i samhället och få en större möjlighet
att påverka kommunala beslut. Kommunens elevråd kommer att vara
delaktiga i framtagandet av förslaget till hur ett ungdomsråd ska
utformas.

Miljö och klimat
Inga överväganden angående miljö och klimat har skett.

Ekonomi
Det saknas för närvarande avsatta medel för genomförande av
utredningen. Kommunstyrelsen föreslås anslå 50 000 kr ur anslaget för
tilläggsbudget 1, drift 2017. Det finns vidare möjlighet att söka olika
bidrag bl. a. genom Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällsfrågor.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag ta fram ett förslag till
hur ett ungdomsråd ska utformas. Kommunstyrelsen anslår 50 000 kr
ur anslaget för tilläggsbudget 1, drift, för 2017. Förslaget ska redovisas
till kommunstyrelsen senast den 6 december 2017
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Beslutsunderlag
Protokoll 2017-04-19 - KSAU § 116
Motion (S) - Inför ett ungdomsråd (UDR) i kommunen
Förslag till yttrande över motionen – Inför ett ungdomsråd (UDR) i
kommunen
Tjänsteskrivelse Maria Andersson - Inrättande av ungdomsråd i
Örkelljunga
___________

Expedieras till:
Charlotta Kabo Stenberg
Agneta Lindau Persson
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
Utbildningsnämnden
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KS § 100 KLK.2016.228 312

Besvarande av motion (M) och (C) - Undersök
möjligheten att tillsammans med Trafikverket bygga en
gång- och cykelväg utmed väg 24 och vidare till
Tockarps skola

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
utbildningsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens paragrafer
i ärendet.

Motionen bifalles.

Kommunledningskontoret får därmed i uppdrag att ta fram
förslag till fortsatt hantering av motionen att undersöka
möjligheten att tillsammans med trafikverket bygga en gång och
cykelväg utmed väg 24 och vidare till Tockarps skola.

Bakgrund
Carina Zachau, M, och Martin Gustafsson, C, har inlämnat följande
motion:

Under de kommande åren kommer det grävas i stora delar av vår
kommun och i stort sett på varje gata eller väg. Örkelljunga och
Svenska Stadsnät har tillsammans tecknat ett samarbetsavtal som
innebär att fiberanslutning skall kunna erbjudas till de allra flesta i vår
kommun, detta gäller såväl tätort som landsbygd. Vår förhoppning är
givetvis att så många som möjligt av våra kommuninvånare är
intresserade så att anslutningen blir så nära 100 % som möjligt.

I samband med utbyggnaden kommer gator och vägar att grävas upp på
många ställen, givetvis skall dessa återställas men asfalten blir skadad
och det kommer oundvikligen bli så att det inte blir samma skick som
om de vore nyasfalterade.
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Vi anser därför att vi bör senarelägga en del av de planerade
asfaltsarbetena tills utbyggnaden och nedgrävningen av fiber är
avslutad. Det är inte försvarligt att vi med skattebetalarnas pengar
asfalterar ena veckan för att i nästa vecka gräva upp samma väg för att
lägga ned fiber. Skulle man då inte kunna planera vilka område som
berörs?, kan man fråga sig. Det är möjligt och det görs redan så gott det
går, men vi noterar att förutsättningarna ändras väldigt snabbt och olika
intressen kommer och går.

Därför anser vi, motionärer, att det är en bättre idé just nu att investera
"asfaltspengar" i en ordentlig gång och cykelväg utmed väg 24 och
vidare till Tockarp. Detta gynnar landsbygden och ger en möjlighet för
våra skolbarn att på ett säkert sätt ta sig till och från skolan.

Givetvis skall asfalteringen återupptas till fullo när fibersatsningen i vår
kommun är avslutad.

Vi yrkar därför på :
Att: Kommunfullmäktige ger lämplig instans i uppdrag att undersöka
möjligheten att tillsammans med trafikverket bygga en gång och
cykelväg utmed väg 24 och vidare till Tockarps skola.

Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden för yttrande senast
den 15 december 2016.

Utbildningsnämndens yttrande

Utbildningschef Ingela Ström och förvaltningsstrateg Amanda
Cederholm har inlämnat följande förslag till yttrande över motionen:

Anläggning av gång- och cykelvägar ligger inte inom
utbildningsnämndens kompetensområde. Detta yttrande behandlar
därför endast de aspekter med en ny gång- och cykelväg som påverkar
utbildningsnämndens verksamhetsområde.
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En gång- och cykelväg längs väg 24 och vidare till Tockarps skola
skulle bidra positivt till utbildningsnämndens verksamhet. Väg 24 är en
tungt trafikerad väg som inte lämpar sig för cykling i dagsläget. Det
skulle även underlätta för de barn som idag har skolskjuts, om de skulle
vilja cykla till och från skolan någon dag i veckan. Självklart betyder
detta inte att dessa barn skulle förlora rätten till skolskjuts, men om de
skulle känna för att cykla någon dag så är det en valmöjlighet.

I längden skulle en cykelväg även kunna bidra till en bättre hälsa, då
den skulle ge barn och vuxna möjlighet att cykla istället för att alltid ta
bilen.

Folkhälsa
En gång- och cykelväg längs väg 24 och vidare till Tockarps skola
skulle bidra positivt till folkhälsan, då det skulle ge en möjlighet till att
röra på sig mer.

Miljö och klimat
En gång- och cykelväg längs väg 24 och vidare till Tockarps skola
skulle vara bra för miljön om det skulle leda till att fler väljer att cykla
istället för att alltid ta bilen.

Utbildningsnämnden har beslutat

att som utbildningsnämndens yttrande i ärendet överlämna
utbildningschefens och förvaltningsstrategens skrivelse, samt

att föreslå att motionen bifalles.

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande

Stadsarkitekt Maria Månsson Brink och samhällsbyggnadschef Kristian
Swärd har framfört följande:

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att motionärerna framför en
mycket god idé, med syfte att förbättra förutsättningarna för oskyddade
trafikanter i kommunen. Dock kan förvaltningen, efter mindre
undersökningar, konstatera att förutsättningar för ett genomförande av
projektet just nu inte föreligger.
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Den föreslagna gång- och cykelvägen uppskattas ha en sträcka om cirka
6,2 kilometer. Vid översiktlig beräkning av vad en sådan gång- och
cykelväg skulle kosta att anlägga (utan att ha räknat med
speciallösningar som krävs till exempel vid korsning av väg 24)
uppskattas kostnaden till ca 9 miljoner kronor. Utöver
anläggningskostnaden tillkommer kostnader för projektering och
eventuell marklösen.

Motionärerna föreslår att kommunen bör senarelägga en del av de
planerade asfaltsarbetena tills utbyggnaden och nedgrävningen av
fiber är avslutad, för att använda budgeterade medel till anläggning av
gång- och cykelvägen. Fibernedgrävningen beräknas avslutad årsskiftet
2016-2017. I den budget som för 2016 anslagits för asfaltering återstår
ca 1 miljon kronor.

Trafikverket är väghållare för väg 24. Vid anläggande av gång- och
cykelvägar är det brukligt att Trafikverket och kommunen finansierar
halva kostnaden var. Kommunen ansöker varje höst om statlig
medfinansiering för anläggande av gång- och cykelvägar.
Ansökningstiden i år har löpt ut och nästa ansökningsmöjlighet är
hösten 2017, då man ansöker om statlig medfinansiering för projekt
som beräknas utföras år 2020.

När kommunen i vanliga fall ansöker om statlig medfinansiering görs
detta utifrån prioriterade projekt i kommunens cykelplan. Gång- och
cykelväg utmed väg 24, vidare till Tockarps skola, finns inte med som
en beskriven åtgärd i cykelplanen.

År 2019 har Trafikverket avsatt 2,8 miljoner för utbyggnad enligt ÅVS
Riksväg 24 – Laholmsvägen. Den sträcka som då kommer att byggas ut
är från Industrigatan till ”Skogens affär”.

Kommunen kan till hösten 2017, när nästa ansökningsperiod infaller,
ansöka om statlig medfinansiering för utbyggnad från ”Skogens affär”
till Tockarps skola, under förutsättning att kommunen har möjlighet att
betala halva kostnaden. Tidigaste utförande av åtgärden blir då år 2020,
under förutsättning att Trafikverket instämmer i att åtgärden ska göras.
Trafikverket inleder alla sina projekt med att göra en ”ÅVS” i vilken
man utröner hur projektet ska genomföras och vad det kommer att
kosta.
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Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att överlämna tjänsteskrivelsen
till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att återremittera ärendet
till samhällsbyggnadsnämnden för erhållande av nämndens utlåtande
över motionen.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att bifalla motionen

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-04-19 - KSAU § 118
Motion (M) och (C) - Gång- och cykelväg utmed väg 24 och vidare till
Tockarps skola
Protokoll 2016-12-08 - UN § 123
Tjänsteskrivelse - förslag till yttrande över motion (M) och (C) om
gång- och cykelväg utmed väg 24 och vidare till Tockarps skola
Protokoll 2016-12-12 - SBN § 118
Yttrande över motion - förvaltningens förslag
Protokoll 2017-03-13 - SBN § 28
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 101 KLK.2017.89 379

Besvarande av motion från KD - utred förutsättningarna
för att investera i en egen solcellspark i vår kommun

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna för att
investera i en egen solcellspark i kommunen.

Motionen bifalles.

Kommunledningskontoret får därmed i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att investera i en egen solcellspark i
kommunen.

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 vindkraftkraft.

Kommunfullmäktige föreslås besluta
Att Örkelljunga kommun utreder förutsättningarna för att investera i en
egen solcellspark i vår kommun.
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Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-04-19 - KSAU § 119
Motion, KD - Utred förutsättningarna för att investera i en egen
solcellspark i vår kommun
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 102 KLK.2017.118 006

Besvarande av motion från SD - Mötesflexibilitet

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att undersöka möjligheten att
förenkla för ledamöter att delta i möten från annan plats via sin
laptop (liknande).

Motionen bifalles.

Kommunledningskontoret får därmed i uppdrag att undersöka
möjligheten att förenkla för ledamöter att delta i möten från
annan plats via sin laptop (liknande).

Bakgrund
Tommy Brorsson har för Sverigedemokraterna inlämnat följande
motion:

Det är ett problem att engagera bl.a yngre personer i politiken. Yngre
är mitt i karriär och familjebildning och har svårt att få ihop livspusslet.
Även andra åldersgrupper kan, av olika skäl, ha svårt att regelbundet
fysiskt närvara vid möten eller vill inte låsa upp sig för längre
åtaganden.

Därför föreslår SD, Örkelljunga att man undersöker vilken potential
som finns, att via ny teknik, ge möjlighet att delta i möten från
hemmet, från arbetsplatsen eller varför inte från semesterorten med
hjälp av sin laptop (liknande). Ett virtuellt alternativ skulle minska
kostnader i såväl kronor som tid (resekostnader, ingen restid och
frånvaro från ordinarie arbete o.s.v.). Detta skulle underlätta avsevärt
för yngre politiskt intresserade. Dessa skall ta över och leva i samhället
i framtiden och måste få en chans att successivt komma in i det
politiska arbetet utan att försaka karriär och familj.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Att undersöka möjligheten att förenkla för ledamöter att delta i möten
från annan plats via sin laptop (liknande).
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Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-04-19 - KSAU § 120
Motion, SD - Mötesflexibilitet
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 103 KLK.2016.276 138

Integrationsberedningens förslag om föreningsliv på
skoltid

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna att pilotprojektet
Föreningsliv på skoltid initieras på Bokelundaskolan, Skånes
Fagerhult, läsåret 2017/2018 avseende årskurs 3 och 6. Projektet
finansieras inom kultur- och fritidsförvaltningens och
utbildningsförvaltningens egna ramar.

Utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens
utvärdering av projektet skall lämnas till kommunstyrelsen senast
i november 2018.

Bakgrund
Vid integrationsberedningens sammanträde 2016-06-17 har
föreningsutvecklare Mattias Persson lämnat information om idéer om
föreningstid på skoltid, vilket även inbegriper SFI och asylsökande.

Mattias Persson har även överlämnat en utarbetad projektplan, daterad
2016-08-02, till integrationsberedningen. Projektplanen beskriver mål,
målgrupp, genomförandet, tidsplanering och budget.

Beredningens förslag till kommunstyrelsen
Beredningen föreslår kommunstyrelsen att Örkelljunga kommun ska
införa föreningstid på skoltid enligt intentionerna i underlaget från
föreningsutvecklare Mattias Persson.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera ärendet till
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för begäran om
yttranden inkluderande kostnadsanalys för projektet. Yttrandena önskas
senast den 15 december 2016.

Utbildningsnämndens yttrande
Utbildningsnämnden har beslutat att som sitt eget yttrande till
kommunstyrelsens arbetsutskott överlämna skrivelsen från
utbildningschef Ingela Ström och förvaltningsstrateg Amanda
Cederholm, samt att föreslå att ärendet utreds vidare mellan
utbildningsförvaltningen och föreningsutvecklaren, och att en kostnads-
och konsekvensanalys görs av förslaget.
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Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat godkänna förvaltningens
förslag till yttrande samt att skicka yttrandet till kommunstyrelsen för
fortsatt hantering.

Redovisning av genomförd samverkan och samordning
Kultur- och fritidschef Andreas Meimermondt och utbildningschef
Ingela Ström meddelar i skrivelse att enighet råder mellan kultur- och
fritidsnämndens respektive utbildningsnämndens organisationer kring
att detta projekt innebär en möjlighet som gynnar båda nämndernas
uppdrag.

Enighet råder om att Förening-Skola i Örkelljunga kommun bör
initieras under läsåret 2017/2018 som ett pilotprojekt kring
Bokelundaskolans årskurs 3 och 6.

Kultur- och Fritidsförvaltningen ansvarar för att säkerställa att
kvalitativa föreningsaktiviteter erbjuds eleverna samt att ledare som
genomför aktiviteterna har genomgått utbildning i likabehandling och
ledarskap samt är lämpade för arbete i miljöer med barn.

Utbildningsförvaltningen delegerar arbetsmiljöansvaret för den
genomförda föreningstiden till Kultur- och Fritidsförvaltningens
Föreningsutvecklare som har arbetstid avsatt för att ansvara för
riskbedömning och arbetsmiljöuppföljning av de genomförda
föreningsaktiviteterna.

Enighet råder kring att såväl idrotts- som kulturaktiviteter skall
erbjudas inom ramen för föreningstid och att målsättningen är att ration
mellan kultur och idrott skall vara ca 50/50.

Påverkan på skolskjutssituationen har beaktats och bedöms som låg
med en placering av den föreningsanknutna tiden under onsdagen efter
lunch.
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Projektet utvärderas dels i samband med terminsavslutning
höstterminen 2017 och dels i samband med pilotprojektets avslutande i
samband med terminsavslutning vårterminen 2018.

Utvärderingsgrunder är:
· Påverkan på studieresultaten för deltagande elever
· Andelen elever engagerade i föreningsanknutna aktiviteter
· Deltagande elevers upplevelse
· Upplevd ordning och struktur i de deltagande klasserna.

Om projektet utfaller positivt och finansiering kan säkras är det såväl
utbildningsförvaltningens som kultur- och fritidsförvaltningens avsikt
att utöka projektet till att omfatta samtliga Örkelljunga kommuns
skolor i årskurs 3 och 6.

Ekonomi
Huvudfinansiering av pilotprojektet har säkrats via tilldelning av
115 000 kr från Region Skåne, Utveckling Skåne — folkhälsa och
social hållbarhet. Kultur- och fritidsförvaltningen avsätter del av
föreningsutvecklarens tid under pilotprojektet för att ansvara för
samordning och arbetsmiljöperspektiv. Tilldelade medel används för att
avlöna extern projektledare, utbilda deltagande ideella ledare, inköp av
material samt ersättning till deltagande föreningar.

Vissa merkostnader kan komma att uppstå inom skolskjuts-
verksamheten inom ramen för pilotprojektet men dessa bedöms som
ringa och kostnadsökningen bedöms kunna rymmas inom inblandade
förvaltningarnas befintliga ram.

Barn och Jämställdhet
Grundläggande för projektet är att erbjuda barn och unga en förbättrad
lärmiljö och tillgång till meningsfull fritid. Avgörande för att
verksamheten förläggs till obligatorisk skoltid är att alla barn skall ha
likvärdiga förutsättningar att delta i aktiviteterna oavsett kön, bakgrund
eller familjeförutsättningar.

Miljö/hållbarhet
Under pilotprojektet kommer verksamheten att bedrivas i omedelbar
närhet till Bokelundaskolan. På så sätt minimeras resande och
miljöpåverkan av aktiviteten.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2017-04-19 - KSAU § 121
Protokoll Integrationsberedningen § 80 - Information om föreningsliv
på skoltid med bilaga 1, projektplan förening -skola
Protokoll 2016-12-08 - UN § 124
UN Tjänsteskrivelse - förslag till yttrande över
integrationsberedningens förslag om föreningstid på skoltid
Protokoll 2016-12-08 - KFN §163
KFN Tjänsteskrivelse- förslag till yttrande gällande förslag om
föreningstid på skoltid
Tjänsteskrivelse Andreas Meimermondt och Ingela Ström - Angående
föreningstid på skolor
___________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Ksau 2018-11-14
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KS § 104 KLK.2017.137 048

Sveriges kommuner och Landsting, SKL - Erbjudande
om förvärv av aktier i Inera AB

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att av SKL Företag AB förvärva 5
(fem) aktier i Inera AB för en sammanlagd köpeskilling om 42 500
kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

Kommunfullmäktige godkänner det i ärendet redovisade
aktieägaravtalet och att kommunen inträder som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker inom
tilläggsbudget 2, 2017.

Bakgrund
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av
alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på
utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och
medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan
kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för
digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till
exempel 1177 Vårdguiden, UMO (ungdomsmottagning på nätet) och
Journal via nätet.

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera
AB har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för
landsting och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att
verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger en
närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling.

Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen
för SKL 2016-10-07 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar
merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har
sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB.
Efter den formella tillträdesdagen 2017-03-16 kan nu landets
kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på
samma villkor som landsting och regioner.
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Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom
ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, varav
sex politiska företrädare från kommunsidan, sex politiska företrädare
från landsting/regioner och tre tjänstemän. Hittills har Ineras
verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom
det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa
tjänster från Inera AB utan föregående upphandling (genom det så
kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare
kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av
digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger i linje med
SKL:s uppdrag att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-04-12 - KSAU § 105
SKL - Erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB
Beslutsunderlag till kommunerna
Bilaga 1 - Aktieöverlåtelseavtal
Bilaga 2 - Anslutningsavtal till aktieägaravtal avseende INERA AB
Bilaga 3 - Aktieägaravtal avseende Inera AB
Bilaga 4 - Bolagsordning
Bilaga 5 - Ägardirektiv
Bilaga 6 - Årsrapport 2015
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 105 KLK.2017.143 043

Stöd till föreningar som vill ansluta sin fastighet till fiber

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreningar registrerade i
Örkelljunga kommun och som uppfyller grundkraven för
föreningsbidrag och som äger en egen byggnad på egen eller
annans mark ska kunna söka bidrag på maximalt 10.000 kronor
för att ansluta byggnaden till fiber. Detta bidrag kommer att
finansieras inom ramen för tidigare avsatta investeringsmedel
enligt beslut om bredbandsstrategi. Erbjudandet gäller så länge
som investeringsmedel finns avsatta.

Bakgrund
Två företag erbjuder fiber till fastigheter i kommunen, Svenska
Stadsnät verkar i tätorterna och IP Only på landsbygden, detta gör att
kommunen kommer få ett heltäckande nät. Båda företagen har
samverkansavtal med kommunen vilket innebär samverkan bl.a. om
informationsinsatser.

I dagsläget pågår en kampanj från IP Only som avser fastboende,
fritidshus, föreningar och företag på landsbygden, denna kampanj
avslutas den 13 april med planerad grävstart 2018.
Bredbandsutvecklare Yvette Bårring ser positivt på anslutningsgrad och
ett framtida fiberprojekt. Denna grävning blir betydligt större än
tätorterna tillsammans och kommer ta mycket längre tid att färdigställa.
Vi vet inte när nästa kampanj kan bli aktuell, det kan tyvärr dröja år,
därför är det extra viktigt att få med så många som möjligt i denna
kampanj.

Kommunfullmäktiges avsatta medel för investering på landsbygden
planerar man att ta med i projektet efter kampanjen är avslutad, detta
för att täcka upp så mycket som möjligt av landsbygden, men då först
och främst fastigheter med fastboende.
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Svenska Stadsnät håller på att färdigställa utbyggnaden av tätorterna
efter kampanjen 2016 och beräknas vara klar den 30 juni. Härefter
kommer det troligtvis gå ut en ny villakampanj vintern 2017 med
grävstart 2018. Företag och föreningar ligger tyvärr utanför deras
villakampanj. Vi försöker få Svenska Stadsnät att erbjuda föreningar
samma pris och villkor som villor. Företag kommer alltid att få
personlig offert för installation av fiber inom tätort.

Det är strategiskt viktigt att så många som möjligt tecknar avtal inom
dessa två kampanjer om vi ska ha en fungerande fiberuppkoppling
inom rimlig tid till så många som möjligt.

Kopparnätet beräknas vara nedmonterat i hela Sverige inom 4-5 år,
detta innebär att om hela Örkelljunga kommun inte har fiber innan dess
så kommer det bli ett glapp mellan fast telefon och ADSL innan vi har
ett fungerande fibernät. Detta är inte ett önskvärt scenario för våra
kommuninvånare, föreningar, företag och fritidshusägare.

Det finns ett relativt stort antal föreningar i kommunen som äger
fastigheter. Det är viktiga miljöer där man idag bedriver verksamhet
som ger människor i kommunen en meningsfull fritid. Att ansluta även
dessa fastigheter till fiber är viktigt. Samtidigt är föreningslivet i stort
behov av stöd, både när det gäller ekonomi och kompetens inom
området. Det finns idag öronmärkta pengar för anslutningar till villor i
fiberföreningar, dessa pengar kommer inte att användas fullt ut. Om
man idag väljer att stå utanför en fiberutbyggnad p.g.a. ekonomiska
orsaker så kan detta inverka negativt på dessa föreningars verksamhet
och möjlighet att utvecklas framöver.

Förutsättning för fiberanslutningar är att föreningarna antingen har
likvida medel för en fiberanslutning eller att de kan teckna ett
avbetalningskontrakt. 5000 kr i stöd gör stor skillnad på en
anslutningskostnad på 21 900 kr. När det gäller abonnemang har IP
Only ett fritidshusabonnemang som kan passa även föreningar. Detta
abonnemang kan man koppla av och på efter behov t.ex. bara en dag,
eller en vecka eller en månad, på så sätt kan man styra kostnaden till
när det finns en intäkt t.ex. julmarknad, kursverksamhet med mera.
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· Bidraget är tänkt att finansieras av de pengar som avsattes vid
beslut 2013-09-30 för fiberföreningar. Dessa pengar kommer
inte att användas fullt ut. Örkelljunga kommun har beviljat
ekonomiskt stöd på 5000 kr till de som bildat en
bredbandsförening.

· Kommunen har även beviljat ett stöd på 3000 kr per ansluten
fastighet i en sådan bredbandsförening, under förutsättning att
den privata insatsen uppgår till minst 20 000 kr.

I dag finns 3 bredbandsföreningar i kommunen och det kommer
troligtvis inte att bli fler nya fiberföreningar i kommunen p.g.a. EU:s
regelverk dvs. inget EU-stöd där det finns marknadskrafter som kan
bygga utan stöd. Detta innebär att antalet föreningar och därmed
fastigheter som kan söka stöd är begränsat. Dessa avsatta stödpengar
kan istället hjälpa föreningslivet genom ett bidrag till de föreningar
som vill ansluta sin fastighet till fiber antingen via Svenska Stadsnät
eller via IP Only beroende på var fastigheten är belägen.

Kommunen arbetar för att fiberföretagen ska erbjuda även föreningar
en fiberanslutning inom sin villakampanj. Det är dock upp till varje
företag att besluta om hur man ska hantera föreningars fastigheter.
Yvette Bårring räknar med att det finns ca 23 föreningar i kommunen
som äger sin fastighet. Många av dem har en begränsad ekonomi och
kommunen vill med detta stöd underlätta ekonomiskt för en
fiberanslutning till fastigheten.

Tekniskt sett får någon i styrelsen uppdrag att teckna en fiberanslutning
som föreningen äger tillsammans med fastigheten. Detta innebär att
det inte går att kombinera med rotavdrag. Alternativet är en
företagsanslutning men detta blir väldigt dyrt för föreningen eftersom
man då endast kan teckna företagstjänster.

Kraven blir att föreningen äger ett hus och att föreningen är registrerad
i Örkelljunga kommun. Föreningen behöver inte ha fått aktivitetsstöd
från Kultur & Fritidsförvaltningen. Det finns inget annat krav på
föreningens verksamhet. Alla föreningar behandlas lika.
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Sammanfattning
Fiber är en viktig del i utvecklingen såväl av företag som av föreningar.
Skillnaden är att föreningarna har en mycket begränsad ekonomisk
möjlighet att ansluta fiber till sina föreningslokaler utan något
ekonomiskt stöd. Föreningarna är en viktig del av civilsamhället och att
ansluta även föreningarnas fastigheter till fiber är viktigt för att kunna
fortsätta utveckla föreningarnas verksamhet. Föreningarna i
Örkelljunga kommun avser både unga och gamla, kvinnor och män,
flickor och pojkar och inom både idrott, kultur, friluftsliv, byalag,
kyrka m.fl. Föreningarna finns både i tätorterna och på landsbygden.
Den gemensamma nämnaren för dessa föreningar är att de äger ett hus.
Föreningar som inte äger sitt hus måste istället förhandla med sin
fastighetsägare om installation av fiber.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreningar registrerade i Örkelljunga
kommun och som uppfyller grundkraven för föreningsbidrag och som
äger en egen fastighet på egen eller annans mark ska kunna söka bidrag
på 5000 kronor för att ansluta fastigheten till fiber. Detta bidrag
kommer att finansieras inom ramen för tidigare avsatta driftsmedel
enligt beslut om bredbandsstrategi.

Arbetsutskottets behandling
Gunnar Edvardsson yrkar med instämmande av Tommy Brorsson och
Carina Zachau bifall till förslaget med den ändringen att föreningarna
kan ansöka om maximalt 10.000 kronor. Erbjudandet gäller så länge
som investeringsmedel finns tillgängliga.

Yrkandet bifalles

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-04-19 - KSAU § 117
Tjänsteskrivelse Yvette Bårring - Stöd till föreningar som vill ansluta
sin fastighet till fiber
Bilaga 1 - IP Only förlängt erbjudande om fiberanslutning
Bilaga 2 - Bredbandsstrategi för Örkelljunga kommun 2014-2020
Bilaga 3 - Lista aktuella föreningar
Reglemente för föreningsbidrag
___________

Expedieras till:
Yvette Bårring, Mattias Persson, Charlotte Kabo Stenberg
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KS § 106 KLK.2017.170 002

Delegationsbeslut - Intyg om hemvärnsman

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga delegationsbeslutet, från
kommunstyrelsens ordförande om att utse Pierre Ylvenberg till
hemvärnsman, till handlingarna.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut - Intyg om hemvärnsman
___________
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KS § 107 KLK.2017.6 00

Informationsärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationsärendena till
handlingarna.

Svenskt Vatten - Angående VA-huvudmannens skyldighet att tillgodose
räddningstjänsten eller andra allmänna intressens behov av
vattentjänster enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster,
KLK 2017.148
Protokoll Svalövs kommun - KS sammanträde 2017-04-10 § 52
Protokoll NÅRAB 2017-03-31 § 1262-1266, KLK 2017.13
Protokoll NÅRAB konstituerande 2017-03-31 § 1256-1261
KLK 2017.13
Protokoll NÅRAB årsstämma 2017-03-31 § 1-14, KLK 2017.13
Kallelse Söderåsens Miljöförbund 2017-04-25, KLK 2017.11
Cirkulär SKL 17:13 - Kommunal fastighetsavgift prognos 2018
2017-04-12, KLK 2017.164
Cirkulär SKL 17:13 Bilaga 1 - Prognos av förändring i kommunal
fastighetsavgift mellan 2017 och 2018, kommunvis
Cirkulär SKL 17:13 Bilaga 2 - Förändring i kommunal fastighetsavgift
2008–2018
Cirkulär SKL 17:14, 2017-04-19 - Vårpropositionen och vårändrings-
budgeten för år 2017, KLK 2017.165
Helsingborgs Stad - Följebrev till Utställning Stadsplan 2017 – ändring
av översiktsplanen för Helsingborgs centralort. 2017-04-21,
KLK 2017.169
Bilaga 1 - Mötestillfällen Stadsplan 2017, utställningar 22 april-22 juni
Bilaga 2- Sändlista Stadsplan 2017
___________
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KS § 108 KLK.2016.415 265

Information om Biparadiset i Örkelljunga

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen genomför vid dagens sammanträde en
naturvandring i Biparadiset. Kommunstyrelsens ordförande
Carina Zachau framför kommunens tack till TomasNilsson och
Leif Sigbo för dagens guidning och engagemang i projektet som de
genomfört tillsammans med Gata/Park, Örkelljungabygdens
natur, Naturvårdsgruppen och Daglig Verksamhet.
Kommunstyrelsen lägger ärendet till handlingarna.

Bakgrund
Naturvårdsgruppens ordförande Tomas Nilsson har informerat
kommunstyrelsen om projektet Biparadiset i Örkelljunga. Dessutom
föreligger en projektrapport i ärendet. Av informationen har framgått
bl a följande:

Den 16 augusti 2015 såddes ett frö till ett projekt i Örkelljunga. Då höll
entomolog Mikael Sörensson en exkursion på Insekternas dag. Denna
var förlagd till den gamla banvallen i Vanåsdär förutsättningarna
ansågs vara de rätta. Här fanns både ett sandigt område och en riklig
flora. Allt kantat av bryn med träd och buskar. Här kunde vildbin och
andra insekter hitta både boplatser och mat, skydd och värme.
Det blev en lyckad dag och Sörenssons inspirerande berättelser gav
mersmak. Det stod klart för oss som deltog att de solitära bina för en
tynande tillvaro i ett allt mer monotont landskap. Det blev också tydligt
hur tungt den biologiska mångfalden vilar på denna insektsgrupp och
hur lite många av oss vet om detta.

Ett annat område som varit tilltänkt då exkursionen planerades var det
nedlagda sandtaget vid Ekholm som ligger alldeles intill centrala
Örkelljunga. Här fanns stora ytor av sandig mark och sydvända
sluttningar. Men grästäcket var dessvärre på god väg att ta över efter
återställningen i början av tjugohundratalet. Skulle detta urgrävda
kommunala område kunna lära oss något om binas liv och vad som
håller på att ske?
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Och så var det igång. En av de första praktiska uppgifterna var att
Daglig verksamhet Vågen fick meterlånga trädstammar från
kommunens Gata och Park att borra hål i. Dessa blev till fina bihotell
att placera ut och engagemanget kring sysselsättning kopplat till natur
tog fart. Nu fanns en samverkan mellan förening och kommun och en
projektbeskrivning växte fram. Denna presenterades både i
naturskyddsföreningen Örkelljungabygdens Natur och kommunens
Naturvårdsgrupp. Ett antal tjänstemän inom kommunen blev också
tillfrågade och inga hinder kom fram – täkten i Ekholm skulle kunna
användas till att skapa ett naturområde med vildbin och biologisk
mångfald i fokus

Kommunen gav genom Naturvårdsgruppen så ett anslag till inventering
av insektsfaunan. Mikael Sörensson fick uppdraget. Leif Sigbo tog sig
an utmaningen att inventera floran. Detta inledde en process till
kunskap om området och vilka åtgärder som kan vara lämpliga att göra.
Ett projektbidrag från Naturskyddsföreningen kom också till för att
arbeta fram ett informationsmaterial. Nu var vi snart rustade att skrida
till verket på allvar och efter diverse vändor beviljade slutligen
Naturvårdsgruppen ytterligare ett anslag att användas till åtgärder i
täkten.

Fredagen den 25 november kunde därmed projektet på allvar gå från
ord till handling. Starten blev att återställa boplatser åt – backsvalor!
Grästäcket och sly skrapades raskt av och perfekt sand för detta
ändamål såg åter dagens ljus. En väl avvägd brant väntar nu på att
backsvalorna skall hitta dit igen och en efterlängtad insats hade blivit
verklighet. Sandmassorna kom dessutom insektslivet till godo. De har
lagts ut i vallar till sandälskande bin.

Läs mer om projektet på Örkelljungabygdens Naturs hemsida:
orkelljunganatur.se

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har beslutat att lägga Tomas Nilssons information
om Biparadiset i Örkelljunga till handlingarna.

Kommunstyrelsen har även beslutat genomföra en naturvandring i
Biparadiset i april/maj 2017.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2017-01-11 - KS § 11
Biparadiset i Örkelljunga Status december 2016 Text och bild.pdf
___________

Expedieras till:
Örkelljungabygdens Natur, Leif Sigbo
Naturvårdsgruppen, TomasNilsson
Daglig Verksamhet,Anders Svensson
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Gata/Park Kristofer Johansson
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