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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 93 KLK.2016.386 004

Information från Landskrona Kommun - Förstudie kring
gemensam skånsk arkivorganisation med tillhörande e-
Arkiv

Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Mattias Lindgren från Lunds kommun och Paul Bergström från
Landskrona kommun presenterar förstudie om kommungemensam
skånsk arkivorganisation och e-arkiv.

Förstudien påbörjades 2016-12-01 och ska pågå till 2017-05-31. Syftet
är att utreda förutsättningarna för ett kommunövergripande samarbete
kring att långsiktigt bevara information i elektronisk form. Hörnstenar i
förstudien är att det arkiverade materialet ska vara tillgängligt,
innehållet ska gå att läsa även efter teknikförändringar, rätten att ta del
av handlingar inte ska begränsas och att samverka
kommunövergripande för att uppnå en god ekonomi. En avgörande
utmaning vid elektronisk arkivering är att innehållet måste gå att
komma åt över tid, även efter att tekniken förändras.

Hittills är bedömningen att den bästa samverkansformen är ett
kommunalförbund. Inom förstudien arbetas det med att göra upp en
plan för hur övergången till en gemensam organisation ska kunna gå
till. När förstudien är klar ska det finnas ett konkret förslag som
respektive kommun kan ta ställning till.

Beslutsunderlag
Information från Landskrona Kommun - Förstudie kring gemensam
skånsk arkivorganisation med tillhörande e-Arkiv
____________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 94 KLK.2017.4 00

Information från ekonomichefen

Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Ekonomichef Stefan Christensson lämnar aktuell information.

Den reviderade årsredovisningen är lämnad till revisorerna för
granskning.

Information lämnas om samarbetet med Serkon. Serkon har utsett en
ny controller som ska arbeta med socialförvaltningen.

Information om förändringar inom IT-enheten.

____________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 95 KLK.2017.59 00

Information från kommunchefen

Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg lämnar aktuell information.

Irene Bengtsson har tillträtt som socialchef. Hon tillträdde 2017-04-01
och har inledningsvis ett förordnande på ett halvår.

Maria Andersson arbetar 50 procent på kommunledningskontoret med
utredningsuppdrag och juridiska frågor.

Kommunledningskontoret har för närvarande inte möjlighet att erbjuda
stöd till förvaltningarna gällande kommunikation.

Organisationsutredningen är presenterad för personalen inom
kommunledningen och ska också presenteras för de fackliga
organisationerna på kommande FÖSAM.

____________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 96 SN.2016.315

Lokalbehov till arbetsmarknadsenheten samt individ-
och familjeomsorgen

Arbetsutskottet beslutar att lägga den aktuella informationen från
kommunchefen till handlingarna.

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att ta fram ett
förslag till hyresavtal avseende uthyrning av lokaler på
Ringåsvägen till Arbetsförmedlingen, samt att föra samtal med
Arbetsförmedlingen om avtalsförslaget. Ärendet ska
återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-17.

Bakgrund
Både arbetsmarknadsenheten och individ- och familjeomsorgen har
behov av större utrymmen för sina verksamheter.

Arbetsmarknadsenheten lokaler på Ringåsvägen är allt för begränsade
för den verksamhet som bedrivs idag. Det finns också ett uttalat behov
och starkt önskemål om samlokalisering mellan arbetsmarknadsenheten
och Arbetsförmedlingen, enligt konceptet "En väg in".

Arbetsförmedlingen avser lämna de nuvarande lokalerna i
kommunhuset.

Individ- och familjeomsorgen har vuxit kraftigt under 2015. Antalet
arbetsrum i kommunhuset är inte tillräckligt. Många i personalen delar
rum. Dessutom finns akut behov av besöksrum.

I tjänsteskrivelse 2016-09-28 föreslår socialchef Christel Sundberg att
socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att utreda möjligheten till en
tillbyggnad vid arbetsmarknadsenheten. En sådan lösning skulle skapa
bättre möjligheter för arbetsmarknadsenhetens verksamhet och
samlokalisering med Arbetsförmedlingen. De rum som frigörs när
Arbetsförmedlingen lämnar kommunhuset, kan då användas av individ-
och familjeomsorgen.

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att utreda möjligheten till en
tillbyggnad vid arbetsmarknadsenheten.

Arbetsutskottets behandling
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg berättar om sina kontakter med
Arbetsförmedlingen. Innan några om- och tillbyggnader kan sättas
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

igång på Ringåsvägen behövs en överenskommelse med
Arbetsförmedlingen. Ansvaret för att teckna hyresavtal ligger på en
särskild enhet inom Arbetsförmedlingen, och det finns i dagsläget inget
besked i frågan från enheten. Därmed saknas det i nuläget
förutsättningar för ett beslut om om- och tillbyggnad på Ringåsvägen.
Ett eventuellt hyresavtal med Arbetsförmedlingen kommer som längst
att kunna omfatta tre år.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att ta
fram ett avtalsförslag och diskutera detta med Arbetsförmedlingen.
Återrapportering ska göras till 2017-05-17.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-10-19 - KSAU § 262
Protokoll 2016-10-04 - SN § 217
Tjänsteutlåtande om lokalbehov
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-17
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 97 KLK.2016.319 420

Besvarande av motion, C - Utträde ur Söderåsens
Miljöförbund

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att arbeta vidare med motionen, genom
att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att föra samtal
med presidiet i direktionen för Söderåsens Miljöförbund, och att
ge kommunchefen i uppdrag att föra dialog med den nya
förbundsdirektören, för att framföra Örkelljunga kommuns
åsikter och stödja förbundsdirektören i hennes arbete.

Motionen ska tas upp till fortsatt behandling i januari 2018.

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

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

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

Därför yrkar centerpartiet i Örkelljunga att kommunfullmäktige
beslutar att Örkelljunga kommun skyndsamt lämnar Söderåsens
Miljöförbund.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
beslutat att remittera motionen till kommunledningskontoret för
yttrande senast mars 2017.

Kommunledningsförvaltningens yttrande
Charlotta Kabo Stenberg framför följande i sitt yttrande:

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-11-09 - KSAU § 282
Motion, C - Utträde ur Söderåsens Miljöförbund
Yttrande Charlotta Kabo Stenberg - Motion, C - Utträde ur Söderåsens
Miljöförbund
____________

Expedieras till:
Charlotta Kabo Stenberg
Carina Zachau
Kommunstyrelsens arbetsutskott januari 2018
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 98 KLK.2017.119 042

Årsredovisning 2016 Örkelljungabostäder AB

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2016
för Örkelljungabostäder AB.

Kommunfullmäktige tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen i
Örkelljungabostäder AB.

Bakgrund
Årsredovisning 2016 är framtagen för Örkelljungabostäder AB.

Beslutsunderlag
Protokoll Örkelljungabostäder AB 2017-03-13, se § 8
Årsredovisning 2016 Örkelljungabostäder AB
KPMG - Revisionsberättelse
Granskningsrapport lekmannarevisorn
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 99 KLK.2017.133 042

Årsredovisning 2016 Söderåsens Miljöförbund

Arbetsutskottet överlämnar 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 uppdrar till kommunsekreteraren att begära in en
rättad förteckning över närvaron på direktionens sammanträden.

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

Arbetsutskottets behandling
Flera medlemskommuner kan komma att neka ansvarsfrihet för både
ordförande och vice ordförande. Arbetsutskottet diskuterar 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.

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

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 100 KLK.2017.141 042

Årsredovisning Medelpunkten 2016

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige:

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 Medelpunkten 2017-02-28. se § 3
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport för
Medelpunkten 2016
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 101 KLK.2017.130 042

Årsredovisning med intern kontroll 2016 Örkelljunga
Fjärrvärmeverk AB

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2016
för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Kommunfullmäktige tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen i
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

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

Beslutsunderlag
Stämmoprotokoll med revisionsberättelse och lekmannarevisorns
granskningsrapport Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 2017-03-30
Intern kontroll 2016
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 102 SBN.2017.10

Intern kontroll 2017

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:

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 2017-03-08 - KSAU § 72
Protokoll 2017-03-20 - SBNAU § 38
Internkontrollplan SBF 2017 _rev.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 103 KLK.2017.134 111

Region Skåne - Region Skånes indelning i valkretsar
valet 2018

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.

Gunnar Edvardsson (KD) deltar inte i arbetsutskottets beslut.

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.

Beslutsunderlag
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:
Kommunstyrelsen
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 104 BYGG.2015.148 229

Markupplåtelse av fastigheten BÄLGEN 1

Arbetsutskottet återremitterar ärendet. Ärendet ska tas upp till ny
behandling vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19.
Arbetsutskottet ska då få tillgång till skrivelsen från Krister
Persson 2016-03-29 samt kartor över vad som planeras i området
kring Smålandsvägen och Hjelmsjöstrand. Krister Persson ska
medverka vid sammanträdet 2017-04-19 när detta ärende
behandlas.

Bakgrund
Ägaren till fastigheten Bälgen 1, Eden WoodAB, önskar köpa marken
söder om sin fastighet för att kunna expandera verksamheten och
underlätta att få permanent bygglov för sina byggnader som står på
marken de arrenderar av Örkelljunga kommun. I en skrivelse från
näringslivs- och turistchef Krister Persson till sökanden 2016-03-29
listades åtgärder som skulle vidtagas före eventuellt markköp och
handläggning av bygglov. Dessa punkter är inte åtgärdade.

Kommunen har planer på att planlägga ett större område inom
fastigheten Örkelljunga 156:1 för bostäder. Det aktuella området ligger
inom tänkt planområde. Mot denna bakgrund måste frågor om buller,
insyn och trafik inom området beaktas.

Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott bedömer att mer information behövs i
ärendet. Skrivelsen från Krister Persson 2016-03-29 och kartor
efterfrågas. Ärendet återremitteras till arbetsutskottets sammanträde
2017-04-19.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kristian Swärd - undertecknad
Aktuellt markområde.pdf
____________

Expedieras till:
Krister Persson
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 105 KLK.2017.137 048

SKL - Erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige:

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.

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 är att främja och stödja samverkan mellan
medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

Beslutsunderlag
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:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 106 KLK.2017.6 00

Informationsärenden

Arbetsutskottet beslutar att lägga informationsärendena till
handlingarna.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsen Skåne - Med anledning av tidigare översända skrivelser
från Länsstyrelsen Skåne avseende införda förändringar beträffande
receptientkontrollen inom Skånes Luftvårdsförbund
Protokoll Örkelljungabostäder AB 2017-03-13, KLK 2017.9
Länsstyrelsen Skåne - Länsstyrelsens beslut med anledning av
Räddningstjänsten Syds ansökan om tillstånd till kameraövervakning,
2017-04-03, KLK 2017.26
Information från Migrationsverket 2017-04-03 - Information och
förtydligande kring brandskydd i Migrationsverkets lägenheter,
KLK 2017.142
____________
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