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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 185 KLK.2017.3 00

Eventuellt övriga ärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärende KLK 2017.286
Aktualitetsförklaring av Örkelljunga kommuns ÖP 07 borttages
från föredragningslistan då ärendet hanterats av
kommunfullmäktige.
___________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 186 KLK.2017.59 00

Information från kommunchefen

Kommunstyrelsens beslut

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

Bakgrund
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg informerar om bl a följande:

· Hanteringen av kommunens flaggor

· Tematiskt tillägg till Översiktsplan ÖP07 - Landsbygds
utveckling i strandnära läge, LIS klart inför samråd

· Wallins skog

· Kaptensgården, Åsljunga
___________

4(71)



Sammanträdesprotokoll 2017-11-01
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 187 KLK.2017.321 005

Överlåtelse av nyttjanderätt för fiberanslutning

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar fastställa att priset för
fastighetsägare att överta nyttjanderätten till fiberanslutning som
kommunen köpt in av IP Only ska vara 22 900 kronor under 2017
och 2018.

Bakgrund
Kommunens investering i 630 fiberanslutningar på landsbygden bygger
på att fastighetsägaren ska efterfråga fiber och ta över nyttjanderätten
till fastighetens anslutning. Priset föreslås vara 1000 kr över det pris IP
Only erbjöd under kampanj (21 900kr). Ett högre påslag motverkar
kommunens intention om att så många som möjligt ansluter sin bostad
så snart som möjligt.

Beskrivning av ärendet
Örkelljunga kommun har arbetet hårt för en utbyggnad av fibernätet i
hela kommunen. IP Only har erbjudit alla fastigheter fiber och
tillsammans med kommunens köp av 630 unika fiberanslutningar på
landsbygden har det tagits ett byggbeslut. Detta byggbeslut innebär att
alla som tecknat avtal får fiber oavsett var man bor. Det finns ett stort
antal fastighetsägare som valt att inte teckna avtal, här kommer
kommunen att erbjuda fiber installerat i huset med möjlighet att köpa
loss och få tillgång till fiber inom bara fyra veckor.

De som får detta erbjudande är först och främst permanentboende (430
st) och i andra hand fritidshus som ligger strategiskt och som har
potential att bli permanentboende (200 st). Om man har/äger en av
dessa fastigheter, men väljer att inte teckna vårt avtal, läggs fibern i
tomtgräns istället för att dras in i huset. Denna fiberanslutning kan
också köpas loss för samma pris men leveranstiden blir längre eftersom
det innebär arbete för leverantören att färdigställa installationen.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Fastighetsägarna bör erbjudas ett rimligt pris för en efteranslutning av
fiber. Behovet av fiber kommer att öka efterhand som kopparnätet
monteras ner och ADSL därmed försvinner. Redan idag chockhöjer
Telia priset för fast telefoni för att på detta sätt minska antalet kunder
på kopparnätet. Fiberuppkoppling blir allt viktigare för tillgängligheten
och tryggheten på landsbygden, men även för företagande, studier,
hemsjukvård och olika larm.

Hur beslutet påverkar folkhälsa, jämställdhet, barn, miljö &
klimat
Fiber till alla permanentbostäder i kommunen gagnar folkhälsa och
tillgänglighet. Såväl unga som gamla, kvinnor och män påverkas
positivt. Studier visar att hemsjukvård och dagens moderna
trygghetslarm med bildövervakning påverkar klimat positivt med bland
annat minskat bilåkande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att priset för att överta nyttjanderätten till fiberanslutning som
kommunen köpt in av IP Only ska vara 22 900 kronor under 2017 och
2018.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-11 - KSAU § 259
Tjänsteskrivelse Yvette Bårring - Överlåtelse av nyttjanderätt för
fiberanslutning
Bilaga - Artikel ur tidningen Land 2017-09-19
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 188 KLK.2017.320 005

Förändring i kommunens stöd till fiberutbyggnad

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar upphäva tidigare beslut KF § 83
KLK.2011.150 014 i den del som anger att stödja fiber till
föreningar med uppstartsbidrag samt bidrag per fastighet.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat godkänna förslaget till
Bredbandsstrategi för Örkelljunga kommun 2014-2020, samt att det
årliga anslaget 2014-2020 om 900.000 kronor skall delas upp på
500.000 kronor för investering och 400.000 kronor för drift. Det totala
investeringsanslaget blir därmed 3.500.000 kronor. Anslagen hanteras i
budgetarbetet.

Kommunstyrelsen har dessutom beslutat 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.

Motivering till förslaget beslut
Det gamla stödet till fiberföreningar har spelat ut sin roll i och
med att marknadskrafterna nu bygger fiber i hela kommunen.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-03 att avsatta medel istället ska
gå till stöd till föreningar som vill ansluta sin fastighet till fiber, KS §
105 KLK.2017.143 043.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beskrivning av ärendet
Kommunen har nu anpassat sitt förhållningssätt mot fiberutbyggnaden
allt eftersom marknaden har förändrats.

Kommunen har nu två åtgärder för att stötta fiberutbyggnaden:

· Inköp av 630 anslutningar på landsbygden för en summa av
11,2 miljoner. Dessa anslutningar ska säljas till respektive
fastighetsägare så fort det är möjligt.

· Stöd om 10 000 kronor per förening som ansluter sin
föreningslokal. Tidigare gav kommunen stöd till fiberförening
som bildades samt ett stöd per ansluten fastighet. Detta stöd
föreslås nu tas bort eftersom EUs regelverk säger att offentliga
medel som tillförs EU-projektet minskar EU-stödet med samma
summa, därmed gör kommunens pengar ingen nytta för
projektet. Tolkningen av regelverket är avstämt med
länsstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att upphäva tidigare beslut KF § 83 KLK.2011.150 014 om att stödja
fiberföreningar med uppstartsbidrag samt bidrag per fastighet.

Av beslutet som föreslås upphävas framgår bl a följande:

"Förslaget avser medfinansiering/bidrag till föreningar för byggande av
lokala fibernät enligt följande riktlinjer och förutsättningar:

att bildad bredbandsförening eller lokal utvecklingsgrupp som har
påbörjat arbetet med att starta en ekonomisk förening för
bredbandsutbyggnad inom Örkelljunga kommun kan beviljas 5000
kronor i uppstartsbidrag från kommunen i syfte att täcka initiala
kostnader

att bidrag till föreningar för byggande av lokala fibernät beviljas med
maximalt 3000 kronor per ansluten fastighet under förutsättning att den
egna privata insatsen uppgår till minst 20 000 kronor per ansluten
fastighet

att föreningen tar ett solidariskt ansvar för att fastigheter i glest
bebyggda områden tillfrågas att ingå i föreningen på lika villkor
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

att kostnader för anslutning av fastigheter i Örkelljunga kommun skall
särredovisas per ansluten fastighet

att Örkelljunga kommuns regler för medfinansiering till
bredbandsföreningar även gäller de fastigheter i Örkelljunga
kommun som samarbetar med förening i annan kommun

Bidrag beviljas inte till bredbandsförening för fastigheter i redan
utbyggda områden per den 31 december 2013""""

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-11 - KSAU § 260
Tjänsteskrivelse Yvette Bårring - Förändring i kommunens stöd till
fiberutbyggnad
Protokollsutdrag KF 2013-09-30 § 83 - Bredbandsstrategi
Protokollsutdrag KS 2017-05-03 § 105 - Stöd till föreningar som vill
ansluta sin fastighet till fiber
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 189 KLK.2017.262 139

Flyktingverksamhetens intäkter och kostnader i
Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchef Charlotta
Kabo Stenberg att inför arbetsutskottets sammanträde 2017-11-08
inhämta från socialförvaltningen konkret förslag till handlingsplan
enligt kommunstyrelsens tidigare lämnade uppdrag 2017-09-06,
§ 164.

Kommunstyrelsen beslutar att lägga överförmyndarnämndens
handlingsplan till handlingarna.

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.
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.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

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.
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.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-06
Kommunstyrelsen har beslutat 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.

Handlingsplaner m m
Inför kommunstyrelsens sammanträde har utsänts
överförmyndarnämndens protokoll 2017-09-26, 285 samt
handlingsplan enligt skrivelse 2017-10-24 från överförmyndarhand-
läggare Michael Werner.

Vidare föreligger socialnämndens beslut om att överlämna
handlingsplanen 2017-10-24 från Jan Enberg till kommunstyrelsen,
samt nämndens påpekande att omställningen till det nya
ersättningssystemet pågår.

Slutligen föreligger skrivelse 2017-10-24 från controller Jan Enberg om
uppföljning av verksamheten för ensamkommande barn.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-09-06 - KS § 164
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
Protokollsutdrag SN 2017-09-28 § 186 - Rapportering av beslut från
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Protokollsutdrag SN 2017-01-31 - Tjänsteskrivelse om
åldersuppskrivning av ensamkommande barn
ÖFN - Förslag till handlingsplan
Protokollsutdrag ÖFN 2017-09-26 § 285 - Budget för 2018
SN - Handlingsplan gällande anpassning av verksamhet inom individ-
och familjeomsorgen utifrån förändrade ersättningsnivåer från
Migrationsverket
Socialförvaltningen - Uppföljning av verksamheten för
ensamkommande barn
Protokoll 2017-10-31 - SN § 197
___________

Expedieras till:
Överförmyndarnämnden
Socialnämnden
Irene Bengtsson
Jan Enberg
Ksau 2017-11-08
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KS § 190 KLK.2017.288 00

Information från möten med Familjen Helsingborg

Kommunstyrelsens beslut

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

Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau och kommunchef
Charlotta Kabo Stenberg presenterar information från senaste mötet
med Familjen Helsingborg i Ljungbyhed där näringslivs- och
turistfrågor samt färdtjänstfrågor hanterades. Vidare diskuterades
Kulturplan 2.0 för Skåne och frågor berörande Landskrona kommun.
___________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 191 SN.2017.60

Finansiellt samordningsförbund, FINSAM

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till förbundsordning innebärande att
Samordningsförbundet NNV Skåne startar 2018-01-01,

att godkänna ekonomisk kalkyl innebärande att Örkelljunga
kommuns årliga andel är 177 314 kronor,

att finansieringen hanteras i budget 2018,

att välja ledamot och ersättare i blivande styrelse, samt

att godkänna att Ängelholms kommun antar ordförandeskapet
i styrelsen.

Bakgrund
Socialnämnden har beslutat 2017-02-28 § 48 att ge socialförvaltningen
i uppdrag att ta fram underlag för ett finansiellt samordningsförbund
tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region
Skåne samt Ängelholms och Båstads kommuner. Vidare har beslutats
att ställa sig positiv till att en projektledare anställs och att
finansieringen får ske via det eventuella samordningsförbundet
alternativt solidariskt mellan kommunerna.

Det finns ett beslutsunderlag från Ängelholms kommun om bildande av
samordningsförbundet NNV Skåne. Förbundet är tänkt att omfatta fem
kommuner; Båstad, Klippan, Perstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
Förslag till förbundsordning och kostnadsfördelning finns med i
beslutsunderlaget.

Socialchef Irene Bengtsson föreslår i tjänsteskrivelse 2017-09-19 att
förslaget till förbundsordning godkänns innebärande att
samordningsförbundet startar 2018-01-01. Vidare föreslås att den
ekonomiska kalkylen godkänns där Örkelljunga kommuns årliga andel
är 206 554 kronor. Ledamot och ersättare i styrelsen behöver väljas av
kommunfullmäktige. Ordförandeskapet föreslås innehas av
Ängelholms kommun.
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Efter arbetsutskottets behandling 2017-09-19 lämnas ett reviderat
beslutsunderlag från Ängelholms kommun, där Örkelljunga kommuns
årliga andel ändrats till 177 314 kronor.

Socialnämndens förslag
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige
att godkänna förslag till förbundsordning innebärande att

Samordningsförbundet NNV Skåne startar 2018-01-01, samt
att godkänna ekonomisk kalkyl innebärande att Örkelljunga

kommuns årliga andel är 177 314 kronor, samt
att välja ledamot och ersättare i blivande styrelse, samt
att godkänna att Ängelholms kommun antar ordförandeskapet i

styrelsen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-11 - KSAU § 261
Underlag inför bildande av samordningsförbundet NNV Skåne
(reviderat 2017-09-12)
Protokoll 2017-09-28 - SN § 179
Inbjudan till konferens 2017-10-06
Protokollsutdrag Perstorp KF 2017-09-20 § 54 - Nytt FINSAM
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 192 KLK.2017.6 00

Informationsärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationsärendena till
handlingarna.

Minnesanteckningar från Svalövs kommun 2017-10-19 - Överläggning
årsredovisning Söderåsens Miljöförbund, KLK 2017.133
Kommunförbundet Skåne 2017-10-25 - Avgifter 2018 till
Kommunförbundet Skåne, KLK 2017.351

Beslutsunderlag
Länsstyrelsen Skåne - Förordnande som borgerlig vigselförättare
Protokollsutdrag KF § 114 - Svar till Länsstyrelsen Skåne om
valkretsindelning för Val 2018
Länsstyrelsen Skåne begäran om valkretsindelning
Tjänsteskrivelse Kenth Svensson - Yttrande till Länsstyrelsen Skåne
över valkretsindelning vid Val 2018
___________
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KS § 193 KLK.2017.4 00

Information från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från Stefan
Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Ekonomichef Stefan Christensson informerar om pågående arbete med
abonnemangsfakturor samt adminstration av tjänstebilar.
Anläggningsregistret är nu helt reviderat. Vidare informeras om
balanskravsresultatet och dess olika sätt att redovisas på. Av
informationen framgår slutligen att Migrationsverkets skuld till
kommunen f n är 31 miljoner kronor.
___________
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KS § 194 KLK.2017.319 043

Mall för redovisning av partistöd

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna mallen för partiernas
redovisning av partistöd.

Bakgrund
Ekonomichef Stefan Christensson presenterar förslag till mall för
partiernas redovisning av partistöd.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-11 - KSAU § 254
Mall för redovisning av partistöd
___________

Expedieras till:
I kommunfullmäktige representerade partier
Stefan Christensson
Gunnel Johansson
Elinor Franzén till hemsidan
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KS § 195 KLK.2017.5 042

Månadsuppföljning 2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslutar godkänna månadsuppföljningen per
september 2017, dels för kommunstyrelsens verksamhet, dels för
kommunen totalt.

Bakgrund
Kristoffer Hansson Borg, Jan Enberg och Richard Johnson, Serkon
informerar om Månadsuppföljningen per september 2017 för
kommunstyrelsens verksamhet och kommunen totalt.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-25 - KSAU § 265
Reviderad 20171025 Total sammanställning.pdf
09 KS reviderad.pdf
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Serkon
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KS § 196 KLK.2017.371 054

Inköp av skrivare - tilläggsbudget 2

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar bifalla ekonomichef Stefan
Christenssons förslag om utbyte av skrivare /kopiatorer under
2017. Beslutet kommer att påverka driftskostnaderna positivt och
därmed behöver ingen justering av driftsbudgeten göras. Istället
för en månatlig hyrkostnad kommer verksamheterna att få en
månatlig avskrivning som är lägre än den tidigare hyrkostnaden.
Ärendet hanteras i övrigt i Tilläggsbudget 2.

Bakgrund
Ekonomichef Stefan Christensson meddelar att kommunen är i stort
behov av att byta ut ett antal skrivare/kopiatorer under 2017. Dessa
skrivare är äldre än 5 år och är dyra i drift, dels g a att serviceavtalen
för skrivare/kopiatorer som är äldre än 5 år får ett ålderstillägg, dels på
grund av att priserna på såväl maskinerna som på serviceavtalen sjunkit
drastiskt, vilket får till följd att leasingkostnaden per månad är lägre på
nya maskiner än på befintliga maskiner. Genom att gå från leasingavtal
till eget ägande minskas kostnaden med ytterligare ca 15 procent per år.
Hela investeringsutgiften kommer att behöva betalas direkt, dock
kommer respektive verksamhet endast att belastas med en månatlig
kostnad motsvarande avskrivningen (avskrivningstid = 60 månader).
Ifall att skrivarna/kopiatorerna kan användas längre tid än
5 år bortfaller kostnaden för avskrivningar helt, vilket innebär att
verksamheterna endast kommer att ha kostnader för serviceavtalet plus
ett ålderstillägg.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-25 - KSAU § 266.docx
Anskaffning av nya skrivare.pdf
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
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KS § 197 UBF.2017.210 047

Lärarlyftet II höstterminen 2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget från utbildnings-
nämndens arbetsutskott om tilläggsanslag med 75 000 kr för
kostnader höstterminen 2017 för vidareutbildning av lärare i
Lärarlyftet II. Ärendet hanteras i övrigt i Tilläggsbudget 2.

Bakgrund
Under höstterminen 2017 utbildas två lärare inom ramen för Lärarlyftet
II. De kommer att läsa 15 högskolepoäng vardera, vilket genererar ett
statsbidrag på 22 500 kronor.

Lärarna beviljas en nedsättning av sin tjänstgöringstid med 20 % för
halvtidsstudier samt ersättning för litteratur och resor i enlighet med
tidigare beslut. Kostnaden för detta är 74 888 kr sedan det statsbidrag
som utgår frånräknats.

Uträkning

Vikariekostnad: 31 325 kr x 1,38 x 5 x 0,2 43 228

Vikariekostnad: 32 000 kr x 1,38 x 5 x 0,2 44 160

Litteratur och resor (5000 kr vardera) 10 000

Total kostnad 97 388

Avgår statsbidrag - 22 500

Kostnad efter statsbidrag 74 888≈75 000

Utbildningsnämndens arbetsutskott har beslutat att hos
kommunstyrelsen begära tilläggsanslag med 75 000 kr för kostnader
höstterminen 2017 för vidareutbildning av lärare i Lärarlyftet II.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Lärarlyftet II HT17.docx
Protokoll 2017-10-19 - UNAU § 69
Protokoll 2017-10-25 - KSAU § 266.docx

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Stefan Christensson
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KS § 198 KLK.2017.323 040

Tilläggsbudget 2 för 2017

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Tilläggsbudget 2 för år
2017.

Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg och ekonomichef Stefan
Christensson presenterar förslag till Tilläggsbudget 2 för 2017:
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Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-25 - KSAU § 266
Protokollsutdrag UNAU 2017-10-19 § 69 - Lärarlyftet II höstterminen
2017
Lärarlyftet II
Tjänsteskrivelse Stefan Christensson - Anskaffning av nya
skrivare/kopiatorer
Tilläggsbudget 2 - Investeringar och drift
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 199 KLK.2017.299 041

Budget år 2018 för Örkelljunga kommun samt EFP
2019-2020

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att med i denna paragraf angivna ändringar i förhållande till
2017 års budgetramnivå fastställa budget 2018 jämte
flerårsplan 2019-2020, inklusive investeringsbudget,

att kommunstyrelsen vid behov, får för kommunens räkning
utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande
nyupplåna, dvs öka kommunstyrelsens låneskulder under
2018 med totalt 20 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har
under 2018 rätt att omsätta lån, dvs låna upp motsvarande
belopp på de lån som förfaller till betalning under 2017,

att kommunens taxor är oförändrade i jämförelse med
2017, (undantag indexering).

Tommy Brorsson reserverar sig skriftligt mot beslutet för Sverige
demokraterna i enlighet med till protokollet inlämnad skriftlig
reservation som framgår av till protokollet fogad bilaga.

Bakgrund
Arbetsutskottet har noterat att det vid utskottets sammanträde inte
förelåg något förslag till budget 2018. Ärendet har överlämnats till
kommunstyrelsen för fortsatt hantering.

Föreligger förslag till budget 2018 jämte flerårsplan 2019-2020.
Budgetberedningen, d v s kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans
med representanter från i kommunfullmäktige representerade partier,
Folkpartiet Liberalerna/Sveriges Pensionärers Intresseparti,
Centerpartiet, Listan för Miljö och omtanke och Miljöpartiet har haft en
genomgång av nämndernas budgetförslag. Nedanstående förslag har
gemensamt tagits fram i samband med genomförda budgetdagar:

Nämnderna tilldelas budget på nämndsnivå. På kommande sidor anges
budgetram för 2018 och flerårsplan 2019-2020 för kommunstyrelsen
respektive nämnd samt Kommunfastigheter.
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Sverigedemokraternas budgetförslag
Vid kommunstyrelsens sammanträde inlämnar Sverigedemokraterna
följande budgetförslag:

Våra förslag, kommunstyrelsen:
1. Att ta bort utbildningsbidraget till partierna i kommunfullmäktige.
2. Att halvera partistödet.

Våra förslag, utbildningsnämnden:

3. Att medel avsatta för särskilda satsningar i Utbildningsnämnden ska användas för avsett
ändamål.
4. Att vårdnadsbidrag införs så snart det lagligen är möjligt.
5. Att snarast anlägga en ny förskola i anslutning till Tockarps skola.
6. Att Örkelljunga ska eftersträva en skolkultur som bygger på lärande och
”ordning och reda”.
7. Att införa kvarsittning som redskap.
8. Att införa skriftliga uppförande-meddelande som redskap.
9. Att förbjuda mobiltelefoner under skoltid.
10. Att alla skolor ska vara avstängda från icke behöriga personer.
11. Att besökare på skolan ska vara anmäld och bära synlig information.
12. Att införa förbättrad kommunikation mellan skolan och hemmet.
13. Att lära eleverna mer om sitt eget lärande genom särskilt lyfta studieteknik.
14. Att införa möjlighet till så kallad ”jourskola” där elever som tillfälligt inte klarar av att
tillgodogöra sig kunskaperna på lektionstiden placeras.
15. Att hos Region Skåne kräva att tandvården för kommunens barn och unga löses inom
kommunen, så att frånvaron från skolan kan minimeras.

16. Att utreda behov och möjlighet att bygga en ny grundskola i Örkelljunga.

Vårt förslag, Socialförvaltningen:

17. Att omedelbart avveckla frivilligt mottagandet av flyktingar till Örkelljunga.
18. Att asylsökande som fått åldern uppskriven till över 18år ska behandlas som vuxen och inte
belasta resurser avsedda för barn.
19. Att vid renoveringar, nybyggnation och ändrade arbetstider utgå från att vi ska uppfylla
önskemålet om att ge alla intagna på våra äldreboende rätt till utomhusvistelse.
20. Att införa en parboendegaranti på riktigt.

Våra förslag Överförmyndarnämnden:

21. Att asylsökande som fått åldern uppskriven till över 18år ska behandlas som vuxen och inte
belasta resurser avsedda för barn.
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Våra förslag, kultur- och fritidsnämnden:

22. Att avskaffa föreningsstödet till religiösa och politiska föreningar.
23. Att öka stödet till idrotts- och ungdomsföreningar.

Våra förslag, samhällsbyggnadsnämnden:

24. Att tillsätta en utredning för hur mer så kallad ”ny teknik” kan ta över arbetsuppgifter i
samhällsbyggnadsförvaltningen och sänka kostnaderna för kommunen.
25. Att införa motprestation för att få försörjningsstöd i ett samarbete mellan Socialförvaltningen
och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
26. Att uppföra skateparker med hjälp av flyttbara konsoler i våra mindre tätorter, Skånes
Fagerhult, Åsljunga, Tockarp och Eket.

Kommunstyrelsens överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde framförs följande:

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner förslag att överföra 900 tkr från fastighet,
drift, korrigering av internränta, till finansförvaltningen.

Utbildningsnämnden
Thomas Bjertner S, yrkar att 2 miljoner kronor tillförs gymnasieskolan.

Utbildningsförvaltningen får enligt elevavstämningen 3,8 mkr från
kommunstyrelsen för ökat elevantal och ersättning för elever som har
fått uppehållstillstånd och där det inte längre utgår ersättning från
Migrationsverket. Detta anslag täcks med anslag från Migrationsverket
med 2,0 mkr (anslaget fördelas av kommunstyrelsen) och 1,8 mkr från
kommunstyrelsen. Ett anslag om 2,0 mkr har därmed frigjorts och förs
över till kommunens finansförvaltning för att kunna satsas på
gymnasieskolan. Representanterna från alliansen instämmer i Thomas
Bjertners yrkande.

För punkterna 3, 4, i Sverigedemokraternas förslag bifaller Carina
Zachau förslagen med följande lydelser:

3. Kommunfullmäktiges beviljade medel för särskilda satsningar i
grundskolan ska genom utbildningsnämnden nyttjas för avsett ändamål
och återrapporteringar ska redovisas till kommunstyrelsen i samband
med Delårsbokslut och Årsredovisningarna 2017 och 2018.
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4. Att återigen införa vårdnadsbidrag i Örkelljunga kommun när det så
är möjligt.

Socialnämnden
Socialnämnden kommer totalt under åren att ha erhållit 1,3 miljoner
kronor för heltid som norm (frivilligt) och avskaffande av delade turer.
(450.000 kr 2016, 500.000 kr 2017 och 350.000 kr 2018). Bjarne Daa
yrkar bifall till förslaget att tillföra socialnämnden 350.000 kronor för
2018.

Kommunstyrelsen förväntar sig en återrapportering av projektet i
samband med Årsredovising 2017 (mars 2018) och Delårsrapport 2018.

Socialnämnden har erhållit 3 miljoner kronor extra för placeringar av
barn, och för att prova hemmalösningar. Projektet fortsätter 2018 och
återrapporteringar ska redovisas till kommunstyrelsen i samband med
Årsredovisning 2017 (mars 2018) och Delårsrapport 2018.

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämndens extra budgetanslag för 2018 om 500 tkr täcks
med anslag från Migrationsverket (anslaget fördelas av
kommunstyrelsen).

Samhällsbyggnadsnämnden
För 2017 beslutades om en besparing på 2,0 tjänster inom
städverksamheten. Dessa tjänster har genererat en besparing på 500,0
tkr från den 1 april - 31 december. På helårsbasis skulle besparingen
varit 675.000 kronor. Kommunstyrelsen medger därmed inte en
helårsbesparing på 2 hela tjänster utan medgiver besparing på 1,6
tjänster. Därmed tillkommer ca 175.000 kronor i samhällsbyggnads-
nämndens egen budget. Anslaget kan omdisponeras.

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

39(71)



Sammanträdesprotokoll 2017-11-01
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Efter yrkande från Thomas Bjertner anslås 500,0 tkr 2019 för
trygghetsskapande åtgärder gator/vägar.

Investeringar VA
Efter yrkande från Gunnar Edvardsson anslås 2 miljoner kronor 2018
för Åtgärder för ovidkommande vatten. Förslaget innehöll 1 miljon
kronor för åtgärder vardera åren 2018 och 2019.

Gunnar Edvardsson framför att extern slammottagning från enskilda
avloppsanläggningar insamlas av Nårab. Gunnar Edvardsson efterhör
hur detta finansieras, antingen via Nårabs taxa eller via VA-kollektivet.
Frågan får hanteras på medlemssamrådet och vem som skall betala
kommande investeringar för slamhanteringen.

Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram
utredning om finansiering och fördelning av extern hantering av
slammottagningen under mars månad 2018 före projekt startas.

Tilläggsbudgeten
Tilläggsbudgeten omfattar 2.0 mkr för 2018. Tidigare förslag var 2,5
mkr.

Proposition
Sedan överläggningen förklaras avslutad ställer ordföranden
proposition på föreliggande förslag mot Tommy Brorssons och
Sverigedemokraternas förslag, exklusive punkterna,3,4, varefter
kommunstyrelsen bifaller det föreliggande förslaget.

Föreligger bilaga till protokollet, med skriftlig reservation från Tommy
Brorsson för Sverigedemokraterna.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-25 - KSAU § 267
Protokollsutdrag KSAU 2017-09-13 § 219 - Investeringsbudget för
kommunfastigheter 2018
Investeringar 2018-2020 Kom Fast
Reservation SD - Reservation till punkt 14 KS 2017-11-01
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 200 KLK.2017.338 041

Förslag till finansiella mål för Örkelljunga kommun 2018

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande Finansiella
mål för Örkelljunga kommun 2018:

· Kommunen ska årligen ha ett balanskravsresultat
som minst uppgår till 1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

· Soliditeten ska vara lägst 40 procent enligt
fullfonderingsmodellen.

· Soliditeten ska vara lägst 60 procent enligt
blandmodellen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-25 - KSAU § 268
Protokollsutdrag KF 2016-11-28 § 134 - Förslag till finansiella mål för
Örkelljunga kommun 2017
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 201 KLK.2017.337 042

Uppdrag i samband med budget 2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande uppdrag i budget
2018:

Placeringar av barn
Socialnämnden har fått i uppdrag att redovisa en
handlingsplan med mätbara tidssatta mål för hur
kostnaderna ska minska gällande placeringar av barn.
Verksamhetschef Charlotta Magnusson och enhetschef Jan-Olof
Andersson har 2017-03-30 inlämnat handlingsplan i ärendet.
Socialnämnden har 2017-04-04, § 35 beslutat godkänna
handlingsplanen, samt att översända handlingsplanen till
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har därefter beslutat uppdra åt Socialnämnden att
senast 2017-11-03 redovisa reviderad handlingsplan från 2017-03-30
med mätbara tidssatta mål för hur kostnaderna ska minska gällande
placeringar av barn. Redovisningen bör även innehålla uppgifter om
kostnader enligt de jämförelsetal som redovisats i tidigare rapporter och
bokslut samt förändringar i antalet barn. Slutligen efterhörs hur i
budget 2017 beviljade extra anslag fått förväntad effekt.

Noteras att Socialnämnden erhållit 3 miljoner kronor extra för att
minska kostnaderna för placering av barn och istället prova s k
hemmaplanslösningar.

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt socialnämnden att lämna en
återrapportering av projektet i samband med Årsredovisning 2017
(mars 2018) och Delårsrapport 2018.

Delade turer
Socialnämnden har fått i uppdrag att redovisa en handlingsplan
med mätbara tidssatta mål gällande minskning av delade turer
samt ökad sysselsättningsgrad i vården.
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Socialnämnden har beslutat att dokumentet ”Heltidsplan heltid som
norm/delade turer/resursenhet”utgör underlag för besluten, samt att ge
socialförvaltningen i uppdrag att genomföra ett projekt med heltid som
norm fram till och med 2021-05-31 där följande ingår:
- starta upp en resursenhet
- anpassning i verksamheterna
- införande av hälsosamma scheman
- borttagande av delade turer
- utforma lokalt avtal
- kontinuerlig utvärdering samt avstämning senast sex månader
innan projekttidens utgång för ställningstagande om permanent
lösning, samt

Att föreslå budgetberedningen att avsätta medel i budgeten med
600 000 kronor år 2018, 1 000 000 kronor år 2019, 1 400 000
kronor år 2020 och 1 300 000 kronor år 2021, samt
Att i delårsrapport och kommunens årsredovisning 2017 redovisa
handlingsplan med mätbara tidssatta mål gällande ökad
sysselsättningsgrad i vården och minskning av delade turer.

Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt socialnämnden att inför
budgetarbetet i oktober 2017 lämna redovisning av effekterna av i
budgetarbetet för 2017 beviljade extra anslag avseende minskning
av delade turer. Socialnämnden har fått i uppdrag att redovisa en
handlingsplan med mätbara tidssatta mål gällande minskning av delade
turer samt ökad sysselsättningsgrad i vården.

Uppdragen skall redovisas i samband med delårsrapport och
kommunens Årsredovisning 2017.

Kommunstyrelsen noterar att socialnämnden kommer totalt under åren
att ha erhållit 1,3 miljoner kronor för heltid som norm (frivilligt) och
avskaffande av delade turer. (450.000 kr 2016, 500.000 kr 2017 och
350.000 kr 2018).

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt socialnämnden att lämna en
återrapportering av projektet i samband med Årsredovisning 2017
(mars 2018) och Delårsrapport 2018.
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Extra anslag till kommunens skolor
Utbildningsförvaltningen har 2017 erhållit 2 miljoner kronor som
avsatts och fördelats genom:

· Öka likvärdigheten på våra skolor: Alla barn i Örkelljunga
kommun ska få en likvärdig utbildning, oavsett om de går på en
skola i tätorten eller i något av våra ytterområden.

· Förstärka elevhälsan: Att barn mår bra fysiskt, psykiskt och
socialt är en förutsättning för lärande. Vi ser på resultatet i
Folkhälsoenkäten barn och unga 2016 att måendet är sämre än
när den förra undersökningen genomfördes under 2012.

· Utöka personalen på högstadiet: Barn med NPF har ökat i
verksamheten och därmed även stödbehovet.

· Utöka resurserna för nyanlända elever: För att leva upp till
skollagens krav på stödåtgärder för nyanlända elever behöver
personalen utökas.

· Fortbildning: Utbildning för fritidshemmets personal för att
stödja barnens lärande samt utbildning i digitalisering efter att
läroplanen uppdaterats.

Finns även en detaljerad kostnadskalkyl.

Kommunfullmäktiges beviljade medel för särskilda satsningar i
grundskolan ska genom utbildningsnämnden nyttjas för avsett ändamål.
För perioden 2018-2020 finns i budgeten 4 miljoner kronor för vardera
åren.

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt utbildningsnämnden att
lämna en återrapportering av projektet i samband med
Delårsrapport 2018 och Årsredovisning 2017 och 2018.
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Investeringar Gata/park, trygghetsskapande åtgärder
För trygghetsskapande åtgärder gator/vägar (för att ta bort
buskörningar ) finns i budget 2018 1 miljon kronor. Förslagen handlar
om att bygga hinder på vägarna, uppföra moderna pollare, chikaner
m m enligt polisens analys (Hallandsvägen, Storgatan, Bangatan och kv
Ejdern) och anpassat till kollektivtrafiken. Utformningen kan komma
att kräva extern expertis, dels för att ärendet är av brådskande art, dels
nödvändigheten av att åtgärderna blir så bra som möjligt.

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

Frågor kring finansiering av slamottagning
Gunnar Edvardsson har aktualiserat att extern slammottagning från
enskilda avloppsanläggningar insamlas av Nårab. Gunnar Edvardsson
efterhör hur detta finansieras, antingen via Nårabs taxa eller via VA-
kollektivet.

Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att ta
fram utredning om finansiering och fördelning av extern hantering
av slammottagningen under mars månad 2018 före projekt startas.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-25 - KSAU § 269
___________

Expedieras till:
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ksau 28 mars
Ksau 30 maj
Ksau 22 augusti
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KS § 202 KLK.2017.334 040

Utdebitering 2018 för Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att för Örkelljunga kommun
fastställa en oförändrad utdebitering för 2018 om 19:06 kronor
per skattekrona.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-25 - KSAU § 270
Protokollsutdrag KF 2016-11-28 § 135 - Utdebitering 2017 för
Örkelljunga kommun
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Stefan Christensson
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KS § 203 KLK.2017.343 046

Örkelljunga kommuns Stiftelser

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

Bakgrund
Fr.o.m. 2016-01-01 finns det ett krav på att stiftelser ska registreras hos
länsstyrelsen. Samtliga stiftelser förvaltade av Örkelljunga kommun,
utom stiftelsen Jacob Månssons Minne registrerades under 2016.
Ansökan för registrering gjordes även för stiftelsen Jacob Månssons
Minne, men avslogs av länsstyrelsen med motivation att dokumentation
saknades.

Dokumentationen har vid senare tillfälle återfunnits och i januari
2017 lämnades åter en ansökan in till länsstyrelsen om registrering.
Stiftelsen Jacob Månssons minnesfond registrerades hos länsstyrelsen
2017-01-04.

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

· Stiftelsen Carl P Johanssons Donationsfond: Inga medel har
förbrukats under 2016.

· Stiftelsen Gårdfarihandlandens Planteringsfond: Inga medel
har förbrukats under 2016.

· Stiftelsen Hilda och Vilhelm Olssons fond: Länsstyrelsen har
2016-08-26 beslutat att Stiftelsen Hilda och Vilhelm Olssons
fond får förbruka tillgångarna på 55 574 kr i enlighet med
stiftelsens ändamål eller så nära som möjligt. Enligt
registreringsbeviset är stiftelsens ändamål att tillgångarna ska
användas för att bereda ålderdomshemmets (avser Örkelljunga
kommuns ålderdomshem i Turabygget) pensionärer
bekvämlighet och trevnad, varvid särskild uppmärksamhet bör
ägnas att vid de under året förekommande större högtiderna,
desamma kunna firas på ett familjärt och värdigt sätt.
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· Av stiftelsens medel har det under 2016 hållits en ”Nobelfest”
under december månad för brukarna på de särskilda boendena
”Södergården” och ”Tallgården”. Underlag för kostnader
motsvarande 31 161 kr har redovisats till ekonomienheten för
”Nobelfesten”, utöver detta har stiftelsen betalat 326 kr i skatt
under 2016. Återstående medel till framtida förfogande är 24
113,06 kr.

· Stiftelsen Joel Edmans Minnesfond: Den övervägande delen
av tillgångarna är placerade i aktiefonder. Stiftelsens ändamål är
att 90 procent av avkastningen från fonden ska användas för
stipendier för Bokelundaskolans elever i klasserna 5 och 6, att
utdelas årligen på vårterminens avslutningsdag till elever som
visat särskild flit och framsteg i skolarbetet. Stiftelsens
bankmedel har inte genererat någon avkastning och inga fonder
har realiserats, därmed har det inte heller funnits några medel
att utdela. Stiftelsens fonder har ökat i värde med 15 914,03 kr
under 2016.

· Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn och
ungdom: Stiftelsen har inte delat ut några medel under 2016.
Registerhållningsavgift på 200 kr avseende 2015 har betalats ur
fondens tillgångar. Stiftelsens medel är placerade i aktiefonder,
värdet på stiftelsens tillgångar ökade med 6 909,01 kr under
2016. Fonden hade tillgångar till ett värde av 447 198,19 kr vid
utgången av 2016.

· Stiftelsen Alma Anderssons fond: Länsstyrelsen har medgivet
att Stiftelsen Alma Anderssons fond får förbruka tillgångarna
på 2 980 kr. Tillgångarna har använts för en julfest på
äldreboendet i Skånes Fagerhult. Medlen är förbrukade fullt ut
under 2016 och slutredovisning till Länsstyrelsen kommer att
göras under 2017, därefter kommer Stiftelsen att avregistreras.

· Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för äldre och
handikappade: Stiftelsen hade ingående tillgångar 2015 på 115
357,87 kr i form av likvida medel. Stiftelsen har som ändamål
att genom bidragsgivning ur tillgångarnas avkastning bistå
behövande åldringar, handikappade och långvarigt sjuka eller
eljest behövande i avseende på sådana ändamål och behov, som
stat eller kommun inte skall tillgodose med utdebiterade medel.
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· Bidragstagarna ska vara folkbokförda i Örkelljunga kommun.
Enligt Länsstyrelsen beslut 2016-08-26 får fonden förbruka
tillgångarna i enlighet med stiftelsens ändamål eller ett ändamål
som så nära som möjligt motsvarar detta. Länsstyrelsen har
medgivet att stiftelsen totala tillgångar får förbrukas och
därefter får stiftelsen avregistreras. Under perioden 2016 -10-26
-- 2016-11-23 fanns det möjlighet för enskilda att söka medel
från stiftelsen. Ansökningar till ett värde av 84 500 kr kom in,
men det är fortfarande oklart om utbetalning avseende en
ansökan på 7 000 kr kommer att verkställas, vilket i så fall
kommer att ske under 2017. Ansökningarna resulterade i att 77
500 kr delades ut först under första halvåret av 2017.
Återstående medel till framtida förfogande är 37 857,87 kr.
Länsstyrelsen har medgivet att stiftelsen totala kapital får
förbrukas och att stiftelsen därefter får avregistreras.

· Stiftelsen vid grundskolan i Örkelljunga kommun: Inga
medel har förbrukats under 2016.

· Stiftelsen Vilhelm Jönssons fond för hörselskadade inom
Örkelljunga kommun: Stiftelsen har inte delat ur några medel
under 2016. Skatt på 284 kr har betalats.

· Stiftelsen Jacob Månssons Minnesfond: Stiftelsen har inte
förbrukat några medel under 2016.
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Avveckling av inaktiva stiftelser
Under 2016 gav Länsstyrelsen i Skåne län Örkelljunga kommun
tillstånd att avveckla följande tre donationsstiftelser:

· Stiftelsen Hilda och Vilhelm Olssons fond
(organisationsnummer 802479-2205). Det är mycket tveksamt
om stiftelsen kommer att kunna förbruka återstående medel så
att slutredovisning kommer att hinna genomföras under 2017.

· Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för äldre och
handikappade (organisationsnummer 802479-1827).
Återstående medel till framtida förfogande är 37 857,87 kr.
Kvarvarande medel kommer sannolikt inte att förbrukas under
2017.

· Stiftelsen Alma Anderssons fond (organisationsnummer
802479-1835). Stiftelsen har 2 980,61 kr i tillgångar i form av
likvida medel. Stiftelsen förbrukade samtliga medel under 2016.
Slutredovisning kommer att göras under 2017.

Samtliga stiftelser uppfyllde uppställda krav vilket innebär att:

· Stiftelserna bildades för mer än 20 år sedan.

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

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

· Stiftelserna saknar skulder.

Ytterligare inaktiva stiftelser/fonder som kan komma ifråga för
avveckling är Carl P Johanssons Donationsfond och Jacob Månssons
Minnesfond. Båda dessa fonder uppfyller ovanstående kriterier och bör
därmed kunna avvecklas. Även Wilhelm Jönssons fond uppfyller
kraven för avveckling, för denna fond finns det redan ett
permutationsbeslut som utfärdades 1997-12-19, vilket också anges i det
nya registreringsbeviset. Enligt permutationsbeslutet får stiftelsens
tillgångar användas för ”stiftelsens ändamål”. Enligt stiftelsens
ändamål ska medlen gå till hörselskadade inom kommunen och i första
hand till hörapparater. Hörapparater hanteras av Region Skåne och
enhetscheferna på Södergården och Tallgården ser i nuläget ingen
mening i att spendera medlen på hörselfrämjande utrustning i de
befintliga boendena. I stället föreslås att medlen ska används i det nya
äldreboendet som planeras. Alternativet är att göra en ansökan om en
ny permutation som ger tillstånd att använda medlen till andra ändamål.
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Gårdfarihandlandens Planteringsfond delade ut medel senast i juli
2014, vilket innebär att den inte uppfyller kriteriet för avveckling
enligt andra punktsatsen. Fonden har enligt testamentet och
registreringsbeviset endast rätt att dela den årliga avkastningen. År
2020 är det möjligt att ansöka om permutation för att kunna avsluta
denna fond.

Även Stiftelsen vid Grundskolan i Örkelljunga kommun uppfyller
kriterierna för avveckling, eventuellt kommer ansökan att lämnas in till
länsstyrelsen under 2017, med en begäran om att få tillstånd att
avveckla stiftelsen.

Stiftelser som kommer att finnas kvar
Ambitionen är att kommunen ska fortsätta att förvalta Joel Edmans
Minnesfond och Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn och
ungdom. Joel Edmans Minnesfond har den övervägande delen av
kapitalet investerat i aktiefonder och Örkelljunga kommuns sociala
stiftelse för barn och ungdom har allt kapital placerat i fonder. För båda
fonderna gäller att det endast är avkastningen som får delas ut.

Revisionsberättelser
Revisor Bengt Hammarstedt har i skrivelse framfört följande:

Jag har av Örkelljunga kommun blivit utsedd till revisor med uppdrag
att granska donationsstiftelser förvaltade av Örkelljunga kommun.
Jag har granskat förvaltningen, räkenskaperna och den interna
kontrollen. Jag har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om
förvaltaren sköter stiftelserna i enlighet med stiftelselagen och
stiftelsernas stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Ingen av de granskade stiftelserna är bokföringsskyldig enligt
bokföringslagen (1999:1078) eller skyldig att upprätta årsredovisning
enligt årsredovisningslagen (1995:1554). En för samtliga stiftelser
gemensam verksamhetsberättelse har upprättats med en
sammanställning som beskriver stiftelsens tillgångar vid årets början
och vid årets slut. I verksamhetsberättelsen finns information om
utdelningar och om förbrukade medel för respektive stiftelse. Min
bedömning är att sammanställningen är upprättad i enlighet med 3 kap
2 § stiftelselagen.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal
verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och prövning.
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Min samlade bedömning är att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande och att sammanställningen är upprättad enligt stiftelselagen
samt

att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att
den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-25 - KSAU § 290
Verksamhetsberättelse för 2016 avseende stiftelser förvaltade av
Örkelljunga kommun
Revisionsberättelse för av kommunen förvaltade stiftelser
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 204 KLK.2017.39 00

Målstyrning för Örkelljunga kommun - Kultur- och
fritidsnämndens styrkort

Kommunstyrelsen beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga kultur- och fritidsnämndens
beslut om styrkort till handlingarna.

Bakgrund
På kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-09-07, §120
informerade Leif Persson, SERKON, nämnden om kommunens nya
målstyrningsmodell.

Kultur- och fritidsnämnden gav kultur- och fritidschefen i uppdrag att
ta fram förslag till nämndmål för verksamhetsår 2018.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat fastslå förslag till styrkort för
kultur- och fritidsnämnden i enlighet med förvaltningens förslag med
ändring enligt Anneli Eskilanderssons yrkanden.

Anneli Eskilandersson har yrkat enligt följande:

Anneli Eskilandersson (SD) yrkar att skrivelsen gällande
framgångsfaktor trygghet ska ändras till att antal sammankomster inom
det ideella föreningslivet ska öka.

Anneli Eskilandersson (SD) yrkar vidare att skrivelsen gällande
framgångsfaktor hållbar tillväxt ska ändras till att säkerställa att antalet
sålda biljetter till förvaltningens arrangerade evenemang ökar.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-25 - KSAU § 275
Protokoll 2017-10-05 - KFN §139
Förslag KFN styrkort Örkelljunga-fastställt i KFN 2017-10-05 .pdf
___________

Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
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KS § 205 KLK.2017.318 812

World Masters Rowing 2021

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Örkelljunga kommun skall,
tillsammans med Helsingborgs stad, Event in Skåne och Svenska
roddförbundet, eftersträva att rekrytera World Masters Rowing
2021 till Örkelljunga och Hjälmsjön samt åtar sig att avsätta upp
till 400 000 kr ur 2021 års budget för evenemangsspecifika
kostnader.

Bakgrund
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg och kultur- och fritidschef
Andreas Meimermondt har inlämnat skrivelse om Word Master Rowing
2021.

Sammanfattning
Örkelljunga kommun, Helsingborgs stad, Event in Skåne och Svenska
Roddförbundet samarbetar kring en ansökan om att få arrangera World
Masters Rowing 2021. Arrangemanget innebär stora turistekonomiska
intäkter till Örkelljunga kommun men kräver även åtaganden av den
kommunala organisationen, däribland ett finansiellt åtagande i budget
2021 om maximalt 400 000 kr.

World Masters Rowing 2021 innebär stor internationell synlighet för
Örkelljunga, stora möjligheter till ett ökat intäktsflöde för befintliga
näringsidkare i kommunen och ett incitament att utveckla Hjälmsjön
som evenemangs-, turism- och rekreationsområde.

Beskrivning av ärendet
World Masters Rowing är ett årligen återkommande evenemang som
samlar roddare äldre än 35 år från hela världen och fungerar som
roddsportens veteran-VM. Vid 2017 års mästerskap deltog över 4700
roddare från över 60 länder som tillsammans gjorde ca 19 000 starter.
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Event in Skåne som professionellt rekryterar evenemang till Skåne har
identifierat Hjälmsjön som en av de strategiskt viktiga arenorna inom
regionen och verkar aktivt för att rekrytera evenemang till platsen.
Ett evenemang som WMR innebär att förutom deltagarna kommer även
familj och vänner som medresenärer och tillsammans genererar dessa
besökaren en stor ekonomiskt påverkan. Event in Skåne gör
bedömningen att vid ett evenemang i Örkelljunga kommer minst 3 500
roddare att närvara och att de, tillsammans med sina medresenärer,
orsakar en direkt turistekonomisk effekt på mellan 25-27 miljoner
kronor.

Under 2016 genomförde Örkelljunga kommun ett omfattande
muddringsarbete i Hjälmsjön för att möjliggöra fortsatt
roddverksamhet. Hjelmsjö Arena är nu i färd med att uppgradera banor
och bojar. Parallellt med detta finns leaderprojektet Naturarenan som
syftar till att undersöka möjligheterna att utveckla området kring
Hjälmsjöns strand till en mötesplats, idrotts- och konferensanläggning.

Oavsett om naturarenan blir verklighet eller ej har Örkelljunga och
Hjälmsjön alla möjligheter att ta emot arrangemanget.

Vid ett evenemang så som WMR krävs ett stort antal gästbäddar och de
logimöjligheter som erbjuda inom Örkelljunga kommun kommer
mycket snabbt att fyllas upp. Ett samarbete med Helsingborgs stad och
dess evenemangsbolag HASAB är därför naturligt. Helsingborg har
både de logimöjligheter och den erfarenhet av att arrangera denna typ
av evenemang som krävs.

Örkelljunga kommuns åtaganden kommer, förutom ett
finansiellt bidrag, att omfatta att vara en dialogpart till
genomförandeorganisationen. Personal från Örkelljunga kommun
kommer sannolikt att tvingas avsätta del av arbetstid under 2020/2021
för planering och genomförande av arrangemanget.

Folkhälsa
För att öka rörelse hos barn och unga är det viktigt att dessa i sin närhet
får uppleva förebilder och glädjen av att röra sig. Med ett
mastersevenemang i rodd i Örkelljunga skapas möjligheter att så väl
unga som gamla för upp ögonen för en av Örkelljungas största unika
resurser, Hjälmsjön och dess roddtradition.
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Jämställdhet
WMR är ett förhållandevis jämställt arrangemang där ca 60 % av
starterna genomförs av män och 40 % av kvinnor. I internationella
roddförbundets veterankommitté är hälften av ledamöterna (liksom
ordföranden) kvinnor.

Miljö och klimat
Arrangemangen har ingen negativ miljöpåverkan i det lokala
perspektivet. Arrangemanget bidrar som helhet till ett ökat resande men
inte på något sätt mer eller mindre för att det förläggs till Örkelljunga.

Ekonomi
WMR finansieras till största del genom deltagaravgifter där de
deltagande roddarna betalar en startavgift per lopp de deltar i.
Den offentliga finansieringen på de två senaste WMR (2016 —
Bagsvaerd, Danmark och 2017 — Bled, Slovenien) har en offentlig
finansiering motsvarande ca 200 000 Euro.

Vid ett evenemang med ovan angivet upplägg bör den offentliga
finansieringen delas mellan Örkelljunga kommun, Helsingborgs stad
och Region Skåne. Den etablerade modellen är att Region Skåne
matchar den finansiering som den kommunala nivån aggregerar. Från
den gemensamma tjänstemannaberedningen mellan Henrik Gidlund på
Event in Skåne, Caroline Nilsson från HASAB och kultur- och
fritidschefen föreslås en kostnadsfördelning där Region Skåne svarar
för 1 Mkr, Helsingborgs stad för 500 tkr och Örkelljunga kommun för
500 tkr.

Inom Örkelljunga kommuns verksamhet för kultur- och fritidsnämnden
utses World Masters Rowing till profilprojekt för 2021 och därmed ha
möjlighet att prioritera upp till 100 tkr till arrangemanget inom ram
medan resterande medel behöver avsättas specifikt för arrangemanget
inom 2021 års budgetprocess.

Örkelljunga kommuns andel av kostnaderna för ansökningsprocessen
och framtagandet av "bid book " (anbud) om ca 30 tkr hanteras inom
ram under verksamhetsår 2017/2018.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att Örkelljunga kommun skall,
tillsammans med Helsingborgs stad, Event in Skåne och Svenska
roddförbundet, eftersträva att rekrytera World Masters Rowing 2021 till
Örkelljunga och Hjälmsjön samt åtar sig att avsätta upp till 400 000 kr
ur 2021 års budget för evenemangsspecifika kostnader.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-25 - KSAU § 276
Tjänsteskrivelse Andreas Meimermondt - World Masters Rowing
___________

Expedieras till:
Andreas Meimermondt för information till berörda kontakter
Charlotta Kabos Stenberg
Krister Persson
Stefan Christensson
Kultur- och fritidsnämnden
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KS § 206 KLK.2016.302 610

Hälsoförskolan - Detaljplan för Mesen 1 m fl

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till Detaljplan för
Mesen 1 m.fl. ”Hälsoförskolan” enligt granskningshandlingarna
för antagande.

Kommunfullmäktige beslutar delegera beslutet att anta
detaljplanen till samhällsbyggnadsnämnden, under förutsättning
att granskningen inte föranleder några väsentliga ändringar av
planförslaget.

Beskrivning av ärendet
Syftet med förslaget till detaljplanen för Mesen 1 m.fl.
”Hälsoförskolan” är att förskoleverksamheten på platsen skall kunna
behållas, utvidgas och förbättras beaktat nuvarande och framtida behov.
Förslaget gör det möjligt att uppföra en byggnad för ändamålet i upp
till två våningsplan och medger ett ökat tomtutrymme som motsvarar
de behov som finns av en utvecklad utomhusmiljö.

Det ökade tomtutrymmet ger också möjligheten att anordna en
tillräckligt stor parkering i ett logiskt läge som inte inverkar på den
egentliga förskoletomten. Genom förslaget säkerställs också att ett
specifikt och behövligt utrymme läggs fast för en underjordisk
dagvattenledning som används och behövs i det allmänna
ledningsnätet.

Planförslaget har varit utställt för samråd från den 12 september till den
3 oktober 2017 och är nu utställt för granskning från den 13 oktober till
den 27 oktober 2017. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de
synpunkter som inkom under samrådstiden har kunnat tillgodoses.
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Synpunkterna föranledde inte några väsentliga ändringar av
planförslaget. Med bakgrund av detta förväntas inte några
fler synpunkter inkomma. För att skynda på beslutsprocessen
föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att kommunstyrelsens
arbetsutskott godkänner föreliggande planförslag enligt
granskningshandlingarna för antagande samt föreslår
Kommunfullmäktige att ställa sig bakom bedömningen och delegera
antagandebeslutet till samhällsbyggnadsnämnden, under förutsättning
att granskningen inte föranleder några väsentliga ändringar av
planförslaget.

Skrivelse i ärendet föreligger från kommunchef Charlotta Kabo
Stenberg och samhällsbyggnadschef Kristian Swärd.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-25 - KSAU § 278
Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Mesen 1 m.fl. ”Hälsoförskolan”
Samrådsredogörelse avseende Detaljpan för Mesen 1 m, fl.
Hälsoförskolan
Planbeskrivning för fastigeheten Mesen 1 m fl - Granskningshandling
Illustrationsplan
Plankarta Hälsoförskolan
Underrättelse om granskning avseende förslag till detaljplan för
fastigheten Mesen 1 m.fl. "Hälsoförskolan"
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 207 FASTIGHET.2017.33

Underrättelse om fastighetsreglering berörande
Örkelljunga Lärkesholm 1:31 och Perstorp 15:30.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar uttala att fastighetsbildnings-
åtgärden inte medför att olämplig indelning av förvaltnings-
området uppstår. Kommunfullmäktige kräver inte att medgivande
från länsstyrelsen skall inhämtas.

Bakgrund
Fastighetsbildningsåtgärden avser att överföra ett markområde från
Lärkesholm 1:31 belägen i Örkelljunga kommun till Bälinge 15:30 som
ligger i Perstorps kommun.

Förändringen medför då som en indirekt effekt att Örkelljunga
kommun minskar i omfattning till förmån för en ökning av Perstorps
kommun.

Markområdet utgör en del av och avsides skifte för Lärkesholm 1:31
och omfattar drygt 10 hektar. Marken är obebyggd och utgör en del av
den så kallade Maglemyren och utgör i praktiken skogsmark som har
ett lågt ekonomiskt värde. Bälinge 15:30 ligger i det aktuella avsnittet
inom samma våtmarksområde. Åtgärden får anses medföra sådan
omarrondering som ger förbättrad möjlighet till samordnat brukande av
marken tillsammans med det befintliga innehavet.

Bälinge 15:30 angränsar det aktuella markområdet vilket inte i så fall
inte medför att enklav uppstår i förvaltningsområdena för kommunerna
emellan.

Bedömning är att förändringen av fastighetsindelningen inte innebär att
någon egentlig olägenhet uppstår ur förvaltningshänseende. Ändringen
är endast av marginell art.

Perstorps kommun har i kommunfullmäktige beslutat att man inte har
någon att erinra emot förändringen.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-25 - KSAU § 279
Tjänsteskrivelse
Karta över området
Protokollsutdrag-Perstorps kommunfullmäktige 2017-09-20
Påminnelse angående synpunkter om begärd förrättning
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 208 KLK.2017.329 003

AV Media Skåne - Ny Förbundsordning för
Kommunalförbundet AV Media Skåne

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar godkänna förbundsordningen för
AV Media Skåne.

Bakgrund
Med anledning av de synpunkter som framkom vid granskning av
kommunalförbundet AV Media Skåne har processen för ny
förbundsordning slutförts under september månad 2017.

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har vid
direktionsmöte 2017-09-18 fastställt ny förbundsordning samt beslutat
anhålla om påskrift av medlemskommunerna.

I processen har stöd i utformningen getts av konsulten Axel
Danielsson. Fyra dialogmöten har genomförts i medlemskommunerna:
Ängelholm, Åstorp, Simrishamn och Hässleholm i syfte att få
synpunkter på förbundets ändamål och uppgifter. Dialogmötena har
genomförts med extern revisor och politiska revisorer.

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om
att medlemskommunerna antar samt undertecknar förbundsordningen.
Svar emotses senast 2017-11-22.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-25 - KSAU § 286
AV Media Skåne - Ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV
Media Skåne
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 209 KLK.2017.283 00

Styrkort för Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta reviderade Styrkort för
kommunstyrelsens verksamhet för åren 2018-2019.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppdra åt kommunchef
Charlotta Kabo Stenberg att utifrån arbetsutskottets överläggning
formulera förslag till Styrkort för kommunstyrelsens
verksamhetsområde. Ett reviderat förslag till styrkort har presenterats
och reviderats vid en gemensam genomgång av förslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat återuppta ärendet till
behandling vid ett kommande sammanträde. Arbetsutskottet godkänner
vid dagens sammanträde reviderade styrkort.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-25 - KSAU § 287
Styrkort kommunstyrelsen 2018, 171101
___________

Expedieras till:
Charlotta Kabo Stenberg
Stefan Christensson
Carita Gustafsson
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KS § 210 KLK.2017.272 519

Region Skåne - Regional transportinfrastrukturplan för
Skåne 2018-2029

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som kommunens yttrande över
Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 (RTI-plan)
med tillhörande bilagor, remissförslag Cykelvägsplan för Skåne
2018-2029 samt Miljö-konsekvensbeskrivning av remissförslag
Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029
översända skrivelse som undertecknats av kommunstyrelsens
ordförande Carina Zachau och kommunchef Charlotta Kabo
Stenberg. Yttrandet framgår nedan:

Yttrande över förslag till Regional transport-infrastrukturplan 2018-
2029 och Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029, Dnr 00535/2017

Ärendet
Örkelljunga kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till Regional
transportinfrastrukturplan 2018-2029 (RTI-plan) med tillhörande bilagor, remissförslag
Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 samt Miljö-konsekvensbeskrivning av
remissförslag Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029. Örkelljunga
kommuns yttrande baseras på Familjen Helsingborgs gemensamma
ställningstaganden med utgångspunkt i Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur
och kollektivtrafik för planperioden 2018-2029.

Ärendet har beretts av tjänstemän inom kommunen kommunlednings- och
samhällsbyggnadsförvaltningar. Frågorna har diskuterats med övriga kommunerna
inom Familjen Helsingborg.

Bakgrund
Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en ny Regional
transportinfrastrukturplan (RTI-plan) för åren 2018-2029. RTI-planen avser
investeringsåtgärder på i huvudsak det statliga vägnätet i Skåne. Som bilaga till
föreslagen RTI-plan finns förslag till regional cykelvägsplan för Skåne, där åtgärder för
cykel på det statliga vägnätet redovisas, samt en miljökonsekvensbeskrivning, som
utgör ett underlag till prioriteringar i föreslagen RTI-plan.
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RTI-planen bygger på dialog och underlag från kommuner, näringsliv och andra
intressenter. RTI-planen visar, tillsammans med regeringens nationella transportplan,
vilka investeringar som ska göras i Skåne under kommande tolvårsperiod. Fortsatta
satsningar kommer att ske för att utveckla den regionala kollektivtrafiken, bland annat
genom nya Pågatågslinjer och Regionalt superbusskoncept. Takten för utbyggnad av
cykelvägar kommer att höjas. Ett antal flaskhalsar i det regionala vägnätet kommer
också att byggas bort samt investeringar för ökad trafiksäkerhet och miljö. Förslaget till
RTI-plan innehåller också medfinansiering till kommunala investeringar för bättre
kollektivtrafik, cykelvägar samt trafiksäkerhet och miljö.

Förslaget till RTI-plan utgår från den nu gällande RTI-planen för perioden 2014-2025
och från regionala analyser och strategier. Det nya förslaget till RTI-plan har upprättats
utifrån regeringens tilldelade ekonomiska ram för Skåne på 4 442 miljoner kronor. Efter
remissperioden justeras RTI-planen för att senast den 31 januari skickas in till
regeringen. RTI-planen fastställs av regionfullmäktige innan sommaren 2018. Den
nationella transportplanen fastställs våren 2018.

Synpunkter från Örkelljunga kommun
Örkelljunga kommuns synpunkter tar utgångspunkt i Familjens Helsingborgs
gemensamma infrastrukturarbete och Familjen Helsingborgs beslutade strategi för
infrastruktur och kollektivtrafik. För Familjen Helsingborg är arbetet med infrastruktur
intimt sammankopplat med kollektivtrafik och samhällsbyggnad samt social, ekonomisk
och miljömässig hållbarhet. För oss är ”hela resan” viktig oavsett trafikslag och oavsett
om resan sker på landsbygd eller i stad, på fritiden eller till, från och i arbete och skola i
vardagen. Familjen Helsingborg vill i detta yttrande lyfta fram ett antal synpunkter som
är av särskild vikt för nordvästra Skåne.

Allmänt
Familjen Helsingborg uppskattar Region Skånes ambition om ökad delaktighet för
Skånes kommuner i processen för att ta fram förslag till RTI-plan. Vi är särskilt positiva
till Region Skånes transparens och dialog. Familjen Helsingborg önskar fortsatt
transparens från Region Skåne och en dialog med utgångspunkt i vårt yttrande fram till
beslutad RTI-plan våren 2018.

Förslaget till RTI-plan tar utgångspunkt i ett antal strategier, mål och visioner från
övergripande strategiska dokument samt regionala och nationella mål. Det är en
ambitiös målsättning inte minst utifrån klimat- och miljömålen samt mål om
färdmedelsfördelning vilket vi i Familjen Helsingborg tycker är rätt inriktning. Vi saknar
dock en mer komplett analys av planförslaget – leder de utpekade satsningarna oss
verkligen närmare målen? Enligt hållbarhetsbedömningen i förslaget nås de största
effekterna via de nationella objekt som RTI-planen medfinansierar samt satsningarna
på kollektivtrafik och cykel.
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Familjen Helsingborg önskar att Region Skåne tar ett större helhetsgrepp i sin roll som
länsplaneupprättare och lyhört möter oss i vårt delregionala planeringsarbete. I
Familjen Helsingborg har vi medvetet prioriterat för att få fram största möjliga nytta för
Skåne utifrån givna ramar och förutsättningar. Vi upplever att Region Skåne i för stor
omfattning ser till alla kommuners enskilda behov än till de samlade övergripande
behov som finns för regionen. Vi önskar att Region Skåne lyfter blicken och tar ansvar
för regionens bästa genom att utöva övergripande strategisk planering av
transportsystemets utveckling i Skåne.

Tilldelad ram
Den av staten tilldelade ramen för Skåne räcker inte till för att täcka regionens behov
och framtida utmaningar. Region Skåne bör återigen påtala för staten att en utökad ram
för Skåne är ett krav för att vi ska nå nationella och regionala mål avseende klimat och
miljö och på sikt nå ett fossil-oberoende transportsystem. Sett till fördelningen av ramar
för länsplanerna har Skåne minst del i förhållande till folkmängd och ligger dessutom
långt efter Stockholm och Göteborg.

I väntan på utökad ram för Skåne är det av största vikt att under kommande fyra år
färdigställa så mycket som möjligt av de utpekade regionala satsningarna för att vid
nästa planeringsperiod 2022-2033 kunna täcka nya behov och utmaningar via nya
satsningar. Det är dessutom viktigt att framtida satsningar föregås av gediget
utredningsarbete genom åtgärds-valsstudier (ÅVS). Detta för att minska risken för
kostnadsökningar senare i processen och för att med rätt underlag kunna prioritera
mellan objekt.

Västkustbanan
Med anledning av bland annat redovisningen i hållbarhetsbedömningen i förslaget till
RTI-plan av vilka effekter som bäst leder mot uppsatta mål vill vi framföra vårt krav på
ökad samfinansiering av Västkustbanan. För Skåne och Sydvästsverige är det mycket
viktigt att Västkustbanan färdigställs snarast och vi är positiva till att Region Skåne
samfinansierar genom RTI-planen. Genom att öka samfinansieringen i RTI-planen visar
vi i Skåne att Västkustbanan prioriteras och att vi kräver en snabb framdrift av
dubbelspårsutbyggnaden.

Skånebanan
Skånebanan är idag ett av landets mest belastade enkelspår och samtidigt viktig för
både gods- och persontransporter. En utbyggd Skånebana med dubbelspår är en
förutsättning för fortsatt tillväxt i norra Skåne och till nytta för hela Skånes
transportsystem. Familjen Helsingborg önskar att Region Skåne samfinansierar
sträckan Klippan-Hyllstofta som nu pekas ut i nationell transportplan för perioden 2018-
2029. En samfinansiering via RTI-planen påskyndar Skånebanans utbyggnad och ökar
möjligheten för fler investeringar längs banan. Vidare är vi mycket positiva till att
Skånebanan, delen Ramlösa-Åstorp, pekas ut som en brist att utreda i förslag till RTI-
plan. Familjens Helsingborgs berörda kommuner står redo att redan under 2018 inleda
utredningsarbetet av sträckan tillsammans med Region Skåne och Trafikverket.
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Söderåsbanan
Persontrafik på Söderåsbanan är en av de viktigaste framtida kollektivtrafik-
satsningarna i Skåne, jämte Västkustbanan och Skånebanan, och det är med oro som
vi i Familjen Helsingborg ser att investeringsmedel för planerad ombyggnation av
Teckomatorps station för att klara fyrtågsmöte saknas. Vi anser att detta är olyckligt och
innebär konsekvenser för framtida trafikering och bytesmöjligheter för Pågatågstrafiken
inom nordvästra Skåne. En begränsning av Teckomatorp station kan på sikt riskera den
spårburna kollektivtrafikens attraktivitet för personresor utmed Söderåsbanan och
Rååbanan. En fullt utbyggd station i Teckomatorp är dessutom en absolut förutsättning
för framtida halvtimmestrafik på Söderåsbanan och Rååbanan.

Regionalt superbusskoncept
Familjen Helsingborg är fortsatt positiva till satsningen på Regionalt superbusskoncept
men anser samtidigt att vissa oklarheter råder kring genomförande av åtgärder samt
tidsplan för dessa. Vi önskar att Region Skåne skyndsamt fortsätter driva Regionalt
superbusskoncept och att det utreds och utvecklas i samförstånd med berörda
kommuner.

Regionala vägstråk
Vi i Familjen Helsingborg är kritiska till att stråket Helsingborg-Höör längs väg 109 inte
är utpekad som brist eller omnämnd i förslag till RTI-plan då genomförd ÅVS (2016)
tydligt visar på brister i stråket. Likaså borde stråket Helsingborg-Höganäs längs väg
111 pekas ut som brist med utgångspunkt i stråkstudien för Skånes nordvästra hörn
(2016). Stråket är ett av Skånes starkaste pendlingsstråk med stor potential för ökad
andel kollektivtrafik samtidigt som det finns stora utmaningar i infrastrukturen. Region
Skåne bör snarast komplettera bristanalysen med väg 109 och väg 111 i förslag till RTI-
plan.

För att stå rustade inför nästa planeringsperiod 2022-2033 är det viktigt att utpekade
brister utreds tidigt inom fyrårsperioden 2018-2022. Vi i Familjen Helsingborg är
positiva till utpekandet av brister längs väg 17, 21 och 108 och ser fram emot ett snabbt
och effektivt utredande i dessa stråk.

Utifrån utpekade objekt och brister i förslaget till RTI-plan är det tydligt att Region
Skåne fäster stor vikt vid Regionalt prioriterade stråk. Ett sådant viktigt underlag bör
förankras i Skånes fyra hörn innan det ligger till grund för långsiktiga regionala
investeringar. Vi i Familjen Helsingborg har t.ex. vid flera tillfällen lyft fram stråket
Helsingborg-Höör som ett viktigt regionalt stråk.

Steg 1 och 2 åtgärder
För att nå ett förändrat beteende i transportsystemet och ökad andel hållbara resor och
transporter är det viktigt att Region Skåne och Trafikverket tillsammans med
kommunerna arbetar aktivt med steg 1 och 2 åtgärder. Tid och resurser måste avsättas
i projekt för att arbeta med dessa frågor för maximal nytta av de investeringar som görs
i transportsystemet. För att arbeta med steg 1 och 2 åtgärder måste vi ha något att
erbjuda och därför är vi i Familjen Helsingborg positiva till de utökade potterna för
investeringar i kollektivtrafik- och cykelåtgärder i förslaget till RTI-plan.
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Vidare stöttar Familjen Helsingborg Region Skåne i arbetet för att steg 1 och 2 åtgärder
ska vara möjliga att sätta in utan koppling till investeringsobjekt. Region Skåne bör
fortsatt uppvakta Trafikverket och staten för att få till stånd en ändring gällande
förutsättningarna för användandet av ekonomiska medel för steg 1 och 2 åtgärder.

Miljökonsekvensbeskrivning
Familjen Helsingborg har förståelse för att en miljökonsekvensbeskrivning av enbart
den regionala transportinfrastrukturplanen är svår avseende såväl avgränsning som
genomförande då många åtgärder och objekt hänger intimt ihop med omgivande
planering som till exempel nationell infrastrukturplanering och kommunal stads- och
bebyggelseutveckling.

Det framtagna dokumentet hade vunnit på ytterligare genomgång av struktur och
pedagogiskt upplägg då det upplevs som svårtillgängligt och med dålig koppling till
föreslagen RTI-plan.

Cykelvägsplan
Familjen Helsingborg uppskattar processen som lett fram till remissutgåvan av
Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029. Den har omfattat ett gediget arbete med
uppföljning av föregående plan, framtagande av nytt relevant underlagsmaterial och en
god dialog med Trafikverket och regionens kommuner. Vi hade dock önskat en lika bra
samordning över regionsgränsen då vi har flera kommuner i Familjen Helsingborg som
angränsar till Halland och Kronoberg.

För de statliga regionala cykelvägarna har fem tydliga prioriteringsgrunder tagits fram,
vilket är bra. Avvägningen mellan de olika prioriterings-grunderna framgår dock inte fullt
ut av planen. Familjen Helsingborg önskar att framtida satsningar i kommande
cykelvägsplaner föregås av åtgärds-valsstudier för att med rätt underlag kunna
prioritera mellan objekt.

Familjen Helsingborg vill i detta yttrande lyfta svårigheten för mindre kommuner att
medfinansiera objekt i cykelvägsplanen. Nuvarande medfinansieringskrav innebär att vi
inte närmar oss ett sammanhängande regionalt cykelvägnät då satsningar endast görs
längs sträckor där kommuner har möjlighet att medfinansiera. En lägre andel
medfinansiering från kommunerna innebär större möjligheter för Region Skåne att
förverkliga ambitionen om ett sammanhängande regionalt cykelvägnät.

Vi ser gärna ett större grepp om barn och ungas resmöjligheter i Skåne. Det är bra att
Region Skåne har analyserat och beskrivit potentialen att kunna cykla till skolan. Vi
hoppas att det i framtida analyser även ingår andra viktiga målpunkter för barn och
unga, framförallt deras aktivitetslokaler eller platser för aktivitet. En aktiv och
meningsfull fritid har stor betydelse för skolframgångar och cykelvägar kan vara
avgörande om vissa barn och unga överhuvudtaget ska kunna ta sig till sina
målpunkter.

Det är bra att belysning beskrivs under nuläge/brister eftersom den har stor betydelse
för trygghet och säkerhet. Just trygghetsfrågan tror vi kommer få ökad betydelse
framöver. Därför välkomnar vi att standardhöjning på befintliga stråk finns med som
åtgärdskategori.
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Örkelljunga kommuns specifika synpunkter på Regional
transportinfrastrukturplan

Regionalt superbusskoncept
Örkelljunga kommun vill särskilt trycka på vikten av att Region Skåne skyndsamt
fortsätter driva Regionalt superbusskoncept tillsammans med berörda kommuner.
För Örkelljungas del liksom för andra kommuner som saknar tillgång till spårbunden
trafik är utvecklingen av superbusskonceptet avgörande för att öka nyttjandet av
kollektivtrafik och därigenom minska det privata användandet av bil. Miljömässigt torde
vinsterna med att öka takten i superbusskonceptet vara stora.

Regionala vägstråk
Örkelljunga kommun är särskilt positiva till utpekandet av brister längs väg 108 och ser
fram emot ett snabbt och effektivt utredande av detta stråk. Kommunen ser väg 108
som ett mycket intressant stråk inte minst som alternativ till E4/E6 som därigenom på
sikt ska kunna avlasta trafiken på dessa hårt belastade vägar.

Örkelljunga kommuns synpunkter på Cykelvägsplan
Utöver Familjen Helsingborgs gemensamma synpunkter på förslag till regional
cykelvägsplan vill Örkelljunga kommun framföra följande synpunkter.

I planen prioriterat objekt

Sonnarp-Örkelljunga (ref. 170)
Detta är det enda av objekten inom kommunen som prioriterats i planen.
Det ingår dock i den grupp där genomföranden ligger så långt fram i tiden att
det i praktiken snarare får riktas förhoppningar till nästa revision av planen.
Tilldelat utrymme utgör dessutom endast en mindre andel av den totala sträckan som
har identifierats för åtgärder.

Hela sträckan Sonnarp – Örkelljunga bör tas med och tidigareläggas. Även sträckan
Svinstorp – Sonnarp måste åtgärdas. Denna sträcka utgörs av en tungt trafikerad väg
med lastbilstransporter till och från Åsljungapallen. Sträckan Svinstorp - Sonnarp
används som cykelväg för fler är 10 skolbarn, vilka dagligen tvingas trängas med
betydande lastbilstrafik.

Objekt som helt prioriterats bort i planen

Kackarnäs-Örkelljunga (ref.172)
Denna sträcka som helt prioriterats bort av regionen bedöms viktig för att binda
samman tätorterna Örkelljunga och Perstorp. Detta möjliggörs genom fortsatt cykelväg
längs 108 i Perstorps kommun vilket i sin tur ger en koppling till cykelväg vidare mot
Hässleholm. Sträckan längs med RV 24 är starkt trafikerad och idag mycket
cykelovänlig. Med en cykelväg finns potential till kraftigt ökad cykeltrafik. Sträckan är
även intressant ur rekreations- och turistsammanhang genom att den möjliggör säker
cykling från Örkelljunga mot Bälinge.

69(71)



Sammanträdesprotokoll 2017-11-01
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Skånes Fagerhult-Åsljunga (ref. 184)

Harbäckshult-Örkelljunga (ref. 222)
Kommunen bedömer denna sträcka som en viktig första del för att möjliggöra cykling
från Örkelljunga till Ängelholm, en sträcka som är intressant för cykelpendling med el-
cykel. Ut turistsynpunkt är vägen mycket intressant då den blir en länk mellan kust och
skogs-/sjölandskapet och vidare upp mot Hallandsås med dess turistanläggningar.
Kungsbygget och Vallåsen har redan idag ca 125 000 besökare per år. Örkelljunga
kommun tillsammans med grannkommunerna på Hallandsåsen arbetar för att utveckla
mountainbiketurism inom detta område.

Allmänna synpunkter på cykelvägsplanen

Örkelljunga kommun har studerat effekterna av regionens tidigare prioriteringar
gällande cykelvägar med stor oro. De förhoppningar som kommunen hyste inför det nu
liggande förslaget har på intet sätt infriats. Kommunen anser att satsningar måste
göras även i kommuner av Örkelljungas karaktär för att bryta den negativa spiral som
nuvarande prioriteringsordning ger upphov till.

Örkelljunga kommun efterlyser en vilja att binda samman det regionala cykelvägnätet i
väst/östlig riktning i norra Skåne genom cykelvägar från Ängelholm via Örkelljunga till
Hässleholm.

I det redovisade basnätet saknar Örkelljunga kopplingen från Ängelholm till Örkelljunga
via Munka Ljungby.

Örkelljunga kommun saknar ett resonemang i cykelvägsplanen kring hur man kan
underlätta för långväga cykelpendling uppemot 2 mil, vilket är möjligt med dagens
elcyklar. Ska vi kraftfullt minska biltrafiken även på landsbygden måste planering ske
för långväga cykelpendling.

Örkelljunga kommun anser att prioriteringen underbyggs allt för mycket på mängd och
antal. Uppenbart kan inte stor nettoeffekt avläsas för objekt inom en glesare befolkad
kommun när antal viktas högre än andra värden. De andra prioriteringsgrunderna utgör
sådana värden som är avgörande för att få till stånd ökad och säker användning av
cykel.

Cykeltrafikanten inom Örkelljunga kommun har oftast inga andra alternativ längs det
allmänna vägnätet än att just färdas i omedelbar närhet till motortrafiken. Därmed får
det befaras att användning av cykel inte anses som ett säker och attraktivt alternativ för
transport. Uppenbart är bristen av goda cykelmöjligheter störst för de som bor och har
verksamhet på landsbygden.

70(71)



Sammanträdesprotokoll 2017-11-01
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

För att uppnå ökad användning av busskollektivtrafiken behöver möjligheten att
använda cykel förbättras. Detta uppenbart för att minska behovet av att använda bil.
Framtida kollektivtrafiksatsningar som avser att medföra bättre möjligheter för
arbetspendling (superbusskoncept) kommer innebära ökade samhällskrav på att kunna
använda cykel. Nuvarande situation stimulerar inte till användning av cykel för transport
till busstation eller hållplatser.

Den vision för nära framtid som kommunen har antagit avser bland annat skapa
förbättrad situation för miljö och folkhälsa. I linje med denna vision görs det egna
riktade insatser av olika slag och specifikt satsningar som ger förbättrade möjligheter till
cykeltrafik. Kommunen har en tydlig profil av landsbygd och viljan är att det även i
dessa delar skall bli så att cykeln är ett självklart val för vardags- och
rekreationsbehoven. Det finns också en tydlig ambition att tillgängliggöra naturområden
som uppenbart är en stor tillgång inom kommunen. Sådan tillgänglighet för besökare
och de egna innevånarna ökas bäst med förbättrade cykelvägar.

Slutord
Familjen Helsingborg ser fram emot fortsatt samverkan och en transparent process
fram till beslut av RTI-planen. Vi står redo att tillsammans med Region Skåne och
Trafikverket förvalta och utveckla de investeringar som planeras i nordvästra Skåne
samt att verka för ytterligare investeringar i kommande planeringsperiod för åren 2022-
2033.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-25 - KSAU § 288
Region Skåne - Missiv - Remiss Regional transportinfrastrukturplan
2018-2029
Yttrande Regional transportinfrastruktur.docx
___________

Expedieras till:
Region Skåne
Charlotta Kabo Stenberg
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