
Sammanträdesprotokoll 2015-08-12
Kommunstyrelsen

Tid och plats 2015-08-12 - Kommunhuset klockan 13.30 - 16.20.

Beslutande
Carina Zachau (M) - ordförande, Niclas Bengtsson (SD) - ledamot
Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande
Christer Olsson (S) - andre vice ordförande, § 107-117, klockan 13.30-15.45-
Leif Fredriksson (C) - tjänstgörande ersättare,
Thomas Bjertner (S) - ledamot, Tommy Brorsson (SD - ledamot
Agneta Lindau Persson (S) - ledamot, Mary-Anne Persson (FP) - ledamot
Madeléne Ekelund (MP) - ledamot, Theresa Lindahl (M) - ledamot
Bjarne Daa, tjänstgörande ersättare, § 118-123

Övriga deltagande Mats Persson, (MO) ersättare, Pär Nilsson, (FP), ersättare, Jane
Holmström-Björkman, (S), ersättare, Michael Bengtsson,(SD) ersättare,
Anneli Eskilandersson, SD ersättare, Bjarne Daa, (S), ersättare § 107-117
Kenth Svensson, kommunsekreterare, Staffan Roos, personalchef, § 110-112
Peter Andreasson, kommunchef, Leif Kristensson, IT-ansvarig , § 109
Stefan Christensson, ekonomichef, § 107-108

Justering

Justerare Niclas Bengtsson

Plats och tid Kommunhuset 2015-08-17, klockan 09.00.

Justerade paragrafer §§ 107 - 123

Underskrifter

Sekreterare
.................................................................
Kenth Svensson

Ordförande
.................................................................
Carina Zachau

Justerare
.................................................................
Niclas Bengtsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2015-08-12

Datum för uppsättande
av anslag

2015-08-19 Datum för nedtagande av
anslag

2015-09-10

Förvaringsplats för
protokoll Kommunkansliet

Underskrift
.................................................................
Kenth Svensson
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Sammanträdesprotokoll 2015-08-12
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 107 KLK.2015.7 00

Eventuellt övriga ärenden

Kommunstyrelsen beslutar

att som extra ärende hantera Yttrande över förslag till nytt
Hälso- och sjukvårdsavtal, KLK 2015.291.

___________
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Sammanträdesprotokoll 2015-08-12
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 108 KLK.2015.5 101

Ekonomisk information 2015

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna månadsuppföljningen för kommunstyrelsens
verksamhet per maj 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår vidare kommunstyrelsen
besluta

att notera att en fördjupad analys av det ekonomiska resultatet för
utbildningsnämnden kommer att presenteras i samband med
delårsbokslutet, samt

att i övrigt godkänna månadsuppföljningen per maj 2015.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-06-10 - KSAU § 151
Månadsuppföljning maj.pdf
Protokoll 2015-06-17 - KSAU § 160
Total månadsuppföljning per maj 2015.pdf

Ekonomichef Stefan Christensson informerar om fakturahanteringen.
Vidare informeras om bokslutsarbetet. Slutligen presenteras
månadsuppföljningen per maj 2015.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna månadsuppföljningen per maj 2015.
___________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Stefan Christensson
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Sammanträdesprotokoll 2015-08-12
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 109 KLK.2015.22 101

Information om informationssäkerhet

Kommunstyrelsen har beslutat att inbjuda IT-ansvarigLeif Kristensson
till kommunstyrelsens sammanträde 2015-08-15 för information om
informationssäkerhet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-06-03 - KS § 85

Leif Kristensson informerar i ärendet. Vid informationen presenteras
Informationssäkerhet i form av bl a brandskyddsväggar för internet,
fysiskt skydd, spamfilter, lösenord samt skydd mot
överbelastningsattacker. För hantering av IT i kommunen finns
säkerhetsdokument och olika policies för användare.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
___________
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Sammanträdesprotokoll 2015-08-12
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 110 KLKP.2015.41 020

Beslut om värdegrund för Örkelljunga kommun.

Hösten 2011 startade en dialog vid ett ledarforum om kommunens
gemensamma identitet och värderingsarbetet i Örkelljunga kommun.
Under 2012 flyttades dialogen ut till arbetsplatsträffarna där
medarbetare tillsammans med respektive chef formulerade hur de vill
att verksamheten ska uppfattas av kommuninvånarna och hur anställda
måste agera för att bilden ska upplevas i vardagen. Utgångspunkten var
också de mål som respektive verksamhet hade.

Personalenheten sammanställde informationen från verksamheterna och
bildade 2014 en arbetsgrupp bestående av representanter från flera
förvaltningar.

Arbetsgruppen identifierade kunskap, omtanke och handling som de
mest återkommande värdeorden och dessa sammanfattades i följande
mening:

"I Örkelljunga kommun arbetar alla medarbetare med ett professionellt
bemötande präglat av kunskap, omtanke och handling".

Oavsett vilken förvaltning eller verksamhet man arbetar i, så har det
tydligt framgått att i alla möten har man bäst möjlighet att påverka och
handla så att värdegrunden blir verklighet för de man möter och inte
bara vackra ord på ett papper.

Personalutskottet har under projektets gång informerats.

Värdegrunden stämmer enligt personalenheten väl in i kommunens
övergripande Personalpolicy.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-05-20 - PU § 21
Beslut - värdegrund för Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsens personalutskott förslår kommunfullmäktige besluta
anta Värdegrund för Örkelljunga kommun
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Sammanträdesprotokoll 2015-08-12
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas information från
personalchef Staffan Roos.

Yrkande i kommunstyrelsen

Christer Olsson yrkar bifall till personalutskottets förslag till beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till Värdegrund för Örkelljunga kommun. I
förslaget presenteras följande sammanfattning:

"I Örkelljunga kommun arbetar alla medarbetare med ett
professionellt bemötande präglat av kunskap, omtanke och
handling".

___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 2015-08-12
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 111 KLKP.2015.38 028

Förslag till Regelverk gällande privat hälso- och
sjukvård för anställda

Personalenheten presenterar förslag till regelverk för Synfelsbehandling
såsom laserbehandling och för IVF (provrörsbefruktning) eller annan
fertilitetsbehandling.

Av förslaget framgår att Örkelljunga kommun arbetar aktivt med att
vara en attraktiv arbetsgivare. Att arbeta med erbjudande kring
personalvårdande förmåner är ett sätt att stärka sin position, för såväl
befintliga som kommande medarbetare. Arbetsgivaren har fått
önskemål från personal om att kunna få privat hälso- och sjukvård mot
bruttolöneavdrag. Önskemålen handlar främst om synfelsbehandlingar.

Erbjudandet riktar sig till all tillsvidareanställd personal. Ansökan sker
på initiativ av den anställde. Erbjudandet gäller privat hälso- och
sjukvård enligt följande:

· Synfelsbehandlingar såsom laserbehandling, RLE (Refractive
Lens Exchange), ICL (Intracoulor Contact Lens).

· IVF (provrörsbefruktning) eller annan fertilitetsbehandling.

Enligt skatteverket kan en arbetsgivare bekosta en läkarbehandling utan
att den anställde beskattas för denna förmån, under förutsättning att
behandlingen sker hos en privat läkare eller ett privat sjukhus.

Ett avtal upprättas mellan den anställde och Örkelljunga kommun i
vilket den anställde godkänner villkoren och därmed sitt personliga
ansvar.

Bruttolöneavdrag innebär i praktiken en omförhandling av den
anställdes lön. Lönen sänks under avtalstiden. Avdraget görs på
bruttolönen och den anställde slipper att betala skatt på avdraget.
Utgiften för behandlingen tar arbetsgivaren in genom löneavdrag och de
minskade arbetsgivaravgifterna.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-05-20 - PU § 20
Förslag till beslut- Regelverk gällande privat hälso- och sjukvård för
anställda
Avtal - om behandling privat hälso och sjukvård för anställda
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Sammanträdesprotokoll 2015-08-12
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
anta Regelverk gällande privat hälso- och sjukvård för anställda i
Örkelljunga kommun.

Personalchef Staffan Roos informerar i ärendet.

Yrkanden i kommunstyrelsen

Niclas Bengtsson, Tommy Brorsson, Theresa Lindahl, och Gunnar
Edvardsson yrkar bifall till personalutskottets förslag till beslut.

Madeléne Ekelund yrkar avslag på personalutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på förslagen och finner att personalutskottets förslag antas.

Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition fastställes.

Ja - röst för personalutskottets förslag.
Nej - röst för Madeléne Ekelunds avslagsyrkande.

Genomförd omröstning utfaller med 7 ja röster, 1 nej röst och 3 avstår.
Carina Zachau, Gunnar Edvardsson,Tommy Brorsson, Thomas
Bjertner, Leif Fredriksson, Niclas Bengtsson och Theresa Lindahl röstar
ja. Madeléne Ekelund röstar nej. Christer Olsson, Agneta
Lindau-Persson och Mary-Anne Persson avstår.
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Sammanträdesprotokoll 2015-08-12
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta regelverk gällande privat hälso- och sjukvård för
anställda i Örkelljunga kommun.

Madeléne Ekelund reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande:

Miljöpartiet yrkade på avslag med motiveringen att det måste finnas
andra sätt att vara en attraktiv arbetsgivare som gynnar alla - eller
åtminstone nästan alla - anställda i Örkelljunga kommun. Vi är inte
emot förslaget i sig, även om det främst gynnar dem som redan har hög
lön. Alla har inte råd att revidera sin lön med 8000 kr mindre/månad i
10 månader, som kan bli aktuellt vid en IVF-behandling.
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 2015-08-12
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 112 KLK.2015.269 030

Pensionspolicy Örkelljunga kommun, reviderad

Personalenheten har utarbetat reviderat förslag till pensionspolicy för
Örkelljunga kommun.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-06-17 - KSAU § 167
Pensionspolicy Örkelljunga kommun, reviderad

Personalchef Staffan Roos lämnar information i ärendet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslaget till Pensionspolicy för Örkelljunga
kommun

___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 2015-08-12
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 113 KFN.2015.56 805

Fördelning av anläggningsstöd 2015

Kultur- och fritidsnämnden anhåller om 22 000 kronor ur
tilläggsbudgeten som kompensation för kommunstyrelsens avtal med
Skånes Fagerhults IF gällande anläggningsstöd.

Kostnaden beror på åtgärder för trygghetsskapande belysning och
löparbanor.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-06-10 - KSAU § 153
Protokoll 2015-05-07 - KFN §59

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 22.000 kronor avseende
avtal om belysning och löparbanor med Skånes Fagerhults
IF, samt

att kostnaden täcks genom ianspråktagande av motsvarande
belopp ur kommunstyrelsens medel till förfogande 2015.
Anslaget skall regleras i samband med budgetarbetet 2016.

___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Kultur- och fritidsnämnden
Anna Lindström
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Sammanträdesprotokoll 2015-08-12
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 114 KLK.2015.214 042

Årsredovisning Örkelljungabostäder AB 2014

Örkelljungabostäder AB presenterar Årsredovisning för 2014.

Bolaget förvaltar 123 lägenheter och 5 lokaler för rörelse. Uthyrbara
ytor förhåller sig till 8 206 kvm respektive 674 kvm och den totala
bruksarean är 8 880 kvm.

Under året har bolaget löst ett lån för 13 611 027 kronor samt amorterat
150 000 kronor på befintliga lån.

Årets resultat är 493.238 kronor.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-06-10 - KSAU § 154
Signerad årsredovisning 2014 Örkelljungabostäder AB
Lekmannarevisorns rapport 2014, Örkelljungabostäder AB
Årsredovisning Sulev Pull.pdf

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna Årsredovisning 2014 för Örkelljungabostäder AB.
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 2015-08-12
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 115 KLK.2014.21 612

Besvarande av motion - Regionalt centrum för
industriprogrammet och industriteknisk vuxenutbildning

Martin Gustafsson, C, har inlämnat en motion om Regionalt centrum
för industriprogrammet och industriteknisk vuxenutbildning.

I motionen framgår följande:

Av kommunerna i nordvästra Skåne är Örkelljunga ensam om att
erbjuda utbildning enligt industriprogrammet. Idag går 8 elever i
gymnasiedelen och 12 vuxna, de flesta invandrare, i
Utbildningscentrums verkstadsutbildning. Skalar man upp dessa elever
från Örkelljunga till hela regionen torde antalet kunna öka väsentligt,
kanske med något 100-tal eller mer.

Rektorerna inom vuxenutbildningen i regionen är positiva till idén och
stöder den. Yrkesrådet på UC ser med intresse att sådan utbildning
startas samt att då lägga till svetsutbildning, då behovet av
licenssvetsare är stort.

Lämplig lokal finns i Eket i fd Postofabriken, som ägs av Ekets AB.
VD, Anders Josefsson på Ekets AB är t ex mycket positiv till förslaget
och erbjuder maskiner för utbildning i skärande bearbetning. Ett
regionalt centrum för industriutbildning blir ett bra underlag för
rekrytering till företag inom nordvästra Skåne.

Lokalen är på 4.000 m2 varav 900 m2 utgörs av personal- och
kontorslokaler. Ser man på sikt finns det stora möjligheter till
avknoppning av företag och inflyttning till Eket till båtnad för skola och
lokal service. Goda bussförbindelser underlättar för resande från annan
ort men boende på plats måste kunna erbjudas, vilket bör gå att
förverkliga inom anläggningen.

Centerpartiet hemställer om att kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunledningen att skyndsamt utreda och verkställa ett regionalt
Centrum för industriutbildning enligt ovan.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande senast 2014-05-21.
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Sammanträdesprotokoll 2015-08-12
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämndens arbetsutskott har begärt och erhållit förlängd
svarstid till 2014-11-15 då en ny gymnasierektor är tillsatt.

Utbildningsnämnden har därefter beslutat

att med anledning av motionen och yttrandet från rektor Kristian
Lindgren, Utbildningscentrum föreslå kommunstyrelsen att
utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda de politiska och
ekonomiska förutsättningarna för ett regionalt centrum för
industriutbildning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter 2015-02-11, § 22 beslutat

att återremittera ärendet till Utbildningsnämnden med följande
frågeställningar som skall besvaras senast den 11 maj 2015:

· Vilka är planerna inom riksdag och regering för att
utveckla och stödja denna formen av utbildningar samt
lämna bidrag?

· Hur ser sökandesiffrorna ut för industriutbildningar för
gymnasieungdomar i de nordvästskånska kommunerna?

· Är kommunerna i Skåne Nordväst beredda att aktivt
verka för att denna formen av industriutbildning etablerar
sig i Örkelljunga och isåfall finns det möjlighet att nå
bindande överenskommelser?

· Hur stort är behovet hos kommunens företag för aktuella
utbildningar?, samt

att notera att frågan om lokaler får hanteras när det finns en positiv
utveckling av antalet sökande.

Föreligger en tjänsteskrivelse från rektor Kristian Lindgren där han
besvarar de frågor som kommunstyrelsens arbetsutskott ställt i
återremissen. Följande svar framförs:
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Sammanträdesprotokoll 2015-08-12
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Vilka är planerna inom riksdag och regering för att utveckla och stödja
denna formen av utbildningar samt lämna bidrag?

Nationellt har man skapat förutsättningar för att låta Teknikprogrammet
och Industriprogrammet att närma sig varandra. En tanke är att
Industriprogrammet då breddas. Inom de Teknikcollages som har bildats
har vi regionalt inte sett några tydliga resultat. UBC har tidigare valt att
inte delta då efterfrågan bland eleverna bedömts som låg. Även
satsningar på lärlingsutbildningar kan indirekt stödja
industriutbildningarna. För lärlingsutbildningarna finns det statliga
medel att söka.

Hur ser sökandesiffrorna ut för industriutbildningar för
gymnasieungdomar i de nordvästskånska kommunerna?

Söket till gymnasieutbildningarna har länge varit vikande. Detta gäller
generellt i landet. På flera orter har man lagt ner alternativt diskuterat
förutsättningarna för utbildningen. På vuxenutbildningarna har intresset
varit något större.

Är kommunerna i Skåne Nordväst beredda att aktivt verka för att denna
formen av industriutbildning etablerar sig i Örkelljunga och isåfall finns
det möjlighet att nå bindande överenskommelser?

Samordning och samverkan mellan kommunerna i Skåne Nordväst,
Familjen Helsingborg kring vuxenutbildningen har blivit långtgående
utifrån samarbetet kring de statliga medel som finns för
yrkesvuxutbildning. Örkelljunga erbjuder inom samarbetet 12 platser
inom CNC och industriintroduktion. Antalet platser är en bedömning av
förväntat sök. I dagsläget verkar bedömningen vara riktig. När det gäller
samordning av utbildning inom till exempel Industri så är det svårt att få
elever att söka till utbildningar på andra orter om eleven inte själv väljer
det. Inom vuxenutbildningen är den gemensamma bedömningen att
vuxenelever som vill resa till Örkelljunga för att gå utbildningen är
ca 12 elever under 2015. Frågan om samordning är på agendan i våra
gemensamma möten inom Skåne Nordväst, Familjen Helsingborg.
Förutsättningar finns för att träffa bindande överenskommelser. Det görs
idag. Vid fritt sök inom Skåne för gymnasieelever så är det eleven som
bestämmer och friskolorna har egna huvudmän som i så fall inte ingår i
vår samverkan.
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Sammanträdesprotokoll 2015-08-12
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Hur stort är behovet hos kommunens företag för aktuella utbildningar?

Både lokalt, regionalt och nationellt finns det ett behov av utbildad
personal. När det gäller svets så har Arbetsförmedlingen dock bedömt
att efterfrågan inte längre är lika stor.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-06-10 - KSAU § 155
Motion - Regionalt centrum för industriprogrammet och industriteknisk
vuxenutbildning
Protokoll 2015-01-15 - UN § 12 Svar på motion
Yttrande från rektor för Utbildningscentrum
Protokoll 2015-05-07 - UN § 55
Tjänsteskrivelse från rektor för Utbildningscentrum

Utbildningsnämnden har därefter beslutat

att översända tjänsteskrivelsen från rektor för
Utbildningscentrum som svar på återremissen,

att ställa sig positivt till att lyfta frågan igen när det finns
underlag och ekonomisk bärighet.

Yrkande i kommunstyrelsen
Thomas Bjertner yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut,
vilket bifalles.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända utbildningsnämndens
yttranden jämte tjänsteskrivelser från Kristian Lindgren,
rektor för Utbildningscentrum Örkelljunga, samt

att motionen därmed ska anses vara besvarad.
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 2015-08-12
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 116 KLK.2014.428 006

Besvarande av motion om ledamöters placering i
sessionssalen vid KF möte

Ingmar Svensson, S, har inlämnat en motion vari anges följande:

Som ny ledamot av kommunfullmäktige finner jag det märkligt med
den placering som råder i fullmäktige. Jag tycker det kan vara
besvärande att sitta mellan t ex en moderat och en sverigedemokrat
som, medvetet eller omedvetet, kan ta del av mina anteckningar och vad
jag strukit eller noterat i handlingar och dagordning. Det skulle vara en
viss trygghet för oss nybörjare att sitta tillsammans med våra
partikamrater och de vi har valsamverkan med. Vid debatter är det svårt
att få fram synpunkter och information av olika slag till den av gruppen
som skall framföra gruppens talan.

Normalt vill man kunna få eller lämna en uppgift som är viktig i
debatten. Det kan vara en liten viskning eller en liten lapp. Detta är helt
omöjligt med nuvarande placering av ledamöterna.

En mer sammansluten placering av de olika grupperna skulle
förmodligen innebära att ett antal ajourneringar inte skulle vara
behövliga.

Jag förslår därför fullmäktige besluta:

att nuvarande placering i fullmäktiges sessionssal ändras på så sätt att
ledamöterna sitter samlade partivis och med de partier de har
valsamverkan med.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-06-10 - KSAU § 156
Motion - Angående ledamöters placering i sessionssalen vid KF möte
Yttrande av KF presidium angående ledamöters placering i
sessionssalen
Yttrande av Moderaterna angående ledamöters placering i sessionssalen
Yttrande av Centerpartiet angående ledamöters placering i sessionssalen

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
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Sammanträdesprotokoll 2015-08-12
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen,
dels till kommunfullmäktiges presidium, dels till i kommunfullmäktige
representerade partier, för yttrande senast 2015-04-30.

Presidiet föreslår att nuvarande placering bibehålls. De anser att det är
bra att ledamöterna sitter blandat då det är ett sätt för nya och gamla
ledamöter att lära känna varandra över partigränserna.

Med nuvarande placering undviker man onödigt småprat under mötets
gång som annars kan bli störande för mötet. Vid partivis placering är det
stor risk för störande småprat under mötena. Vid behov av diskussion i
partigruppen finns ju alltid möjligheten att begära en ajournering.
Med dagens lokal och teknik som används idag anser de inte det är
lämpligt att sitta partivis. Fullmäktiges presidium föreslår att motionen
avslås.

Moderaterna framför följande:
Moderaterna anser att nuvarande placering är bra. Vi anser att en
placering då vi sitter i grupper eller partivis innebär ett störande
moment med prat och viskningar. Det stör framför allt de som hör dåligt
men också våra radiolyssnare och de som följer oss via webben.

Centerpartiet vill att man behåller nuvarande placering i
kommunfullmäktigesalen även framöver.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända inkomna yttranden,

att behålla nuvarande placering av ledamöter i fullmäktigesalen,
samt

att motionen därmed avslås.
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Yrkanden i kommunstyrelsen
Christer Olsson yrkar bifall till motionen.

Gunnar Edvardsson, Mary-Anne Persson, Theresa Lindahl, Leif
Fredriksson och Tommy Brorsson yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag till beslut

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på förslagen och finner således att arbetsutskottets förslag
antas.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända inkomna yttranden,

att behålla nuvarande placering av ledamöter i
fullmäktigesalen, samt

att motionen därmed avslås.

Thomas Bjertner, Christer Olsson och Agneta Lindau Persson
reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkandet om bifall till
motionen.
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 117 KLK.2015.19 053

Besvarande av motion - Kommunen bör satsa på lokal-
och närproducerad mat.

Anneli Eskilandersson, SD, Mikael Eskilandersson, SD, och Tommy
Brorsson, SD har inlämnat en motion om att kommunen bör satsa på
lokal- och närproducerad mat.

Avmotionen framgår följande:

Sverigedemokraterna anser att eftersom lokalt producerat och närodlat
oftast är bättre mat med mindre gifter än till exempel ekologiskt odlad
mat, så bör vi fokusera mer på att få bra och giftfri mat till våra skolor,
särskilda boende och äldreboende, än att produktionssättet måste vara
ekologiskt som moderaterna föreslår i ett initiativ. Lokalt- och
närproducerad mat samt kött som produceras med en god djurhållning
och på ett miljösmart sätt, finns att köpa på marknaden redan idag och
då finns ingen anledning att vänta till 2020 med att börja ställa om till
bättre råvaror i kommunens mat.

Sverigedemokraterna ser även flera fördelar med lokalt och
närproducerad mat både ur miljöhänseende, eftersom transporterna
minskar, men framförallt ger det bättre råvaror och bättre mat. Att
stödja lokala producenter är också ett samhällsintresse då det minskar
beroendet av andra länders produktion och skapar arbetstillfällen i
Sverige, som i sin tur leder till ökade skatteintäkter och mer välfärd för
våra invånare.

Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår därför:

· Att den mat som kommunen ansvarar för, ska i möjligaste mån
vara lokal- eller närproducerat och uppfylla motsvarande de
krav som ställs för produktion i Sverige.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2015-06-17 - KSAU § 166
Motion - Kommunen bör satsa på lokal- och närproducerad mat.
Protokoll 2015-05-21 - UNAU § 38
Information angående slakt av kyckling
Avtal - Köttupphandling
Redovisning från kostchefen
Yttrande från kostchefen
Protokoll 2015-06-04 - UN § 66
Initiativ om upphandling som i Klippan.pdf
UNAU kostorganisation som Klippan.docx

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande senast 2015-05-15.

Utbildningsnämnden har i sin tur beslutat

· att översända kostchefens yttrande till kommunstyrelsen

· att föreslå att motionen bifalles, samt

· att kommunstyrelsen utreder kostnaden för motionens
genomförande och avsätter medel för detta

Protokollsanteckning i arbetsutskottet

Arbetsutskottet noterar följande när det gäller närproducerat och Lagen
om offentlig upphandling (LOU)

Vadgäller för närproducerat inom livsmedelsupphandling?
Många frågor som rör livsmedel inom offentlig sektor handlar om
önskemål om att mat i skola och omsorg ska vara närproducerad. Andra
vanliga frågor handlar om och hur lokala och framförallt mindre företag
kan beaktas och få företräde vid offentlig upphandling.
Ett av de viktigaste syftena med EU: s upphandlingsdirektiv är att
främja den fria rörelsen av varor och tjänster och den fria
etableringsrätten. Det finns dock några viktiga punkter att komma ihåg:
· Krav på korta transportavstånd, att produkten ska vara

”närodlad” eller ”lokalproducerad” kan i vissa fall ha goda
miljöeffekter, men att ställa det som krav är som regel
diskriminerande och handelshindrande, och därmed inte tillåtet
vid offentlig upphandling.
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· Krav på viss verksamhetsort eller att en leverantör ska vara
etablerad på den aktuella orten redan vid anbudsingivandet är i
regel inte heller tillåtet. Det är inte tillåtet att kräva orimligt
korta leveranstider eller ”färskhet” om det inte är berättigat med
hänsyn till vad kontraktet avser.

· Svenska producenter ska följa aktuell svensk lagstiftning, men
att begära att utländska producenter ska följa densamma kan
vara diskriminerande och handelshindrande. EU:s lagstiftning
på produktionsnivå är ofta s.k. minimilagstiftning, vilket
innebär att enskilda medlemsstater får ha längre gående
lagstiftning inom sina respektive länders gränser. Vissa frivilliga
standarder eller produktionssystem kan däremot motivera och
göra det möjligt att begära att produktionen har skett över den
nivå som anges i minimidirektiven. Det kan dessutom finnas
nationell lagstiftning som exempelvis förbjuder vissa kemikalier
i varor och det gäller även för importerade produkter.

· Enligt Kommunallagen (KL) ska kommunerna behandla alla
medlemmar lika och det är inte tillåtet att gynna enskild
näringsidkare. Däremot får kommuner och landsting genomföra
åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller
landstinget vilket är viktigt i detta sammanhang.

Vadbetyder ”närproducerat”?
Lokal mat - Såväl produktion som konsumtion sker inom ett begränsat
område och avsändaren är tydlig. Synonymt med ”lokalproducerat” och
”närodlat”. Regional mat - Mat med en tydlig avsändare som har
anknytning till det “regionala köket” men kan konsumeras i eller
utanför det definierade området. Småskalig livsmedelsförädling - Avser
både produktion och förädling av livsmedel i små företag. Produkterna
marknadsförs med en tydlig avsändare, till exempel landskap eller
producenten.

Arbetsutskottet noterar speciellt att den är viktigast åtgärden är att det är
god kvalitet på den mat som serveras i Örkelljunga kommun. Om maten
med hög kvalitet dessutom är producerad lokalt och följer
Livsmedelsverkets rekommendation innebär det ytterligare fördelar.

Slutligen noterar arbetsutskottet att liknande förslag behandlats i ett
flertal motioner och initiativ under åren. Kommunfullmäktige har i
budget 2015 beslutat anslå ytterligare 300.000 kronor för att öka
kvaliteten på mat i Örkelljunga kommun.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända yttranden från
utbildningsnämnden plus arbetsutskottets protokollsanteckning
ovan, samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Yrkanden i kommunstyrelsen
Tommy Brorsson yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på förslagen och finner att arbetsutskottets förslag antas.

Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition fastställes.

Ja - röst för arbetsutskottets förslag.
Nej - röst för Tommy Brorssons yrkande om bifall till motionen.

Genomförd omröstning utfaller med 8 ja röster, 2 nej röster och
1 avstår.

Carina Zachau, Gunnar Edvardsson, Leif Fredriksson, Madeléne
Ekelund, Christer Olsson, Agneta Lindau-Persson, Mary-Anne Persson
och Theresa Lindahl röstar ja. Tommy Brorsson och Niclas Bengtsson
röstar nej. Thomas Bjertner avstår.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända yttranden från
utbildningsnämnden plus arbetsutskottets
protokollsanteckning ovan, samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Tommy Brorsson och Niclas Bengtsson reserverar sig mot beslutet
till förmån för yrkande om bifall till motionen..
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 118 KLK.2015.268 189

Förslag till reviderad Krisledningsplan

Krisledningsplanen kommer att tillämpas när Örkelljunga kommun
övergår från normal verksamhet till en organisation anpassad för att
kunna hantera en extraordinär händelse. Planen utgör kommunens
ledningsplan och kommer primärt att användas av
krisledningsverksamheten och krisledningsnämnden.

Planen är också avsedd att kunna användas då kommunens
samverkande resurser behöver nyttjas utan att krisledningsnämnden
trätt i funktion.

Kommunens verksamheter upprättar egna krisplaner som följer denna
plans intentioner.

Extraordinära händelse
Med extraordinär händelse avses sådana händelser som
• avviker från det normala
• innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
• medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner
• kräver skyndsamma insatser av en kommun
• terrorism

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-06-17 - KSAU § 169
Krisledningsplan , reviderad

Kommunsekreterare Kenth Svensson informerar i ärendet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna Krisledningsplanen för Örkelljunga kommun.
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 119 KLK.2015.272 180

Förslag till Kriskommunikationsplan

Effektiv och samordnad kommunikation under en kris är grundläggande
för hur väl krisen hanteras. Genom att kommunicera påverkar man
händelseutvecklingen och driver krishanteringsarbetet framåt.
Kriskommunikation måste därför betraktas som en integrerad och
avgörande del i krishanteringsarbetet.

En väl fungerande Kriskommunikationsplan är ett stöd i
kommunikationsarbetet i samband med en kris. Genom att i förväg ha
planerat för hur arbetet ska fungera och hur uppgifter ska fördelas
sparas viktig tid och kraft som i kris- eller katastroflägen behöver
användas på själva kommunikationsarbetet.

En Kriskommunikationsplan hjälper också till att skapa medvetenhet
om kriser, krishantering och kriskommunikation.

Kriskommunikationsplanen för Örkelljunga kommun riktar sig i första
hand till den centrala krisledningsgruppen och kommunens
informationsgrupp. Kriskommunikationsplanen kompletterar
Örkelljunga kommuns krisledningsplan. Vid extra ordinära händelser
såsom kris fungerar kommunledningen som talesperson för kommunen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-06-17 - KSAU § 170
Förslag till kriskommunikationsplan 2015-06-17

Kommunsekreterare Kenth Svensson informerar i ärendet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslaget till Kriskommunikationsplan.
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 120 KLK.2015.250 003

Förslag till reglemente för krisledningsnämnden

Kanslienheten har reviderat nu gällande reglemente för
krisledningsnämnden. Enligt reglementet ska Krisledningsnämnden
utöva den ledningsfunktion som enligt lag (2006:554) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap, ankommer på kommunen. Med extraordinär
händelse avses en händelse som avviker från det normala, innebär en
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av
kommunen.

Det åligger krisledningsnämnden att:
- träda i funktion som nämnd först i samband med den extraordinära
händelsen,
- i enlighet med ramar angivna av kommunfullmäktige, fatta beslut om
att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i
den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära
händelsens art och omfattning,
- i övrigt, genom den normala organisationen, verka för att
kommunfullmäktige inför varje ny mandatperiod tillsändes ett förslag
till ledningsplan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-06-17 - KSAU § 171
Förslag till reglemente för krisledningsnämnden

Kommunsekreterare Kenth Svensson informerar i ärendet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslaget till reglemente för krisledningsnämnden.
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 121 KLK.2015.251 189

Utbildnings- och övningsplan för
krisledningsorganisationen

Utbildnings- och övningsplanen för krisledningsorganisationen ska
säkerställa att den personal som ingår i krisledningsorganisationen,
såväl anställda som förtroendevalda, är väl utbildade och övade för sina
uppgifter vid krisledning.

Planen utgör även planeringsunderlag för förvaltningar och
förtroendevalda avseende hur mycket tid som minst skall avsättas för
övning och utbildning i krisledning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-06-17 - KSAU § 172
Utbildnings- och övningsplan för krisledningsorganisationen

Kommunsekreterare Kenth Svensson informerar i ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna utbildnings- och övningsplan för
krisledningsorganisationen.

___________

Expedieras till:
KommunsekreterareKenth Svensson
Kommunchef Peter Andreasson
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KS § 122 KLK.2015.291 770

Yttrande över Förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal

Region Skåne och Kommunförbundet Skåne efterhör yttrande över nytt

förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal.

I ärendet föreligger
· Avtal om ansvarsfördelning samverkansformer och gemensam

utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 2015-05-28,
inklusive bilagorna B, C, D.

· Förslag till yttrande över nytt Hälso- och Sjuvkvårdsavtal från
Skåne Nordväst

Beslutsunderlag
Missiv - Ett hälso- och sjukvårdsavtal i samverkan
Avtal om ansvarsfördelning, samverkansformer och gemensam
utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne
Bilaga - Avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling
avseende hälso- och sjukvården i Skåne
Bilaga - Grundöverenskommelse i avtal om ansvarsfördelning och
samverkan avseende hälso- och sjukvården i Skåne
Bilaga - Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, utveckling och
samverkan avseende hälso- och sjukvården i Skåne
Yttrande över nytt Hälso- och sjukvårdsavtal - Skåne Nordväst

Följande förslag till yttrande har utarbetats inom Skåne Nordväst:

Remissen
Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har till
kommunledningarna i Skånes kommuner den 29 maj 2015 översänt
förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal (nedan ”Avtalet”). Detta
yttrande lämnas som gemensamt yttrande för Skåne
Nordväst-kommunerna ( Höganäs, Båstad, Ängelholm, Örkelljunga,
Klippan, Perstorp, Åstorp, Bjuv, Svalöv och Landskrona (nedan
kallade ”Skåne Nordväst”).

Skåne Nordväst har begärt anstånd med att yttra sig över Avtalet till
den 31 augusti 2015.
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Allmänt
Inledningsvis vill Skåne Nordväst framföra att intentionerna i Avtalet är
goda. Det nya Avtalet beskriver utökad samverkan mellan kommunerna
och regionen. Läkarmedverkan utanför sjukhuset ska förbättras för att
undvika sjukhusvård. Det är även positivt med förslagen kring e-hälsa
samt att nya vårdformer diskuteras.
Skåne Nordväst är dock eniga i att hysa stor tveksamhet till Avtalet. Det
gäller både utformning och innehåll. För att Skåne Nordväst ska kunna
ingå avtal med Region Skåne finns ett antal punkter som måste belysas,
fördjupas och inarbetas i avtalet.

Projekt Hälsostaden
Inom Skåne Nordväst pågår redan arbete med att utveckla vårdformer
som bygger på utökad samverkan mellan kommun och region. Härmed
avses Projekt Hälsostaden, som inleddes 2013, och har Ängelholms
kommun och Region Skåne som parter. Projektet omfattar kommunala
vårdplatser på Ängelholms sjukhus för korttidsboende samt samverkan
kring vårdplanering. Målsättningen är ökad tillgänglighet, vård/omsorg
på rätt nivå, förbättrade patientflöden mellan sjukhus, primärvård och
kommun. Tanken är att fler primärkommuner ska ges möjlighet att ingå
i samarbetet.

Detta projekt upplevs positivt. Att notera är dock att projekt
Hälsostaden, till skillnad mot Avtalet, har klausuler som reglerar
parternas ansvar för finansiering och uppföljning.

Avtalets nuvarande utformning
Avtalet beskrivs som ett avtal om ansvarsfördelning, samverkansformer
och gemensam utveckling. Utvecklingsdelen av Avtalet skulle juridiskt
kunna ses som en Avsiktsförklaring*. Detta är dock inte tydligt uttryckt i
Avtalet. Avtalet bör därför kompletteras med konkreta klausuler om
genomförande, ekonomiska konsekvenser och
dylikt. Ett avtal ska sikta på att vara tydligt. Parternas ansvar, och
konsekvenser om avtalet inte följs, måste tydligt framgå.
Genomförandet av utvecklingsdelen bör ske etappvis och i olika takt för
kommunerna beroende på förutsättningarna.

Avtalet ska vara tidsbegränsat och uppsägningstiden bör
förändras/tydliggöras.
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Avavtalet ska även framgå hur tvister med anledning av avtalet ska
lösas. Konstruktionen med att Region Skåne administrerar det centrala
samverkansorganet som ytterst kan avgöra eventuella tvister kan inte
accepteras. Det ska även framgå hur varje kommuns självbestämmande
tillvaratas i den föreslagna gemensam avtalskonstruktion.
Det behövs även en analys av hur de sidoavtal som räknas upp på sidan
13 i bilaga C, Grundöverenskommelsen, påverkas av Avtalet.

Avtalets innehåll

Förskjutning av ansvar
Skåne Nordväst ser ett ökat resursbehov avseende sjuksköterskor, till
stor del beroende på kravet om omedelbar tillgänglighet på
sjuksköterskor. Skåne Nordväst ser därtill ett ökat resursbehov avseende
omvårdnadspersonal p.g.a. att antalet hemtjänsttimmar kommer att
utökas hos dessa patienter. Kompetensnivån för alla yrkeskategorier
måste höjas av samma anledning, för att möta de nya krav som ställs
utifrån det nya avtalet.

Klausulen om att resursbrist aldrig får vara ett skäl till att huvudmännen
inte tar sitt ansvar för vård, omsorg och stöd till patient, kan inte
accepteras. En sådan klausul begränsar kommunernas
självbestämmande, inkl. möjligheter att påverka inriktning och
satsningar.

Ekonomi
Utredningen om de ekonomiska förutsättningarna måste utvecklas och
fördjupas i förhållande till respektive avtalspart. Det gäller även
finansieringsprincipen och hur förskjutningar av nuvarande
finansieringsansvar ska regleras. Kommunerna måste kunna överblicka
kostnadsökningarna och budgetera för dessa. Taxor, interna
ersättningssystem och ekonomistyrning påverkas i kommunerna, vilket
kräver god framförhållning. Avtalet bedöms också påverka
kommunernas kostnader för bostadsanpassning när fler ska vårdas i
hemmet.
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Bemanning
Det kan vara svårt för kommunerna att på egen hand hitta de nya
kompetenser som avtalet kräver. Avtalet bör därför ställa krav på
utvecklade samverkansformer vad avser kompetens- och
rekryteringsbehov av legitimerad personal. Det måste även på ett
tydligare sätt framgå hur det finansiella ansvaret ska regleras då
exempelvis läkar- eller sjuksköterskekompetens inte finns tillgänglig i
relation till behovet.

Avtalet bedöms innebära ett ökat behov av högre bemanningsnivå på
sjuksköterskesidan och undersköterskor, samt att det kommer krävas ett
kompletterande team (ny form) av undersköterskor, paramedicinare
samt biståndshandläggare som hanterar de mest sjuka.

Skåne Nordväst har idag liten erfarenhet av att vårda personer med
psykiatriska diagnoser i hemmet. Dessa personer har tidigare inte
inkluderats.

Rehabilitering och hjälpmedel
Det måste tydliggöras vad som menas med förtroendeförskrivning. Det
saknas för närvarande riktlinjer, vilket innebär risk för att patienterna
hamnar mellan två stolar. Hur drar man gränsen, vem tar hand om
patienterna?

Definitionen och nivån på begreppet basrehabilitering måste tydliggöras
i Avtalet.

Sammanfattning
Skåne Nordväst anser på det hela taget att Avtalet är otydligt formulerat
och innehåller allt för många osäkerheter och en alltför bristfällig
konsekvensanalys för att kommunerna ska anse sig kunna åta sig det
ansvar som Avtaletmedför. Sammanfattningsvis anser sig Skåne
Nordväst inte kunna underteckna avtalet i dess nuvarande form.

Skåne Nordväst 2015-08-15

*En Avsiktsförklaring är ett dokument som upprättas för att skapa
arbetsro och ramar för kommande förhandlingar om ett slutligt avtal.
Dokumentet är vanligen inte juridiskt bindande.
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Sammanträdesprotokoll 2015-08-12
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen beslutar

att lämna mandat till kommunstyrelsens arbetsutskott att avge
yttrande till Region Skåne och Kommunförbundet Skåne
över Förslaget till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal.

___________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-19

32(33)



Sammanträdesprotokoll 2015-08-12
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 123 KLK.2015.9 00

Informationsärenden

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2015-06-10 § 157
VolymredovisningSöderåsens Miljöförbund
Trygghetspunkter i Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationsärendena till handlingarna.
___________
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