
Sammanträdesprotokoll 2017-01-11
Kommunstyrelsen

Tid och plats 2017-01-11 - Kommunhuset klockan 13.30 - 16.05.

Beslutande
Carina Zachau (M) - ordförande (KD)
Christer Olsson (S) - andre vice ordförande
Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare
Tommy Brorsson (SD) - ledamot, Niclas Bengtsson (SD) - ledamot
Thomas Bjertner (S) - ledamot, Tomas Nilsson (C) - ledamot
Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare, Pär Nilsson (L) - ledamot
Theresa Lindahl (M) - ledamot
Madeléne Ekelund (MP) - ledamot, § 1-8, kl 13.30-14.20.
Leif Sigbo (MO) - tjänstgörande ersättare, § 9-10, 12-21, 23-24

Övriga deltagande Arne Silfvergren (S), Anneli Eskilandersson, (SD), Mary-Anne Persson (SPI),
Michael Bengtsson, (SD) ersättare (SD), Leif Sigbo, tjg ers. § 1-8, 11, 22
Kenth Svensson, kommunsekreterare, sekreterare
Charlotta Kabo Stenberg, kommunchef, Stefan Christensson, ek.chef, § 1-8

Justering
Justerare Bjarne Daa

Plats och tid Kommunhuset 2017-01-17, klockan 11.00.

Justerade paragrafer §§ 1 - 24

Underskrifter

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

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

Justerare
.................................................................
Bjarne Daa

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-01-11

Datum för uppsättande
av anslag

2017-01-19 Datum för nedtagande av
anslag

2017-02-13

Förvaringsplats för
protokoll Kommunkansliet

Underskrift
.................................................................
Kenth Svensson
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 1 KLK.2017.3 00

Eventuellt övriga ärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som extra ärenden hantera KLK
2017.20 Avtal med Skånes Fagerhults Idrottsförening och KLK
2016.354 Yttrande till Förvaltningsrätten över Mikael
Eskilanderssons yttrande.
___________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 2 KLK.2017.4 00

Information om ekonomi och IT 2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från
ekonomichef Stefan Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Ekonomichef Stefan Christensson informerar om pågående arbete med
Årsredovisning 2016. Dessutom kommer arbete att påbörjas med
nulägesanalys för IT-verksamheten.
___________
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 3 KLK.2016.3 042

Månadsuppföljning 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningarna
per november 2016, dels för kommunstyrelsens verksamhet, dels
för kommunen totalt.

Bakgrund
Ekonomichef Stefan Christensson presenterar sammanställda
månadsuppföljningar per november månad för kommunstyrelsens
verksamhet samt för kommunen totalt.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-12-14 - KSAU § 312
Månadsuppföljning kommunstyrelsen november 2016
Originalrevidering Uppföljning november 2016.pdf 201-01-12
___________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 4 KLK.2014.259 001

IT-samordning drift för 6 K

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Örkelljunga kommun f n ska avstå
från att ingå i den gemensamma drift- och supportorganisationen
för IT som presenteras från TomasRikse, Klippans kommun.

Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra en
nulägesanalys av kommunens ITverksamhet med hjälp av konsult.

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

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

Bakgrund
Kommunchef Tomas Rikse har översänt en skrivelse beträffande
IT-samverkan – gemensam driftorganisation. Av skrivelsen framgår
följande:

Kommunerna i 6K har under lång tid samverkat på it-området. Arbetet
har lett till att det idag finns ett bra it-kommunikationsnät mellan
kommunerna, med mycket hög kommunikationskapacitet, där också
varje kommun av säkerhetsskäl är sammankopplad med två olika andra
kommuner. På detta nät samverkar i dagsläget kommunerna kring
gemensam telefoni, gemensamt Internet med dubbla ingångar,
gemensamt kartsystem, och en rad andra system som delas mellan två
eller flera kommuner.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

2009 gjordes det på kommundirektörernas initiativ en förstudie kring
gemensam it-drift inom 6K, utförd av extern konsult. Rapporten
förordade gemensam it-drift, särskilt med hänsyn till effekter som
minskad sårbarhet och minskad kostnadsökningstakt genom
stordriftsfördelar och standardisering. Rapporten tryckte särskilt på att
också mindre kommuner måste kunna leverera samma slags tjänster
som större kommuner, t ex e-tjänster gentemot medborgarna. Förslaget
gick inte till ett genomförande.

2013 tog kommundirektörerna initiativ till en förnyad förstudie kring
it-driftsamverkan, också denna gång med extern konsult. Rapporten var
färdig till halvåret 2014, och förordade gemensam it-drift. Liksom
rapporten från 2009 tryckte förstudien särskilt på samverkansfördelar
som minskad kostnadsökningstakt för it, stärkt förmåga att hantera
volymökningar genom standardisering, och också förmåga till it-
support dygnet runt. Studien tryckte också på tanken att även mindre
kommuners it-drift måste ha förmåga att svara mot nya samhällskrav
som t ex e-tjänster, digitalisering, etc.

Rapporten blev under slutet av 2015 underlag till förslag till beslut om
inrättande av gemensam it-driftorganisation. Frågan om beslut har
skjutits upp till hösten 2016 i väntan på bättre konkretisering av några
frågor.

Efter beslut i styrelsen för 6K har Tomas Rikse upprättat förslag till
avsiktsförklaring avseende gemensam it-drift och gemensam it-
organisation. Klippans kommun fick av styrelsen för 6K uppdraget att
parallellt med beslutsprocessen kring avsiktsförklaringen rekrytera en
chef för den nya organisationen. Den tjänsten, med kringkostnader, ska
finansieras gemensamt av deltagande kommuner efter befolkningstal.
För övrigt gäller att samtliga kommuner går in i samarbetet med den
tekniska plattform och de ekonomiska ramar som gäller för respektive
kommun.

I nuläget har endast Svalövs kommun valt att stå utanför samverkan.
Det finns ett visst intresse även hos Svalöv, men de vill hålla dörren
öppen för att kunna inträda i samverkan vid en senare tidpunkt.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

TomasRikses förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande förslag till
avsiktsförklaring, daterad 2016-10-05, om it-samverkan och gemensam
it-organisation inom 6K.

6-K kommunerna
Bjuv kommun, Perstorps kommun, Åstorps kommun och Klippans
kommun ställer sig bakom avsiktsförklaringen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-12-14 - KSAU § 313
Skrivelse Svalövs kommun 2016-11-07 - IT-samverkan 5 K
Protokollsutdrag Bjuvs kommun 2016-11-09 - Avsiktsförklaring om IT-
samverkan mellan Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och
Örkelljunga kommun
Protokoll Perstorp kommun KF 2016-11-30 - IT-samverkan gemensam
driftorganisation
Protokollsutdrag Klippans kommun KF 2016-11-22 - IT-samverkan
gemensam driftorganisation
Tjänsteskrivelse Tomas Rikse Klippans kommun 2016-10-13 - IT-
samverkan – gemensam driftorganisation
Tomas Rikse Klippans kommun - PP-presentation
Protokollsutdrag Åstorps kommun - IT-samverkan
___________

Expedieras till:
Kommunchefen
Ekonomichefen
Berörda kommuner 6 K
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KS § 5 KLK.2016.373 005

Fiberutbyggnad landsbygd

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att garantera 100 % anslutning i den
ansökan om bidrag till fiberutbyggnad som är inskickad till
Länsstyrelsen.

Beslutet gäller under förutsättning, dels att minst 75 procent av
hushållen/fastighetsägarna på landsbygden initialt väljer att
ansluta sig till fiberutbyggnadsprojektet, dels att bidrag erhålls
från länsstyrelsen.

Beslutet påverkar kommunens likviditet men behöver inte påverka
kommunens resultat.

Bakgrund
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg och ekonomichef Stefan
Christensson framför i skrivelse följande:

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att garantera 100 % anslutning i den
ansökan om bidrag till fiberutbyggnad som Svenska Stadsnät skickat in
till Länsstyrelsen.

Beslutet gäller under förutsättning att minst 75 procent av
hushållen/fastighetsägarna på landsbygden initialt väljer att ansluta sig
till fiberutbyggnadsprojektet.

Beslutet påverkar kommunens likviditet men behöver inte påverka
kommunens resultat.

Sammanfattning
Svenska Stadsnät har till Länsstyrelsen skickat in en ansökan om
statliga bidrag till fiberutbyggnad.
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Ansökan ska senast 15 februari kompletteras med andel fastighetsägare
som väljer att ansluta sig till fiberutbyggnadsprojektet. Enligt tidigare
ansökningsomgångar kommer troligen endast de ansökningar som kan
garantera 100 % anslutning komma ifråga för bidrag.

Kommunfullmäktige föreslås därför anta nedan beskrivet förslag om att
dra fiber till samtliga landsbygdshushåll/landsbygdsfastigheter, under
nedan beskrivna förutsättningar och under förutsättning att
länsstyrelsen beviljar bidrag motsvarande ca 60 procent av den totala
investeringsutgiften. Beslutet förutsätter dessutom att minst 75 procent
av hushållen/fastighetsägarna väljer att dra fiber till sina fastigheter i
initialskedet. Uppnås dessa förutsättningar ska kommunen finansiera
fiberdragningen till resterande fastigheter. I takt med att resterande
fastigheter väljer att ansluta sig till fibernätet får de betala
anslutningsavgiften till kommunen istället för till Svenska Stadsnät.

Anslutningarna som kommunen finansierar blir en immateriell tillgång
för kommunen som kommunen vid senare tillfällen kan sälja till
fastighetsägare som vill ansluta sig. Modellen behöver inte innebära
någon kostnad för kommunen.

Beskrivning av ärendet
Örkelljunga kommun är sett till ytan en relativt stor kommun med en
befolkningstäthet på endast 31 invånare per kvadratkilometer (år 2015),
vilket innebär att det i vissa fall är långa avstånd mellan fastigheterna/
hushållen. Kostnaden för fiberdragning till kommunens
landsbygdshushåll varierar från 40 000 kr/per hushåll till 85 000
kr/hushåll under förutsättning att samtliga hushåll ansluter sig.
Genomsnittskostnaden hamnar då på 56 000 kr/hushåll. Bidrag från
länsstyrelsen lämnas som högst med 60 procent av den totala
kostnaden, vilket som lägst skulle resultera i en genomsnittlig
nettokostnad på 25 000 kr – 30 000 kr per hushåll. Detta under
förutsättning att 100 procent av hushållen ansluter sig.
Enligt Svenska Stadsnät finns det ca 1500 landsbygdsfastigheter i
Örkelljunga kommun, inkluderat landsbygdsföretag, vilket i det här
fallet skulle motsvara 100 procents anslutning.
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Vid den senaste ansökningsomgången för bredbandsbidrag fördelades
samtliga medel bland dem som garanterade en 100 procentig anslutning
och utifrån denna erfarenhet går det att dra slutsatsen att sannolikheten
för tilldelning ökar ifall att fiber kan dras till samtliga
landsbygdshushåll. En lösning kan vara att kommunen bekostar
dragning av fiber till de fastigheter där ägarna väljer att inte ansluta sig
i initialskedet och att fastighetsägarna därefter betalar till kommunen
efterhand som de ansluter sig.

Vid 75 procents anslutningsgrad skulle det innebära att kommunen
skulle vara tvungen att ta en utgift på ca 375 fastigheter x 30 000 kr =
11 250 000 kr. Denna investeringsutgift skulle rent redovisningsmässigt
utgöra en identifierbar immateriell tillgång för kommunen.

Värderingen av tillgången ska ske enligt motsvarande
redovisningsprinciper som gäller för redovisningsstandarden K3, vilket
innebär att värdering kan ske till marknadsvärdet, dock med årlig
prövning av nedskrivningsbehovet. Detta innebär att
investeringsutgiften som kommunen tar på sig för fastigheter som ej
ansluter sig i första skedet, inte blir en kostnad för kommunen utan en
tillgång i balansräkningen. När sedan kommunen säljer en anslutning
till en fastighetsägare som inte anslutet sig i första skedet ökar likvida
medel samtidigt som värdet av immateriella tillgångar minskar, men
kommunens resultat påverkas dock inte. Lite förenklat kan man säga att
resultatet påverkas först när en byggnad rivs eller när man kommer till
den tidpunkten att tekniken i sig är föråldrad och ersätts med ny teknik.
Först då skrivs tillgången av och påverkar kommunens resultat
motsvarande värdet för ej sålda anslutningar. Med andra ord påverkar
investeringen likviditeten, men inte resultatet.
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Även om förslaget inte medför någon kostnad i sig för kommunen, så
kommer det dock att påverka likviditeten samtidigt som alla åtaganden
av den här sorten givetvis medför någon typ av risk på lång sikt.
T.ex. kan tekniken i sig bli föråldrad snabbare än beräknat och innan
100 procents anslutningsgrad uppnåtts. Därför är det trots allt viktigt att
uppnå en kritisk massa av fastighetsägare som ansluter sig redan i
initialskedet. Förslagsvis bör en minimigräns finnas med innebörden att
kommunens åtagande gäller under förutsättning att minst 75 procent av
fastigheterna/hushållen ansluter sig redan i det initiala skedet.
För att skapa incitament att uppnå den kritiska volymen kan villkoret
kombineras med ett högre pris på anslutningen för fastigheter som
ansluts vid ett senare skede. Förslagsvis skulle priset kunna vara 30 000
kronor för hushåll som ansluter sig redan från början, medan priset för
de som ansluter sina fastigheter därefter skulle kunna vara 40 000
kronor.

Förslaget i sin helhet bygger på att det är ett solidariskt åtagande som
samtliga vinner på. Vissa fastigheter kostar mer att ansluta än andra,
men genom att hålla nere den genomsnittliga kostnaden har fler råd att
ansluta sig. Som en följd av en bred uppslutning kan då också
möjligheten till bidrag för fiberutbyggnaden finnas, vilket medför att
även hushåll som skulle haft en relativt låg kostnad utan bidrag
kommer att tjäna på den föreslagna modellen.

Kommunstyrelsens behandling
Christer Olsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, vilket bifalles.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-12-14 - KSAU § 310
Tjänsteskrivelse - Fiberutbyggnad
Motion (KD) och (C) - Utbyggnad av fiber (bredband) på landsbygden
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 6 KLK.2016.292 005

Besvarande av motion från KD och C - Utbyggnad av
bredband (fiber) på landsbygden

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
arbetsutskottets förslag till beslut i ärende KLK 2016.373
Fiberutbyggnad landsbygd. I ärendet föreslås kommunfullmäktige
besluta enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att garantera 100 % anslutning i den
ansökan om bidrag till fiberutbyggnad som är inskickad till
Länsstyrelsen.

Beslutet gäller under förutsättning, dels att minst 75 procent av
hushållen/fastighetsägarna på landsbygden initialt väljer att
ansluta sig till fiberutbyggnadsprojektet, dels att bidrag erhålls
från länsstyrelsen.

Beslutet påverkar kommunens likviditet men behöver inte påverka
kommunens resultat.

Motionen bifalls därmed.

Bakgrund
Christer Unosson, KD, och Tomas Nilsson, C, framför i motion att
fiberutbyggnaden i Örkelljunga börjat ta fart under året genom initiativ
från olika byaföreningar (fiberföreningar) i samarbete med Svenska
Stadsnät och man är nu igång att gräva ner fiber i tätorterna.

På landsbygden behövs det en högre täckningsgrad av abonnenter för
att Svenska Stadsnät ska vara beredda att gå in. För att en utbyggnad av
fiber på landsbygden ska vara möjlig behövs det göras en ansökan till
länsstyrelsen för att få del av de statliga medel som har avsatts för att
90 % av Sverige ska ha tillgång av fiber innan 2020, vilket är statens
mål för fiberutbyggnaden. Målet för Skåne är 95 %.
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Vår uppfattning är att fiberutbyggnad är avgörande för Örkelljungas
framtid som ort och att kunna vara en kommun med levande landsbygd
med möjlighet för företag att kunna finnas kvar på landsbygden och ge
unga människor möjlighet att kunna bo utanför tätorten och ges
möjlighet att vara uppkopplad över nätet för studier och företagande.

Kommunfullmäktige antog en bredbandsstrategi 2013-09-30 för
Örkelljunga kommun 2014-2020, och beslutade 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.

Några fiberföreningar har ansökt om medel ur det statliga anslaget men
fått avslag bland annat p g a brister i ansökan. En landsbygdsutvecklare
och bredbandsstrateg har anställts från den 1 augusti 2016, vilket vi via
budgetarbetet har medverkat till. Vi menar att kommunen ska vara
drivande och ta helhetsgreppet om utbyggnaden av fiber på
landsbygden.

1 den parlamentariska landsbygdskommittén delbetänkande (SOU
2016:26) sägs att

"Om det ska finnas levande, aktiva och växande landsbygder i Sverige
måste vi skapa mer likvärdiga livsvillkor i hela landet."

Landsbygdskommittén betonar också att landsbygderna behöver
ha likvärdig tillgång till digital infrastruktur med hög
överföringskapacitet, kommersiell och offentlig service, bostäder och
utbildningsmöjligheter som boende i de mer tätbefolkade delarna i
landet.

Vi undertecknade partier Kristdemokraterna och Centerpartiet tycker
att det är nödvändigt att Örkelljunga som landsbygdskommun fortsätter
arbetet att påskynda utbyggnaden av den digitala infrastrukturen till
100 % så att vi som kommun blir konkurrenskraftiga ur ett skånskt
perspektiv.

Våra fullmäktigegrupper föreslår därför kommunfullmäktige besluta
att Örkelljunga kommun är drivande och tar helhetsgreppet om
utbyggnaden av bredband(fiber) på landsbygden.
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Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen om
utbyggnad av bredband till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
kommunledningskontoret för yttrande senast mars 2017. Uppdraget är
inte längre aktuellt eftersom frågan om fiber besvarats i ärende KLK
2016.373 Fiberutbyggnad - Landsbygden.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-12-14 - KSAU § 331
Motion, KD och C, - Utbyggnad av bredband (fiber) på landsbygden
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 7 KLK.2016.423 002

Tjänsteskrivelse Anna Lindström - Attestanter för
Kommunstyrelsen under 2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna föreslagna attestanter och
ersättare enligt förteckning för 2017.

Bakgrund
Enligt gällande attestreglemente KLK 2008_133 KF§74 har respektive
nämnd i ansvar för att upprätta och hålla en aktuell förteckning över
utsedda attestanter.

Attesterna gäller för respektive ansvar och avser såväl driftskostnader
och intäkter som investeringsutgifter.

Kommunchef, Ekonomichef och Personalchef har beslutsattest för hela
kommunens verksamhet.

Redovisningschef Anna Lindström presenterar en förteckning över
attestanter och ersättare för 2017.

Beslutsunderlag
Bilaga - Beslutsattestanter 2017 Förteckning enligt Attestreglementet
§3

Tjänsteskrivelse Anna Lindström - Attestanter för Kommunstyrelsen
under 2017
___________

Expedieras sammanställd handling till:
Enligt förteckningen
Anna Lindström f v b till intranätet
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KS § 8 KLKP.2016.40 024

Justering av beloppsbilaga i Bestämmelser om
ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun
2015-2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att justera beloppen i Bestämmelserna
om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun utifrån
det höjda inkomstbasbeloppet för 2017.

Bakgrund

Vid förändring av inkomstbasbeloppet skall Beloppsbilagan på sidan 13
(Årsarvoden m m - 2017) i Bestämmelser för förtroendevalda i
Örkelljunga kommun revideras.

Inkomstbasbeloppet för 2017 är fastställt till 61 500 kronor och
beloppsbilagan i Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i
Örkelljunga kommun 2015 - 2018, är reviderad utifrån det nya
inkomstbasbeloppet.

Personalutskottets beslut
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
justera beloppen i Bestämmelserna om ersättning för förtroendevalda i
Örkelljunga kommun utifrån det höjda inkomstbasbeloppet för 2017.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-12-07 - PU § 35
Justering av beloppsbilaga i Bestämmelser om ersättning för
förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2015-2018
___________

Expedieras till:
Staffan Roos för originalstatus av dokumentet till hemsida
Löneenheten
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KS § 9 KLKP.2016.34 022

Anvisningar gällande ansvar och fördelning av
arbetsmiljöuppgifter i Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

Bakgrund

Förslaget till Anvisningar gällande ansvar och fördelning av
arbetsmiljöuppgifter i Örkelljunga kommun, är en revidering och
uppdatering av tidigare riktlinjer. Utifrån vårt systematiska
arbetsmiljöarbete och utifrån Arbetsmiljöverkets olika besök i vår
organisation så behöver vi uppdatera våra riktlinjer/anvisningar.

I kommunen är de förtroendevalda arbetsgivare och därigenom även
huvudansvariga för en god arbetsmiljö. För att kunna uppfylla sitt
ansvar är det ofta nödvändigt att arbetsgivaren fördelar uppgifter i
arbetsmiljöarbetet på andra personer i verksamheten. Uppgifterna bör
läggas på dem som har de bästa förutsättningarna att utföra uppgifterna
eller se till att de blir utförda. Det är viktigt att uppgiftsfördelningen
blir tydlig, då fördelningen oftast är en förutsättning för ett effektivt
och förebyggande arbetsmiljöarbete.

Den rättsliga grunden för fördelning av arbetsmiljöuppgifter finns i
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.
Uppgiftsfördelningen innebär inte att den som får uppgifterna
automatiskt blir straffad vid en arbetsolycka. Detta ansvar fastställs av
domstol i efterhand. Det har stor betydelse om den åtalade fått tydlig
uppgiftsfördelning, haft tillräckliga kunskaper, kompetens och
befogenheter samt resurser för sina uppgifter.
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Arbetsmiljölagen gäller där "arbetstagare utför arbete för
arbetsgivarens räkning". Lagen likställer bland annat dem som
genomgår utbildning (elever) med arbetstagare. Den som driver
(skol)verksamhet har alltså ett arbetsmiljöansvar för eleverna.
Deltagare i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som
anvisats av socialnämnd likställs med arbetstagare om de utför
arbetsuppgifter som liknar ett förvärvsarbete. När ett
arbetsmarknadspolitiskt program bedrivs på arbetsplatsen ska den som
tar del av programmet likställas med arbetstagare enligt
arbetsmiljölagen. Den som upplåtit en arbetsplats för
programverksamheten likställs med arbetsgivare.

I förslaget finns en struktur över fördelning av arbetsmiljöuppgifter
från Kommunfullmäktige till nämnd till förvaltningschef till
verksamhetschef/motsvarande till enhetschef/rektor till medarbetare
och medarbetare med specifika uppdrag.

I förslaget finns också förteckning på uppgifter som ska fördelas på
respektive nivå.

Beslut i personalutskottet
Kommunstyrelsens personalutskott har beslutat

att översända Anvisningar gällande ansvar och fördelning av
arbetsmiljöuppgifter i Örkelljunga kommun till respektive
nämnd för information, efter information i respektive nämnd
sänds protokollsutdrag till kommunstyrelsen innan årsskiftet,
samt

att föreslå kommunstyrelsen besluta i ärendet under januari månad
2017.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-10-05 - PU § 28
Aktuell - Anvisningar gällande ansvar och fördelning av
arbetsmiljöuppgifter i Örkelljunga kommun
___________

Expedieras till:
Nämnderna för insändande av kännedoms beslut till kansliet
Staffan Roos för kännedom
Kommunstyrelsen 2017-02-01
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KS § 10 KLK.2016.241 002

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reviderad
Delegationsordning för kommunstyrelsen, daterad 2016-11-20.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutar att överlämna gällande
delegationsordning för kommunstyrelsen till tf kommunchef Charlotta
Kabo Stenberg för översyn senast oktober 2016.

Kommunchefen har presenterat förslag till ny delegationsordning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-12-14 - KSAU § 323
Tjänsteskrivelse - Förslag till revidering av delegationsordning
kommunstyrelsen
Delegationsordning Kommunstyrelsen
___________

Expedieras sammanställd handling till:
Tjänstemän enligt förteckning
Hemsidan
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KS § 11 KLK.2016.415 265

Information om Biparadiset i Örkelljunga

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga TomasNilssons information
om Biparadiset i Örkelljunga till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar även genomföra en naturvandring i
Biparadiset i april/maj 2017.

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Biparadiset i Örkelljunga Status december 2016 Text och bild.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2017-04-05
TomasNilsson

21(51)



Sammanträdesprotokoll 2017-01-11
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 12 KLK.2014.130 00

Seniorboende i Skånes Fagerhult - fortsättning efter
besvarad motion

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar remittera Stefan Anderssons
presenterade förslag till utformning av Solgården till
korttidsboende till socialnämnden för yttrande.

Kommunstyrelsen beslutar även remittera förslaget från
fastighetsingenjör Stefan Andersson till Styrgruppen för
äldreboenden för yttrande.

Kommunstyrelsen beslutar slutligen att lägga informationen om ett
framtida Solgården från fastighetsingenjör Stefan Andersson till
handlingarna.

Bakgrund
I en motion framför Christer Olsson, S, följande:

Åtskilliga Fagerhultsbor frågar sig: -Varför ska inte Solgården
användas maximalt och i huvudsak till sådant som det ursprungligen
var ämnat för?

Det måste vara kapitalförstöring av stora mått att låta detta fina och
gedigna byggnadskomplex stå i det närmaste tomt, särskilt nu sedan
man lagt nytt tak, bytt till modernt och effektivt uppvärmningssystem,
samt rustat upp ett flertal rum för stora belopp.

Varför inte erbjuda platser för s.k. seniorboende, där hyresgästerna,
som inte är direkt vårdkrävande, kunde få social närhet, känna trygghet
genom att hemtjänstpersonal finns i huset samt kunna delta i
gemensamma måltider och övriga aktiviteter?

Det torde samtidigt inbringa hyresintäkter och därmed tillfredsställa
dem som i förstone värderar strama ekonomiska faktorer före allt
annat. Hiss finns och således är det inget hinder för att exempelvis ta de
nyrenoverade rummen på andra våningen i anspråk för ett dylikt
ändamål.
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Med ovan nämnda i åtanke yrkar Christer Olsson:

· att kommunen erbjuder och upplåter lämpliga utrymmen för
seniorboende eller motsvarande på Solgården i Skånes
Fagerhult och att berörda kommunala instanser omedelbart
ålägges uppdraget att utan onödig tidsutdräkt verkställa dessa
intentioner.

Socialnämnden framför i yttrande över motionen följande:

Sammanfattning
Christer Olsson (S) har i en motion framfört tankar om att Solgården i
Skånes Fagerhult erbjuds som seniorboende, där hyresgäster som inte
är direkt vårdkrävande kan få social kontakt, känna trygghet genom att
hemtjänsten finns i huset, kunna delta i gemensamma måltider och
övriga aktiviteter.

På Solgården finns 5 rum som renoverats till en standard motsvarande
särskilt boende eller enkelt lägenhetshotell. Lägenheten utgörs av ett
rum på ca 30 kvm. Rummet är utrustat med liten köksenhet med två
kokplattor, vask och en liten kyl samt ett stort hygienrum med dusch.
Till lägenheten hör också en balkong.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens ansvar är att hålla sig väl förtrogen med medborgarnas
behov och levnadsförhållanden och i sin medverkan vid
samhällsplaneringen visa på de behov som finns hos bl a äldre och
funktionshindrade.

Seniorboende och trygghetsboende är ett funktionellt anpassat boende
för seniorer med egna, fullt utrustade, lägenheter. Dessa boendeformer
är primärt inte socialnämndens ansvarsområde. Förutsättningarna för
dessa boendeformer kan tas med i kommunal samhällsplanering,
Översiktsplan, ÖP och detaljplaneläggning, men styrs ytterst av
marknaden.
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För seniorboende är lägenheterna, dess anpassning och funktionalitet,
det primära och det finns inget krav på gemensamhetslokaler och
möjlighet till social samvaro. Solgården erbjuder inget fullvärdigt
boende och motsvarar därför inte den standard som ska finns på
seniorboende. Trygghetsboende har däremot krav på
gemensamhetsutrymmen och möjlighet till social samvaro, men inte
heller till denna boendeform är Solgårdens lägenhetsstandard ett
alternativ.

De 5 lägenheterna på Solgården uppfyller kravet på särskilt boende,
men inte de krav som ställs på vård och omsorg dygnet om. Ett
äldreboende med dygnet runt bemanning på 5 platser är inte
ekonomiskt försvarbart.

Motivering till beslut
För seniorboende är lägenheterna, dess anpassning och funktionalitet,
det primära och det finns inget krav på gemensamhetslokaler och
möjlighet till social samvaro. Solgården erbjuder inget fullvärdigt
boende och motsvarar därför inte den standard som ska finns på
seniorboende.

Kommunfullmäktige har beslutat

att efterhöra med Örkelljungabostäder AB om möjligheten att
företaget handhar uthyrningen och hyressättningen av
nyrenoverade lägenheter på Solgården, Skånes Fagerhult till
Seniorboende (55+), samt

att motionen därmed bifalles.

Protokollsanteckning i arbetsutskottet
Arbetsutskottet har noterat att utskottet har ett ansvar för att se över
fastigheterna i kommunen. I samband med detta har det
framkommit att lokalerna i Solgården, Skånes Fagerhult är
nästintill outhyrda.

Kommunen är inne i en planeringsfas för ett nytt äldreboende
som innefattar beredskap för framtiden. För att planeringen ska
fortsätta behövs en status på fastigheten i Skånes Fagerhult. Det är
därför angeläget att fastighetsingenjören kan komma igång och
undersöka fastigheten och lämna besked hur man kan komma vidare i
projektet.
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Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen har genomfört sitt sammanträde på Solgården,
Skånes Fagerhult. Under ledning av fastighetsingenjör Stefan
Andersson har kommunstyrelsen genomfört en rundvandring i
byggnadens lokaler.

Vid sammanträdet har utdelats skrivelse 2016-01-28 från
kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau

Kommunstyrelsen har beslutat

att meddela kommunfullmäktige att styrelsen inte har för avsikt att
arbeta vidare med förslaget om seniorlägenheter på Solgården.
Beslutet motiveras av bl a följande:

· Fåtal anmälda hyresgäster 55 + för 5 lägenheter på
Solgården.

· Höga kostnader för bl a inrättande av ny hiss, ny
tvättstuga, nytt låssystem till en beräknad kostnad om
700.000-800.000 kronor, samt

att uppdra åt fastighetsingenjör Stefan Andersson att presentera
förslag till åtgärder för Solgården. I enlighet med skrivelsen från
Carina Zachau är uppdraget till fastighetsingenjören att utifrån
fastigheten, Solgården, undersöka vilka ytor som är tillgängliga
och vad de kan användas till i framtiden och till vilken kostnad.

Kommunstyrelsen kommer därefter att remittera ärendet till
socialnämnden för yttrande om det är möjligt att driva
verksamhet i lokalerna med hänsyn till brukarnas behov,
personalbemanning och verksamheten i övrigt.

Skulle det framkomma att Solgården inte är en lämplig fastighet
måste fler alternativ finnas för att säkra upp platser för framtida
äldreomsorg i Örkelljunga. Den tidshorisont som för närvarande
diskuteras är 2024 och framåt.

Ett förslag skall av fastighetsingenjören lämnas till
kommunstyrelsens arbetsutskott i november 2016.
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Kommunfullmäktige har beslutat att lägga informationen till
handlingarna.

Förslag från fastighetsingenjör Stefan Andersson
Fastighetsingenjör Stefan Andersson presenterar förslag till framtida
utformning av Solgården genom White arkitekter samt en grov
kostnadsbedömning på 11.600.000 kronor.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-12-14 - KSAU § 316
Motion - Seniorboende Skånes Fagerhult
Uppdrag Solgården i Skånes Fagerhult
Tjänsteskrivelse Stefan Andersson - Ombyggnad av Solgården,
kostnader
White projektledning - Solgården
___________

Expedieras till:
Socialnämnden
Stefan Andersson
Styrgruppen för äldreboendet
Ksau 2017-05-17
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KS § 13 PLAN.2016.1

Detaljplan för Attarp 9:3

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande till
samhällsbyggnadsnämnden uttala att styrelsen intet har
att erinra mot planförslaget.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden godkände 2016-12-12 § 119 förslag till
detaljplan för Attarp 9:3 ”Paragon Nordic AB” för granskning.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att företaget Paragon Nordic
AB kan flytta sin verksamhet från Eket till Attarp 9:3, Drakabygget.
Eftersom verksamheten omfattas av Sevesolagstiftning krävs
detaljplaneläggning. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

Detaljplanens genomförande bedöms kunna medföra sådan betydande
miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller
Miljöbalken 6 kap 11 §. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning
upprättats. Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.
Planhandlingarna finns utställda från den 22 december 2016 till den 19
januari 2017.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkande i kommunstyrelsen

Tomas Nilsson bifaller att kommunstyrelsen godkänner planförslaget.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-09-07 - KS § 158
Underrättelse om granskning
Detaljplan Attarp 9:3 plankarta
Detaljplan Attarp 9:3 planbeskrivning
2016_1 Attarp 9_3 G Miljökonsekvensbeskriving
2016_1 Attarp 9_3 G Riskanalys slutgiltig
2016_1 Attarp 9_3 G Riskanalys bilaga
2016_1 Attarp 9_3 G Brand- och släckvattenutredning
2016_1 Attarp 9_3 G Bullerberäkning
2016_1 Attarp 9_3 G samrådsredogörelse
___________
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden, Stadsarkitekten
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KS § 14 KLK.2016.390 047

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medel som kommunen beviljats
från Boverket för ökat bostadsbyggande, 447 953 kronor ska
användas för anlitande av plankonsulter i detaljplanearbete.
Anslaget påförs kommunstyrelsens verksamhet.

Bakgrund
Samhällsbyggnadschef Kristian Swärd och stadsarkitekt Maria
Månsson Brink har inlämnat en skrivelse om beviljade medel från
Boverket. Av skrivelsen framgår att regeringen 2016 införde ett statligt
bidrag med syfte att öka bostadsbyggandet. Örkelljunga kommun
ansökte under hösten och beviljades 447 953 kronor. Bidraget föreslås
användas för anlitande av plankonsulter i detaljplanearbete framöver.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-12-14 - KSAU § 327
Tjänsteskrivelse Maria Månson Brink - Statligt bidrag för ökat
bostadsbyggande
___________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomichefen
Stadsarkitekten
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KS § 15 PLAN.2016.12

Detaljplan för Eket 1:214 (del av)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samhällsbyggnads-
nämnden att upprätta ny detaljplan för del av Eket 1:214,
mittemot Ekets skola.

Kommunstyrelsen beslutar att medel som kommunen beviljats
från Boverket för ökat bostadsbyggande ska användas för
anlitande av plankonsulter i detaljplanearbetet. Anslaget finns
inom kommunstyrelsens verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Marken är idag planlagd genom ”E1 Förslag till byggnadsplan för
Ekets stationssamhälle”, vilken vann laga kraft 1963-11-13. Gällande
detaljplan medger att området används för jordbruks- och
bostadsändamål i två våningar. Vidare anger detaljplanen att hus inom
området endast får uppföras fristående. Det finns också i gällande
detaljplan en bestämmelse om att endast 200 kvm inom tomten får
bebyggas, samt att det endast får finnas en huvudbyggnad.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att en ny detaljplan tas fram
för berört område, som även medger att marken bebyggs med radhus.
Detaljplanen avses finansieras genom det bidrag för bostadsbyggande
som kommunen 2016 beviljats av Boverket (447 953 kr).

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen
att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att upprätta ny detaljplan för
del av Eket 1:214, mittemot Ekets skola.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-12-14 - KSAU § 319
2016_12 Eket 1_214 tjänsteskrivelse planuppdrag
___________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Maria Månsson Brink
Stefan Christensson
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KS § 16 KLK.2015.3 00

Information om EU-projektanalys, EPA-analys

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga återrapporteringen från
socialchef Christel Sundberg och gymnasierektor Kristian
Lindgren till handlingarna.

Kommunstyrelsen noterar att § 37 medel och Dua-anslag inte är
att betrakta som EU-anslag.

Kommunstyrelsen beslutar att till Ledningsgruppen framföra att
slutresultatet av alla de förslag till EU-projekt som presenterats
och hanterats är att inget av dessa förverkligats och inte heller har
ansökan om medel för något av dessa inlämnats. Förslagen till
viktiga utvecklingsfrågor som EU-projekt har därmed inte
behandlats.

Bakgrund
Lone Hylander och Sofia Floreby, Kommunförbundet Skåne har
informerat om förutsättningarna för att göra en EU-projektanalys, EPA.
Denna innebär en behovsorienterad analys av konkreta mål med möjlig
extern finansiering.

Genom analysen studerar man kommunens långsiktiga mål, visioner,
strategier, budgethandlingar, översiktsplaner och politiska
prioriteringar. Projektet innehåller verksamhetsanalys, ansökan och
genomförande. Till detta kopplas rubrikerna verksamhets- och
projektutveckling, utvärdering, implementering, spridning, uppdrag,
strategidokument, framtid och förankring.

Som fördelar med projektet kan nämnas följande:
• Projektet ger möjlighet till extern finansiering i strategiskt viktig
verksamhetsutveckling
• Budgetförstärkning
• Möjlighet för kommunledningen att prioritera
• Ny input i utvecklingsarbetet
• Möjlighet till internationellt samarbete
• Effektivare resursutnyttjande
• Kompetensutveckling
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Som förutsättning för projektet anges följande
• relevant politisk nivå
• processtöd med tid och resurser
• kommunövergripande
• tidplan för genomförandet
• politiskt förankrat
• kommunen ansvarar för prioritering
• Kommunförbundet Skåne återkopplar projektet både muntligt och
skriftligt

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i november 2013 beslutat att ställa
sig positivt till en EPA-analys för Örkelljunga kommun. Kommunchef
Peter Andreasson har fått i uppdrag att kontakta Kommunförbundet
Skåne för genomförande av föreslagen EPA-analys i Örkelljunga
kommun.

Lone Hylander och Sofia Floreby, Kommunförbundet Skåne har
därefter tagit fram en EU-Projektanalys för Örkelljunga kommun.
Av denna framgår Planer och mål relaterade till EU-finansiering.

Analysen har tagits fram på dokumenten
· Årsredovisning 2013.
· Örkelljunga kommun – en del av familjen Helsingborg, med
beaktande av Målkedja och Utvecklingsplan 2014-2018,
Utbildningsförvaltningen.
· Översiktsplan 2007 med beaktande av Naturvårdsplan.

Huvudfokus för analysen är att peka på relevanta program för möjlig
EU-finansiering kopplat till kommunens ställningstaganden och
målsättningar. Denna analys kan därefter brytas ner i en mer detaljerad
beskrivning kring vissa prioriterade utvecklingsarbeten.

Analysen relateras till EU:s nya programperiod 2014-2020, som nu
börjar falla på plats. Då det gäller strukturfonderna och Interreg har de
första utlysningarna nu öppnats och resterande kommer under
våren/hösten 2015. Landsbygdsprogrammet kommer att vara något
försenat och startar på allvar under hösten 2015.

Kommissionens sektorsprogram har kontinuerliga utlysningar.
Kommunerna har i nuläget ett gyllene tillfälle för strategiska
förberedelser inför den nya programperioden 2014-2020.

31(51)



Sammanträdesprotokoll 2017-01-11
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Vid kommunstyrelsens sammanträde har lämnats information från
Sofia Floreby och Lone Hylander. Av informationen har framgått bl a
utskickad EPA analys som innehåller en inventering av de
utvecklingsprojekt som kan bedrivas i Örkelljunga kommun. Detta
första steg är en bred inventering. Därefter kan kommunen utse de
projekt som sen kan detaljstuderas. Informationen har berört bl a dessa
upprättade förslag.

Tanken med analysen är att fokusera på de viktiga utvecklingsfrågor
som finns i Örkelljunga kommun. Den viktigaste frågan är: Vadär det
man vill förändra?

Exempel nämns från Perstorps kommun som har kompetensutbildat
personal för 7,5 miljoner kronor med hjälp av EU-bidrag.
Klimatanpassningsprojekt ger stora möjligheter att erhålla bidrag.

Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt arbetsutskottet att fortsätta
bereda ärendet med prioritering av presenterade projekt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att till kommunens
ledningsgrupp översända följande förslag för prioritering i första hand
till 5 projekt till kommunkansliet senast 2015-04-15.

Kommunstyrelsen och personal
- Ohälsotalet ska vara högst 3.5%
- Nytt äldreboende
- Säkerställa långsiktig kompetensförsörjning

Samhällsbyggnadsnämnden
- Renovering av vattenverk
- Kommungemensamma lösningar för avloppsrening, vattenförsörjning
och kompetensförsörjning

Utbildningsnämnden
- Utbildningsprofiler i Gymnasieskolan
- Samtliga elever i åk 9 ska ha uppnått gymnasiebehörighet

Socialförvaltningen
- Bekämpa arbetslöshet och minska försörjningsstöd
- Mottagna flyktingar i arbetsför ålder ska till 70% vara
självförsörjande inom 2 år
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Övrigt (Naturvårdsplanen)
- Insatser för att stoppa igenväxningen av Flinka sjö

Ledningsgruppen föreslår att Örkelljunga kommun skall arbeta vidare
med följande områden:
· Säkerställa långsiktig kompetensförsörjning
· Utbildningsprofiler i gymnasieskolan
· Centrumutveckling i kommunens tätorter med god

tillgänglighet och service.
· Bekämpa arbetslöshet och minska försörjningsstöd
· Mottagna flyktingar i arbetsför ålder skall till 70% vara

självförsörjande inom 2 år

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att till Lone Hylander och Sofia Floreby, Kommunförbundet Skåne
översända Ledningsgruppens analys för Örkelljunga kommun,
innehållande ovannämnda 5 områden. I fortsatta kontakter
önskar kommunen synpunkter och kommentarer på förslagen.
Kommunen önskar därvid även vägledning hur föreslagna
områden kan realiseras i EU-ansökningar inom respektive
områden.

Lone Hylander och Sofia Floreby har inlämnat svar på Fördjupad
EPA-analys av prioriteringar från Örkelljunga kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att uppdra åt kommunledningskontoret att lämna prioritering på 1-2
projekt för genomförande, samt

att svar skall lämnas senast i mars månad till kommunkansliet.
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Utredare Sarah Lundberg meddelar följande:

Utifrån resultatet av Kommunförbundet Skånes fördjupade
EU-projektanalys föreslår kommunledningskontoret - baserat på
ledningsgruppens förslag - ett fortsatt arbete med att söka pengar för
projektet DUA inom området arbetslöshet och utbildning. Samt fokusera
på fortsatt bidragssökande inom området utbildning.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har beslutat dels utifrån resultatet av
Kommunförbundet Skånes fördjupade EU-projektanalys, dels
ledningsgruppens förslag, att fortsätta arbetet med att söka pengar för
projektet DUA inom området arbetslöshet och utbildning.

Kommunstyrelsen har även beslutat uppdra åt utbildningschefen att
fokusera på fortsatt bidragssökande inom området utbildning.

Kommunstyrelsen har slutligen beslutat uppdra åt socialchef Christel
Sundberg och gymnasierektor Kristian Lindgren att lämna en
återrapportering i november 2016.

Återrapportering

Socialchef Christel Sundberg och gymnasierektor Kristian Lindgren har
inlämnat en återrapportering i ärendet.

Av denna framgår bl a följande:

Dua är ett samarbete mellan arbetsförmedlingen och Örkelljunga
kommun. De parter som är mest involverade i kommunen är
socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningens utbildningscenter.
Sedan Dua ( delegationen för unga till arbete) inrättades har kommunen
ansökt om medel vid tre tillfällen.

Utöver DUA-medel har också en ansökan om § 37 medel inlämnats.
Ansökan avser 570 112 kronor för en samverkansutvecklare för
integration och etablering av nyanlända och asylsökande barn och
ungdomar där många också finns inom den aktuella målgruppen för
DUA. Länsstyrelsen har därefter beviljat 544 622 kronor för insatsen
samverkansutvecklare för integration
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Beslutsunderlag
Protokoll 2016-12-14 - KSAU § 322
Tjänsteskrivelse- Slutliga prioriteringsområden EPA 2015-2016
Tjänsteskrivelse Utbildningsnämnden och Socialnämnden -
Information om EU-projektanalys, EPA-analys
Mail från socialchef Christel Sundberg - Kompletterande information
___________

Expedieras till:
Ledningsgruppen
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KS § 17 KLK.2016.391 107

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB - Intern kontroll 2017

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera förslaget till Intern
kontroll 2017 till Örkelljunga Fjärrvärmeverk för komplettering
av uppgifter när granskningen kommer att genomföras. Enligt
nämndens förslag skall granskningen vara klar 2017-03-31 och
enligt Årshjulet skall granskning ske under stora delar av året.

Svar önskas senast den 15 februari 2017.

Bakgrund
Örkelljunga Fjärrvärmeverk har inlämnat plan för Intern kontroll 2017.
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-12-14 - KSAU § 328
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB - Intern kontroll 2017
___________

Expedieras till:
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB
Ksau 2017-03-08
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KS § 18 KLK.2016.338 00

Redovisning av motioner vars beredning inte avslutats
2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar godkänna kanslienhetens
redovisning av motioner som inte avslutats 2016.

Bakgrund
Gunnel Johansson, kanslienheten har upprättat förteckning över
motioner vars beredning inte avslutats.

Beslutsunderlag
Redovisning av motioner vars beredning inte avslutats 2016
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 19 KLKP.2016.45 039

Anmälan fattade delegationsbeslut, anställningar och
lönesättning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbeslut
om anställningar och lönesättningar under tiden
2016-09-01-2016-11-30 till handlingarna.

Bakgrund

Föreligger delegationsbeslut gällande anställningar och löner inom
kommunens verksamheter under tiden 2016-09-01 -- 2016-11-30.

Kommunstyrelsens personalutskott har beslutat att lägga anmälan om
fattade delegationsbeslut till handlingarna.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-12-07 - PU § 40
___________

Expedieras till:
Staffan Roos
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KS § 20 KLK.2016.421 133

Informationsärende om anhållan från länsstyrelsen om
besked om justerade kommuntal

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga kommunchefens svar om
sänkning av kommuntalet till länsstyrelsen till handlingarna.

Bakgrund
Regeringen har 2016-12-20 beslutat ge Migrationsverket i uppdrag att
ta fram ett förslag till revidering av länstalen för 2017.

Uppdraget ska genomföras i samråd med länsstyrelserna och
Arbetsförmedlingen samt genom inhämtande av synpunkter från
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Förslaget på reviderade
länstal för 2017 ska grundas på Migrationsverkets prognos från oktober
2016, som prognostiserar en sänkning av antal asylsökande.

Vid ett samrådsmöte med Migrationsverket, länsstyrelserna,
Arbetsförmedlingen, SKL och regeringskansliet fick Länsstyrelserna
uppdraget att inhämta svar från landets kommuner på följande fråga:
Önskar kommunen behålla sitt beslutade kommuntal för 2017?

Länsstyrelserna ska senast den 12 januari inkomma till
Migrationsverket med en sammanställning av kommuners önskemål
om att behålla eller ändra beslutade kommuntal för 2017. Ändrade
kommuntal kommer förmodligen att innebära en sänkning. Ännu är
inga tal föreslagna då detta är beroende av kommunernas önskemål
enligt ovan, även variabeln egenbosatta kommer att i högre grad vägas
in, som kommer att påverka kommuntalen.

Länsstyrelsen Skåne önskar därför att före den 11 januari erhålla
kommunens svar på frågan om kommunen önskar behålla
kommuntalet för 2017.
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Kommunens svar
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg har meddelat länsstyrelsen att
Örkelljunga kommun ser fram emot en sänkning av kommuntalet.
Kommunen har redan tagit ett stort ansvar genom ett mycket stort
mottagande jämfört med flera andra kommuner.

Beslutsunderlag
Uppdrag till Migrationsverket (002) del 3.pdf
Justerade kommuntal del 2 pdf
Svar Justerade kommuntal
___________

Expedieras till:
Kommunchefen
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KS § 21 KLK.2017.6 00

Informationsärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationsärendena till
handlingarna.

Protokoll Medelpunkten 2016-11-22, KLK 2016.404
Protokoll Söderåsens Miljöförbund 2016-12-06, KLK 2016.16
Bilaga Söderåsens Miljöförbund 2016-12-06 - Internbudget 2017 och
flerårsbudget 2018-2019, KLK 2016.16
Bilaga Söderåsens Miljöförbund 2016-12-06 - Sammanträdesdagar
2017, KLK 2016.16
Protokoll Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 2016-12-01, KLK 2016.13
Protokoll Kommunassurans Syd 2016-11-15, KLK 2016.424
Protokoll NÅRAB 2016-12-09, KLK 2016.15
Cirkulär SKL 16:66 Skydd för s.k visselblåsare 2016-12-16,
KLK 2016.413
Information från Länskommittén Sveriges Nationaldag Skåne län -
Information om flaggor och fanor inför firandet 2017
2016-12-08, KLK 2016.409
Information - Migrationsverket minskar antalet tillfälliga asylboenden,
2016-12-12, KLK 2016.405
Skrivelse Regeringskansliet Socialdepartementet Makt, mål och
myndighet - feministisk politik för en jämnställd framtid 2016-12-01,
KLK 2017.1
___________
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KS § 22 KLK.2017.19 433

Information från Naturvårdsgruppen 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från Tomas
Nilsson, ordförande i Naturvårdsgruppen, till handlingarna.

Bakgrund
Tomas Nilsson informerar om Naturvårdsgruppens arbete 2016 enligt
bl a följande:

· Pågående arbete med Sjögull i Vita sjö. Arbetet fortsätter till
2018.

· Biparadiset i Örkelljunga.
· Örjan Fritz revidering av Naturvårdsplanen. Planen kommer att

insändas till Örkelljunga kommun för hantering. Lonabidrag.
· Åtgärder för att behålla det öppna landskapet. Motion om

stängsel har avslagits.
· Flinka sjö.
· Länsstyrelsens projekt, åarna i Skåne. Inventering av

strömproduktion för att värna vandringsfisk.
· Invasiva arter.
· Skogsfåglar.
· Sänkta sjöar.
___________
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KS § 23 KLK.2017.20 826

Avtal med Skånes Fagerhults Idrottsförening

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunstyrelsens
ordförande Carina Zachau och kommunchef Charlotta Kabo
Stenberg att underteckna Hyresavtal och Nyttjande- och driftavtal
med Skåne Fagerhults IF. Avtalstiden är 1 år med 3 månaders
uppsägning. Option lämnas för 2 plus 2 år.

Kommunstyrelsen noterar att övriga frågor hanteras av kultur-
och fritidsnämnden.

Bakgrund
Kultur- och fritidschef Andreas Meimermondt och föreningsutvecklare
Mattias Persson har inlämnat förslag beträffande avtal med Skånes
Fagerhults IF. Av förslaget framgår följande:

Nuvarande avtal gällande drift av Junexvallen skrevs i maj 2014 och
löper till 31 december 2016. Skånes Fagerhults IF får enligt avtalet
nedanstående ersättning för att sköta Junexvallens olika anläggningar:

A-plan gräs 52 000
B-plan gräs 27 000
Grusplan 10 000
Hockeyrink 10 000

Dessutom får föreningen ytterligare 10 000 kr för drift/skötsel av
löparbanor, samt 2 000 kr för trygghetsskapande belysning. Föreningen
ska enligt avtalet själva bekosta elektricitet, vatten, avlopp och
teletjänster.

A-planen används idag enbart av fotbollsklubben, under säsong april –
oktober. När planen kan tas i bruk på våren och hur länge den används
på hösten beror naturligtvis på vädret. Bokelundaskolan använder inte
A-planen (då skolan förfogar över en egen fotbollsplan på skolområdet)
eller löparbanorna. Däremot används ytorna kring den samma och då i
första hand längdhoppsgropen och kulstötningsdelen. Bokelundaskolan
uppskattar att cirka 20 lektionstimmar per läsår förläggs på
Junexvallen.
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B-planen används idag av fotbollsklubben, dels för knatteverksamhet
men också vid tillfällen då man vill spara A-planen för att den ska
kunna vara i så bra skick som möjligt. Även Bokelundaskolan använder
B-planen på sen vår och tidig höst.

Grusplanen används vintertid av fotbollsklubben, då för A-lagets
träningar. Knatteverksamheten tränar inomhus i Bokelundahallen.
Skolan nyttjar inte grusplanen.

Hockeyrinken spolas upp när vädret tillåter, detta görs av frivilliga
krafter. Bokelundaskolan har vid enstaka tillfällen de senaste åren
använt rinken.

Tennisbanan används idag endast av några privatpersoner.

Klubbhus och omklädningsrum används av Skånes Fagerhults IF,
skolan nyttjar inte alls dessa lokaler.

En gräsplan klarar en årlig beläggning/nyttjande på cirka 250 timmar.
Om planen nyttjas 25 veckor på ett år, vilket är relativt högt räknat då
beläggningen under sommaren är lägre, så innebär det att planen kan
klara 10 timmar per vecka. Det volymmässigt för såväl föreningens
som skolans verksamheter och behov. Utifrån beläggningsgrad på A-
planen bör således även skolan kunna få plats med sin verksamhet där.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag
Avtal skrivs där Skånes Fagerhults IF får i uppdrag att sköta A-planen
med ett driftbidrag på 52 000 kr. Föreningen får hyra klubbhus och
omklädningsrum för en årlig hyreskostnad på 1 kr. Föreningen ansvarar
då för att underhålla fastigheterna och kan, precis som andra
föreningar, söka partnerskapsbidrag och investeringsbidrag för
eventuella förbättringar som behövs göras. Föreningen har även, precis
som andra föreningar, rätt att söka lokalkostnadsbidrag för lokalens
driftomkostnader och eventuella ansökningar behandlas enligt gängse
bidragsregler.

Föreningsutvecklaren stöttar föreningen med att leta extern finansiering
till en ny gräsklippare då man är i akut behov av detta.
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B-planen läggs ned vilket innebär att det inte kommer utgå något
driftbidrag för B-planen och den kommer ej heller att skötas av
kommunen. Bokelundaskolans verksamhet förläggs till A-planen.
Föreningen får naturligtvis gärna sköta planen men med egna resurser.
Genom att göra om planen till en 7-manna plan kan föreningen med
relativt små resurser lösa detta om den så önskar. För en verksamhet
med två ungdomslag, representationslag och skolans verksamhet är
dock endast A-planen fullt tillräckligt.

Grusplanen läggs ner. Föreningen får söka tider på konstgräset i
Örkelljunga och blir då prioriterade enligt med den beslutade
prioriteringsordningen. Barnen kan under vintern träna inomhus i
Bokelundahallen.

Löparbanorna, som är i dåligt skick och nyttjas lite, läggs ner.
Uppskattad engångskostnad för att ta bort sargen kring löparbanorna,
återfylla med jord och så gräs är 60 000 kr.
Samhällsbyggnadsförvaltningen åtar sig att sköta längdhoppsgropen,
kulstötningsdelen samt övriga kringytor på anläggningen såsom
läktaren, portalen och att rent allmänt hålla rent och snyggt till en årlig
kostnad av 50 000 kr. I denna kostnad ingår inte renovering av idag
nedgångna läktarstrukturer.

Det som återstår är således hockeyrinken och tennisbanan. Det avsätts i
nuvarande avtal medel till Skånes Fagerhults IF på 10 000 kr för
skötsel av hockeyrinken, arbetet med att spola upp görs av ”Rinkens
vänner”, frivilliga krafter som gör det möjligt att ha aktiviteter där om
vädret så tillåter. Vare sig hockeyrinken eller tennisbanan bör ingå i ett
avtal med Skånes Fagerhults IF utan bör skötas på annat sätt. Kultur-
och fritidsnämnden bör ges i uppdrag att utreda hur (och med vem)
avtal kan slutas kring drift och underhåll av tennisbana och hockeyrink.

Ett eventuellt nytt avtal med Skånes Fagerhults IF bör skrivas på ett år
med ömsesidig option på förlängning i ytterligare två + två år.

Skånes Fagerhults IF har varit delaktiga i framtagandet av detta
avtalsförslag och ställer sig bakom den föreslagna lösningen.

Ekonomi
Avtalsförslaget innebär ökade kostnader för Kultur- och fritidsnämnden
med 6 000 kr/år samt en engångskostnad under 2017 på 60 000 kr.
Dessa kostnader täcks inom kultur- och fritidsnämndens ram genom
prioriteringar av resurser inom lokal- och anläggningsutveckling.

45(51)



Sammanträdesprotokoll 2017-01-11
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Förslaget innebär vidare att samhällsbyggnadsnämnden under 2017
debiterar kultur- och fritidsnämnden, preliminärt, 110 000 kr för
avveckling av löparbana samt skötsel av kringytor, kulstötnings- och
längdhoppsanläggningar. Det innebär även att en överflyttning av
resurser görs inför budget 2018 som innebär att 50 000 kr flyttas från
kultur- och fritidsnämndens ansvar till samhällsbyggnadsnämndens.

Se nedan för nedbrytning av ekonomiska konsekvenser:

Barnperspektivet
Förslaget förändrar inte förutsättningarna för barn- och
ungdomsverksamhet och/eller spontanidrott i nämnvärd
omfattning. Genom att föreningen ges utrymme att fokusera mer av
sina resurser på föreningsutveckling istället för anläggningsskötsel
skapas förutsättningar för en bättre ungdomsverksamhet.
Med ett tydligare driftansvar kring tennis- och hockeyanläggningar
kan, förhoppningsvis, tillgängligheten för intresserade ungdomar öka.

Avtal 2016 Föreslaget avtal 2017
A - planen 52 000 kr (SkFaIF) 52 000 kr (SkFaIF)
B - planen 27 000 kr (SkFaIF) 0 kr (Läggs ned)
Grusplanen 10 000 kr (SkFaIF) 0 kr (Läggs ned)
Hockeyrink 10 000 kr (SkFaIF) 10 000 kr (Avtalspart sökes)
Löparbanor 10 000 kr (SkFaIF) 0 kr (Läggs ned)
Belysning 2 000 kr (SkFaIF) 0 kr (SkFaIF)’
Längdhopp 0 kr (SkFaIF) - kr (Se nedan SBN)
Kulstötning 0 kr (SkFaIF) - kr (Se nedan SBN)
Kringytor 0 kr (SkFaIF) 50 000 kr (SBN)
Tennisbana - kr (Privat) 5 000 kr (Avtalspart sökes)
Summa 111 000 kr 117 000 kr

’ ingår i kostnader som föreningen kan söka lokalkostnadsbidrag för.

Tillkommer gör engångskostnad under 2016 på ca 60 000 kr för att ta
bort löparbanorna.
Tillkommer gör även ökad konkurrens om medel inom ramen för
lokalkostnadsbidraget där Skånes Fagerhults IF blir berättigade att söka
medel enligt samma förutsättningar som övriga föreningar.
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Jämställdhetsperspektivet
Förslaget är att betrakta som jämställt och har ingen påverkan på någon
av de fastslagna diskrimineringskriterierna.

Miljö & Klimat
Samhällsbyggnadsförvaltningen har påtalat att särskilda regler
gäller för avveckling av kolstybbsbanor och att restprodukterna
eventuellt måste hanteras som farligt avfall i vilken händelse
avvecklingskostnaderna för löparbanorna kan komma att stiga något.
Denna ökade kostnad får i så fall täckas inom kultur- och
fritidsnämndens ram.

Andreas Meimermondt och Mattias Persson, kultur- och
fritidsförvaltningen föreslår följande förslag till beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att

· Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att, inom egen ram,
teckna avtal med Skånes Fagerhults IF, på ett år med option på
ytterligare två + två år, kring skötsel av A-planen på
Junexvallen (Fagerhult 1:429)

· Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att, inom egen ram,
teckna ett hyresavtal med Skånes Fagerhults IF, på ett år med
option på ytterligare två + två år, avseende klubbstuga och
omklädningsrum på Junexvallen. (Fagerhult 1:429)

· Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att, inom egen ram,
teckna nödvändiga avtal kring avveckling av löparbanor samt
vidmakthållandet av längdhopps- och kulstötningsanläggningar,
isbana samt tennisbana i anslutning till Junexvallen. (Fagerhult
1:429)

Utbildningschef Ingela Ström
Utbildningschef Ingela Ström meddelar följande:

Bokelundaskolan samt fritidshemmet använder idag B-planen på
Junexvallen.
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Förutsättningar för att skolan och fritidshemmet lämnar sin
undervisning och sina aktiviteter på B-planen är att verksamheterna har
fri tillgång till A-planen under skoldagen och fram till ca kl. 17.
Det är av vikt för barnen att ha tillgång till planen då fysisk rörelse är
en viktig del av deras skoldag och fritidshemsvistelse.
Det är också viktigt att verksamheterna även fortsättningsvis kan
använda sig av längdhopps- samt kulstötningsbanan.
Att Bokelundaskolans elever samt barn på fritidshemmet skulle åka
buss in till tätorten för idrottsaktiviteter är helt uteslutet.

Skånes Fagerhults IF
Martin Olsson, styrelseledamot och Patric Svensson styrelseledamot,
Skånes Fagerhults IF meddelar följande:

"Vi tycker att förslaget i stort ser bra ut, men det känns lite osäkert för
oss. För det första behöver vi veta vad som händer om vi inte lyckas få
bidrag till att lösa klippfrågan. Gräsklipparen vi haft tills nu kan vi inte
använda ett år till och vi står dessutom utan någon som är frivillig till
att klippa gräset. Det behövs någon form av alternativ om det skulle gå
i stöpet. Vi ser ju helst att B-planen finns kvar också eftersom vår
ungdomsverksamhet håller till där. Nästa år är det även tänkt att två lag
ska träna där samtidigt, eftersom många är syskon i de olika lagen.

Dessutom behöver vi få lokalkostnadsbidrag på maximala 80 %. Vi har
alltså inte kunnat dra runt den kostnaden själva tidigare eftersom
elförbrukningen är så hög. Det har ”lånats” från pengarna som
egentligen skulle vara till planskötseln för att kunna täcka den och så
vill vi ju förstås inte ha det. Elkostnaden ligger uppskattningsvis på
mellan 3000 och 5000 kronor per månad utslaget över hela året.

Vi förstår också att det inte är rimligt att fortsätta underhålla
grusplanen, även om det skulle smärta oss att se den växa igen.

Med den här modellen kommer vi att spara väldigt mycket tid,
eftersom vi i så fall kommer att inhandla robotgräsklippare. Personerna
som lägger mycket tid på anläggningen kommer att kunna lägga den
tiden på styrelsearbete och att utveckla föreningen istället.
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I övrigt är vi positiva till förslaget och till att skriva det på ett år med
möjlighet till förlängning.

Det ska även bli spännande att diskutera framtiden under nästa år, då
det finns mycket att göra."

Beslutsunderlag
Hyresavtal Skånes Fagerhult IF
Nyttjande- och driftavtal Skånes Fagerhult IF
Karta Skånes Fagerhult 1:429
Tjänsteskrivelse Andreas Meimermondt - Skånes Fagerhult IF
Skrivelse från Skånes Fagerhult IF
Tjänsteskrivelse Ingela Ström - Junexvallen
___________

Expedieras till:
Carina Zachau
Kommunchefen
Kultur- och fritidschefen
Skånes Fagerhults IF
Utbildningsnämnden
Kultur- och Fritidsnämnden
Föreningsutvecklaren
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KS § 24 KLK.2016.354 114

Yttrande till Förvaltningsrätten över Mikael
Eskilanderssons yttrande 2017-01-02 om "Styrgrupper",
Mål 9775-16 Fiskal 113

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen finner inte skäl att ändra av Mikael
Eskilandersson överklagade beslut om inrättande av en styrgrupp
för arbetet med Örkelljungas framtida VA.

Kommunstyrelsens yttrande över Mikael Eskilanderssons yttrande
framgår av kursiv stil nedan.

Tommy Brorsson, SD och Niclas Bengtsson, SD, deltar inte i beslutet.

Bakgrund

Mikael Eskilandersson har till förvaltningsrätten i Malmö inlämnat
yttrande över kommunstyrelsens beslut 2016-11-02, § 198.

· I skrivelsen från Mikael Eskilandersson framförs bl a att
styrgruppen fungerar på samma sätt som en nämndberedning.

Styrgruppen kommer inte ha mandat att bestämma vilket alternativ som
skall gälla. Styrgruppen har som uppdrag att arbeta förutsättningslöst,
belysa problemen, presentera alternativen och se möjligheterna för ett
kommande agerande i dessa frågor.Beslutsfattandet tillhör berörda
nämnder och övergripande beslut i dessa frågor kommer att hanteras
av kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun.

· I skrivelsen anges bl a att styrgrupper som finns i andra
kommuner är, vad Mikael Eskilandersson vet, normalt
sammansatta av presidiet i nämnden och ledande tjänstemännen.

Kommunens uppfattning är att styrgrupper i allmänhet är sammansatta
på olika sätt, nämndsövergripande för en eller flera nämnder eller
enbart för en nämnd.
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· I skrivelsen från Mikael Eskilandersson anges bl a att
styrgruppen ”Integrationsgruppen” skrivit motioner till
kommunfullmäktige.

Kommunen noterar att motionen som omtalas inlämnats och
undertecknats av fyra enskilda ledamöter i kommunfullmäktige.

· I skrivelsen anges bl a att Mikael Eskilandersson i kontakter
med Sveriges Kommuner & Landsting erhållit stöd för
framförda synpunkter.

Kommunkansliet har i kontakter med SKL, samma jurist, ställt frågan
om styrgrupper är möjliga och erhållit ett helt annat svar än Mikael
Eskilandersson framförda svar.

· I skrivelsen från Mikael Eskilandersson framförs bl a att
styrgruppen är tillsatt av kommunfullmäktige.

Kommunen noterar att styrgruppen är tillsatt av kommunstyrelsen.

Kommunen noterar slutligen att överklagat ärende i sak avser svar på
en motion från ledamoten Bjarne Daa om VA-kollektivet i Bolagsform i
framtiden.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-12-07 - KS § 222
Överklagan Mikael Eskilandersson - VAstyrgrupp Mål 9775-16
Slutligt förslag till yttrande över Mikael Eskilanderssons yttrande 2017-
01-02.docx
___________

Expedieras till:
Förvaltningsrätten Mål 9775-16, Fiskal 113
Kommunchefen
Kommunsekreteraren
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