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Sammanträdesprotokoll 2016-05-04
Kommunstyrelsen

Tid och plats
Beslutande

2016-05-04 - Kommunhuset klockan 13.30 - 15.30.
Carina Zachau (M) - ordförande, ej § 86
Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande, ej § 86
Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare
Tommy Brorsson (SD) - ledamot, Pär Nilsson (L) - ledamot
Thomas Bjertner (S) - ledamot, ej § 86
Tomas Nilsson (C) - ledamot, ordförande § 86
Niclas Bengtsson (SD) - ledamot, Agneta Lindau Persson (S) - ledamot
Madeléne Ekelund (MP) - ledamot, Theresa Lindahl (M) - ledamot, ej § 89

Övriga deltagande

Arne Silfvergren, S, Mary-Anne Persson, SPI, Leif Sigbo, MO, ersättare.
Kenth Svensson, kommunsekreterare, sekreterare
Peter Andreasson, kommunchef
Stefan Christensson, ekonomichef, § 75-90.

Justering
Justerare

Madeléne Ekelund

Plats och tid

Kommunhuset 2016-05-11, klockan 13.00.

Justerade paragrafer

§§ 75 - 102

Underskrifter
Sekreterare
.................................................................
Kenth Svensson
Ordförande
.................................................................
Carina Zachau
Tomas Nilsson § 86
Justerare
.................................................................
Madeléne Ekelund
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-05-04

Datum för uppsättande
av anslag
Förvaringsplats för
protokoll

2016-05-13

Datum för nedtagande av
anslag

Kommunkansliet

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

2016-06-07
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KS § 75 KLK.2016.1

00

Eventuellt övriga ärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som extra ärende hantera
Länsstyrelsens förslag om dopgåva till Prins Oscar, KLK 2016.159.
Kommunstyrelsen godkänner även Leif Sigbos, MO; deltagande
vid dagens sammanträde som ersättare. Kommunfullmäktiges
beslut om att utse Leif Sigbo som ersättare i kommunstyrelsen
justeras 2016-05-09.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 76 UBF.2016.30

615

Förflyttning av SFI-verksamheten till andra lokaler
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar bevilja utbildningsnämnden 260.000
kronor för resterande del av 2016 för utökade lokalkostnader i
samband med flyttning av SFI-verksamheten till före detta
"Swedbanks lokaler", Örkelljunga. Kostnaden täcks i
tilläggsbudget 1, drift 2016.
För kommande år överlämnas ärendet till budgetberedningen för
hantering av kostnader i vederbörlig ordning.
Bakgrund
Utbildningscentrum har behov av nya lokaler med anledning av den
ökade tillströmningen av elever till IM-språk och SFI. För att
Utbildningscentrum skall kunna attrahera gymnasieungdomar är det
dessutom angeläget att andelen vuxenstuderande där minskar.
För att uppnå detta föreslår utbildningschefen att SFI-undervisningen
flyttas till f.d. Swedbanks lokaler som finns tillgängliga.
Lokalerna ägs av Örkelljungabostäder och hyran är 305 900 kronor/år.
Kontraktet skall tecknas för 5 år och hyran kommer att indexeras varje
år med konsumentprisindex med 2015 som basår.
Kostnaden för lokalvård är beräknad till 37 000 kronor/år.
Utbildningsnämnden har beslutat
att
att

flytta SFI-verksamheten till f.d. Swedbanks lokaler, samt
hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag med
342 900 kronor för lokalkostnader under 2016 med anledning av
Utbildningscentrums utökade lokalbehov.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - KSAU § 72
Protokoll 2016-02-04 - UN § 16
___________
Expedieras till:
Utbildningsnämnden, Stefan Christensson, Stefan Andersson
Jerker Widerström, pärm budget 2017
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 77 KLK.2016.2

049

Ekonomisk information 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga ekonomichef Stefan
Christenssons ekonomiska information till handlingarna.
Bakgrund
Ekonomichef Stefan Christensson informerar om pågående arbete med
anvisningar inför Delårsrapport 2016, underlaget för kommande
budgetprocess samt upphandlingen av kommunens ekonomitjänster.
När det gäller ekonomitjänsterna har tilldelningsbeslut lämnats till
Serkon, Vellinge.
Beslutsunderlag
Ekonomisk information 2016
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 78 KLK.2016.3

042

Månadsuppföljning 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen
per mars månad 2016.
Bakgrund
Ekonomichef Stefan Christensson presenterar Månadsuppföljningen för
mars 2016 för kommunstyrelsens verksamhet och för kommunen totalt.
Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-27 - KSAU § 101
Månadsuppföljning kommunstyrelsen mars 2016
Månadsuppföljning totalt mars 2016
___________
Expedieras till:
Stefan Christensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 79 KLK.2016.123

041

Internbudget för Örkelljunga kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar dels godkänna internbudget 2016 för
kommunstyrelsens verksamhet, dels som information notera
internbudgetarna för kommunens nämnder.
Bakgrund
Ekonomienheten presenterar internbudgetar, dels för kommunstyrelsens
verksamhet, dels för kommunens nämnder.
Detaljbudget/Internbudget 2016
___________
Expedieras till:
Stefan Christensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 80 KLK.2016.137

041

Tilläggsbudget 1 år 2016
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till
Tilläggsbudget 1, TB1, för 2016 enligt tabellen nedan, med följande
tillägg:
Gång-och cykelvägar: 291 700 kr,
GIS-system: 18 700 kr
VA:
Åtgärder reningsverk ventilation: 798 493 kr
Täckning biobäddar: 1 399 921 kr
Ombyggnad vattenverk: 261 216 kr
Vattenledning Skåneport: 456 300 kr
Ovidkommande vatten: 759 900 kr
FORUM: 5 milj. kr inkl. ÄTA-kostnader, enligt beslut i
KF 2014-05-26 § 47
Kommunfullmäktige beslutar också att göra följande ändring i
investeringsbudgeten:
Ökad gasproduktion - tidigare beslut 2,5 milj. kr för 2016, nytt
förslag: 300.000 kr för 2016 och 2,2 milj. kr för 2017.
Vattenledning Skåneporten - tidigare beslut 4 milj. kr för 2016,
nytt förslag: flyttas till 2017.
Ombyggnad vattenverk - tidigare beslut 5 milj. kr 2016, nytt
förslag: flyttas till 2018.
Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-27 - KSAU § 98
Reviderad TB 1 2016 efter KS.pdf

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 81 KLK.2016.158

045

Kommunal borgen NÅRAB
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att med retroaktiv verkan ta ut en
borgensavgift från Nårab om 0,25 procent beräknat på 14 781 000
kr från 2009-11-17 och så länge beviljad säkerhet är gällande.
Bakgrund
Nårab har i en skrivelse daterad 2009-07-16 anhållit om att Örkelljunga
kommun, Perstorps kommun och Klippans kommun ska bevilja Nårab
en ekonomisk säkerhet i form av en borgen på totalt 56 850 000 kr för
Nårabs verksamhet på Hyllstofta avfallsanläggning. Av den totala
borgenssumman står Örkelljunga kommun för 14 781 000 kr, Pertorps
kommun står för 13 644 000 och Klippans kommun står för 28 425 000
kr.
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län beslutade
2009-11-17 att godta ställda borgensförbindelser som ekonomisk
säkerhet enligt 16 kap 3 § miljöbalken.
Enligt Kf § 138 KLK2009/ beslutade Kommunfullmäktige i
Örkelljunga kommun att ”Örkelljunga kommun beviljar NÅRAB
säkerhet på högst 14,8 miljoner kronor som enskild proprieborgen
(såsom för egen skuld) för ny, av Länsstyrelsen beviljad
deponeringsverksamhet.” Kommunfullmäktige beslutade att
Borgensbeloppet skulle bestämmas efter slutligt beslut om tillstånd för
verksamheten.
Något beslut av Kommunfullmäktige finns dock inte registrerat och
därför föreslår ekonomienheten att Kommunfullmäktige fattar beslut
med retroaktiv verkan om att ta ut en borgensavgift från Nårab om 0,25
procent beräknat på 14 781 000 kr från 2009-11-17 och så länge
beviljad säkerhet är gällande.
Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-27 - KSAU § 102
Kommunal borgen NÅRAB
Bilaga - Länsstyrelsen Skåne - Ekonomisk säkerhet för tillstånd enligt
miljöbalken
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 82 KLK.2015.454

040

Revisionsrapport PwC - Granskning intern kontroll i
system och rutiner för materiella anläggningstillgångar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som svar till revisorerna
överlämna ekonomichefens yttrande i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar dessutom överlämna rapporten till
kommunfullmäktige för kännedom
Bakgrund
Revisorerna i Örkelljunga kommun har gett PwC i uppdrag att granska
intern kontroll i system och rutiner för materiella
anläggningstillgångar.
I rapporten ställs följande revisionsfråga:
Är kommunstyrelsens interna kontroll avseende redovisning av
materiella anläggningstillgångar tillräcklig?"
Efter genomförd granskning bedömer PwC att den interna kontrollen
av redovisning av materiella anläggningstillgångar inte är tillräcklig.
PwC bygger svaret på:
·
Att kommunen inte har några dokumenterade rutiner eller
riktlinjer för redovisning av materiella anläggningstillgångar.
·
Att det saknas rutiner för inventering, utrangering och
nedskrivning.
·
Att anläggningsregistret inte är ajourfört.
·
Att det finns stora brister vad avser redovisning och kontroll av
ägda fastigheter.
·
Att det inte genomförs systematiska inventeringar av de
materiella anläggningstillgångarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - KSAU § 64
Missivskrivelse anläggningstillgångar
Revisionsrapport PwC- Slutlig version - Granskning intern kontroll i
system och rutiner för materiella anläggningstillgångar
Tjänsteskrivelse - Svar på revisorernas granskning
I avsnitt 4 Revisionell bedömning lämnas kommentarer kring
respektive kontrollområde samt rekommendationer för fortsatt
utveckling.
Kommunens revisorer begär senast 2016-02-10 svar av
kommunstyrelsen, om vilka åtgärder styrelsen avser att vidta med
anledning av resultatet i granskningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att lämna yttrande över
revisionsrapporten senast 2016-02-10.
Förslag till yttrande från ekonomichef Stefan Christensson
Ekonomichef Stefan Christenssons framför följande yttrande över
rapporten:
Revisorernas slutsats var att den interna kontrollen av redovisning av
materiella anläggningstillgångar inte är tillräcklig.
Revisorerna rekommenderar bland annat:
·
Att rutiner och riktlinjer avseende gränsdragning mellan vad
som ska beaktas som underhåll respektive investering tas fram.
·
Att kommunen gör en inventering av anläggningsregistret och
utrangerar de tillgångar som inte längre finns i kommunens ägo.
·
Att en översyn över markreserven görs samt att en modell för
exploateringsredovisning tas fram. Speciellt då det har
framkommit att anskaffningsvärdet av fastigheter och mark inte
på ett tillförlitligt sätt kan tas fram vid försäljning av avstyckad
tomt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen har för avsikt att göra en totalöversyn av arbetet med
anläggningsredovisningen och den interna kontrollen avseende
anläggningsregistret i samband med organisationsförändringen på
ekonomienheten. Revisionsrapporten kommer att ligga till grund för
arbetet med att komma till rätta med bristerna som revisorerna har
identifierat.
___________
Expedieras till:
Kommunens revisorer plus yttrandet
Stefan Christensson
Kommunfullmäktige för kännedom plus rapporten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 83 SN.2015.53

Socialnämndens internkontrollplan 2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna socialnämndens redovisning
av intern kontroll 2015.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade 2015-03-03 § 35 att anta internkontrollplan
för 2015 med följande sex identifierade riskområden.
1. Avvikelsehantering i Treserva
2. Delegerade HSL-insatser
3. Mottagning och täckning, mobilt och wifi
4. Hot och våld
5. Lönehantering
6. Attester
Uppföljning har gjorts av granskningarna enligt 2015 års
internkontrollplan.
Socialnämnden har därefter beslutat att godkänna uppföljningen av
intern kontroll 2015 avseende de riskområden där granskningsunderlag
har lämnats in.
Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - KSAU § 65
Protokoll 2016-03-01 - SN § 53
Tjänsteutlåtande om uppföljning av intern kontroll 2015
Återrapportering av intern kontroll 2015
___________
Expedieras till:
Socialnämnden
Stefan Christensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens internkontrollplan 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna socialnämndens förslag om
intern kontroll 2016.
Bakgrund
Socialförvaltningen föreslår att följande 6 områden ska granskas under
2016:
1. Systemunderhåll
2. Ekonomifunktion
3. Avvikelserutiner
4. Personalrekrytering
5. Teknik/IT
6. Inventarier
Socialnämnden har beslutat
att

anta internkontrollplan för 2016 som avser 6 identifierade
riskområden, samt

att

uppföljning sker i enlighet med föreslagna aktiviteter och
schema.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - KSAU § 66
Protokoll 2016-03-01 - SN § 54
Internkontrollplan 2016
___________
Expedieras till:
Socialnämnden
Stefan Christensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 85 UBF.2016.40

609

Utbildningsnämndens internkontroll - Rapport för 2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna utbildningsnämndens
redovisning av intern kontroll 2015.
Bakgrund
Utbildningsnämnden har enligt kommunallagen ansvar för att genom
intern kontroll se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten.
En del av nämndens interna kontroll är den som utbildningsnämnden
för varje år utser särskilda områden för.
I enlighet med utbildningsnämndens beslut 2015-06-04, § 68, skall
resultatet av denna interna kontroll för 2015 redovisas.
Denna omfattar områdena:
1. Åtgärder mot diskriminering och annan kränkande behandling, 6
kap. skollagen.
2. Upprättande av åtgärdsprogram.
Utbildningsnämnden har beslutat
att

Justerandes signatur

uppdra till rektor för Kungsskolan att omedelbart
vidta åtgärder för att säkerställa att arbetet med
extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram följer gällande lagstiftning. Dessa åtgärder
skall rektor redovisa för utbildningsnämnden vid
nämndens sammanträde i april, samt

Utdragsbestyrkande
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att

vid redovisning till nämnden av betygsstatistik
gällande årskurs 7-9 skall framdeles även antalet
upprättade åtgärdsprogram i respektive årskurs
redovisas, samt

att

godkänna redovisningarna med förslag till
åtgärder.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - KSAU § 67
Protokoll 2016-03-03 - UN § 26
Internkontrollplan för 2015
Internkontroll för 2015 – Planerna mot diskriminering och annan
kränkande behandling
Intern kontroll 2015 gällande utarbetande av åtgärdsprogram
___________
Expedieras till:
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 86 KLK.2016.108

040

Årsredovisning 2015 Räddningstjänstförbundet Skåne
Nordväst
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
Direktionen i Räddningstjänsten Skåne Nordväst.
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Årsredovisning 2015 för
Räddningstjänsten Skåne Nordväst.
Carina Zachau, Gunnar Edvardsson och Thomas Bjertner deltar inte i
beslutet på grund av jäv.
Bakgrund
År 2015 har för Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst varit ett
intensivt år med fokus på att få till ett väl fungerande förbund. Nu när
första året är över har förbundet i protokoll konstaterat att uppdraget
lyckats fantastiskt bra. Förbundet har levererat en bra verksamhet och
ett positivt ekonomiskt resultat.
Direktionen
Direktionen har beslutat
att godkänna årsredovisningen för RSNV 2015 samt att överskottet
tillfaller RSNV
att överlämna årsredovisningen för RSNV 2015 till kommunstyrelsen i
respektive kommun inom förbundet som därefter bereder ärendet till
kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - KSAU § 68
Protokoll Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Årsredovisning 2015 Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst
Revisionsberättelse 2015 och granskning av årsredovisning 2015

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens behandling
Tomas Nilsson utses som ordförande eftersom ordföranden och förste
vice ordföranden är jäviga i ärendet. Tredje vice ordföranden är inte
närvarande.
Tomas Nilsson föreslår kommunstyrelsen besluta enligt följande:
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Direktionen i
Räddningstjänsten Skåne Nordväst.
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Årsredovisning 2015 för
Räddningstjänsten Skåne Nordväst.
Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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040

Årsredovisning 2015 Söderåsens Miljöförbund
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
Direktionen i Söderåsens Miljöförbund.
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Årsredovisning 2015 för
Söderåsens Miljöförbund.
Bakgrund
Söderåsens Miljöförbund är ett kommunalförbund som består av
medlemskommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga
kommun. Förbundet bildades den 1 september 2009 och tog då över
medlemskommunernas ansvar för myndighetsutövning inom miljö- och
hälsoskyddsområdet samt andra uppgifter som enligt lag skall fullgöras
av kommunala miljönämnder. Under 2010 tog förbundet även över
tillsynsansvaret för tobak, receptfria läkemedel samt alkohol i Bjuv,
Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommun, och i Klippan den 1 januari
2014. I Perstorps kommun har förbundet tillsyn över strandskyddet
sedan 2010.
Utöver myndighetsuppgifter som tillsyn och kontroll, ska förbundet
också besvara remisser från medlemskommunerna, bistå med
expertkunskap, svara för information inom verksamhetsområdet, samt
delta i kommunernas krisberedskap. Förbundet kan också åta sig
uppdrag som ansluter till verksamhetsområdet.
Från den 1 januari 2011 har förbundet tagit över tillsynsansvaret för
tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet från länsstyrelsen.
Direktionen beslut
Direktionen ställer sig bakom årsredovisningen för Söderåsen
Miljöförbund och överlämnar den till medlemskommunerna för
godkännande och beviljande av ansvarsfrihet samt till revisorerna för
granskning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20(54)

Sammanträdesprotokoll 2016-05-04
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - KSAU § 69
Årsredovisning 2015 Söderåsens Miljöförbund
Rapport från granskning av årsbokslut/årsredovisning per 2015-12-31
Revisionsberättelse för år 2015
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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040

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse och
granskning av årsbokslut år 2015 för
kommunalförbundet Medelpunkten
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
Direktionen i Kommunalförbundet Medelpunkten.
Kommunfullmäktige beslutar dessutom godkänna Årsredovisning
2015 för Kommunalförbundet Medelpunkten.
Kommunfullmäktige beslutar slutligen uppdra åt kommunens
ombud, Carina Zachau, att till Kommunalförbundet
Medelpunkten framföra att förbundet - mot bakgrund av årliga
överskott - bör göra en översyn av verksamhetens hyresnivåer och
avgifter för hjälpmedel.
Bakgrund
Kommunalförbundet Medelpunkten presenterar Årsredovisning för
2015. Årets resultat är 5277 tkr.
Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-20 - KSAU § 88
Brev från kommunlförbundet Medelpunkten angående årsredovisning
år 2015
Protokollsutdrag 2016-03-15 § 10 - Årsredovisning 2015
Medelpunkten
Årsredovisning inklusive revisionsberättelse och granskning av
årsbokslut år 2015 för kommunalförbundet Medelpunkten
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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040

Årsredovisning 2015 AV Media Skåne
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
Direktionen i AV Media Skåne.
Kommunfullmäktige beslutar dessutom godkänna Årsredovisning
2015 för AV Media Skåne.
Theresa Lindahl deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Bakgrund
AV Media Skåne presenterar Årsredovisning för 2015. Årets resultat är
60.264 kronor.
Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-20 - KSAU § 89
Årsredovisning 2015 AV-Media
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 90 KLK.2016.152

040

Årsredovisning 2015 Kommunassurans Syd Försäkrings
AB
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen
i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
Kommunfullmäktige beslutar dessutom lägga Årsredovisning 2015
för Kommunassurans Syd Försäkrings AB till handlingarna.
Bakgrund
Kommunassurans Syd Försäkrings AB presenterar Årsredovisning för
2015. Årets resultat är minus 0,6 mkr.
Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-20 - KSAU § 90
Årsredovisning 2015 Kommunassurans Syd - Missiv
Årsredovisning 2015 med revisionsberättelse och granskningsrapport
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 91 KLK.2016.126

406

Protokollsutdrag Söderåsens Miljöförbund 2016-03-15 §
34 - Taxor
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag från Direktionen
för Söderåsens Miljöförbund om ny taxa respektive ändringar i
taxor till medlemskommunerna enligt följande:
·
·
·
·
·

Ny taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer. Timavgift,
800 kr.
Anmälan av tobaksförsäljning höjs från 1 K till 4 K.
Årlig tillsynsavgift för tobaksförsäljning höjs från 2 K till
3 K.
Årlig tillsynsavgift tas ut redan första året vid försäljning av
folköl och receptfria läkemedel.
Direktionen får räkna upp timkostnaden med PKV
(prisindex kommunal verksamhet) eller minst 2,5%.

Ändringarna i taxorna vad gäller tobak, folköl och receptfria
läkemedel börjar gälla den 1 juli 2016.
Taxan för sprängämnesprekursorer träder i kraft 1 september
2016.
Ärendebeskrivning
Miljöförbundet har från den 1 april 2015 delvis nya taxor. De har nu
använt taxorna i snart ett år och funnit behov av några justeringar för
att skapa en större rättvisa i avgiftsuttaget.
Tillsyn och handläggning av tobaksförsäljning har en omotiverat låg
avgiftsfinansieringsgrad både vad gäller tillsynen och handläggning av
registrering.
Avgift för tillsyn bör tas ut redan första året för folköl och receptfria
läkemedel. Vi besöker normalt en nystartad verksamhet för att kunna
ge råd och bedriva tillsyn så att de hamnar rätt från början.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tillsynsansvar över sprängämnesprekursorer förväntas tillkomma under
året varför en taxa också behöver införas.
Samråd med medlemskommunerna har hållits den 4 mars 2016.
Kommunerna hade inga invändningar mot förslagen.
Direktionens beslut
Direktionen för Söderåsens Miljöförbund översänder förslag till ny
taxa respektive ändringar i taxor till medlemskommunerna för beslut i
kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner.
Förslagen innebär:
·
Ny taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer. Timavgift, 800
kr.
·
Anmälan av tobaksförsäljning höjs från 1 K till 4 K.
·
Årlig tillsynsavgift för tobaksförsäljning höjs från 2 K till 3 K.
·
Årlig tillsynsavgift tas ut redan första året vid försäljning av
folköl och receptfria läkemedel.
·
Direktionen får räkna upp timkostnaden med PKV eller minst
2,5%.
Ändringarna i taxorna vad gäller tobak, folköl och receptfria läkemedel
börjar gälla den 1 juli 2016.
Taxan för sprängämnesprekursorer träder i kraft 1 september 2016.
Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - KSAU § 70
Protokollsutdrag Söderåsens Miljöförbund 2016-03-15 § 34 - Taxor
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 92 KLK.2016.110

003

Brev från kommunalförbundet Medelpunkten angående
hantering av förbundsordning Medelpunkten
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslag från
Direktionen Medelpunkten att godkänna följande:
·
·
·

Förbundsordning för Kommunalförbundet Medelpunkten,
Reglemente för Direktionen i Medelpunkten samt
Reglemente för Revisionen i kommunalförbundet
Medelpunkten.

Bakgrund
Gunilla Karlsson, ordförande i Direktionen Medelpunkten och
förbundschef Jessica Alfredson, meddelar att i samband med revisionen
av Årsredovisning 2014 framkom frågor kring förbundsordningens
skrivningar gällande hantering av det ekonomiska resultatet. Under
revideringens gång sågs fler punkter och skrivningar som behövde bli
tydligare och uppdateras.
Av denna anledning har verksamheten gjort en total översyn av de olika
styrande dokumenten, alltså både förbundsordning och tillhörande
reglemente. Vi har dessutom tagit fram ett reglemente för revisionen
vilket inte funnits tidigare. Som grund för översynen har
Räddningsförbundets och Miljöförbundet Söderåsens olika dokument
använts tillsammans med dokument från olika Kommunalförbund i
landet.
Juridisk granskning har gjorts löpande av stadsjuristerna i Helsingborg
och har sedan granskats av jurister i Åstorp och Klippan
(Presidiekommunerna).
Direktionen beslutade vid sitt sammanträde 2016-03-15
att godkänna förslaget till förbundsordning med tillhörande reglemente
för direktionen och revisorerna och att överlämna förslaget till ny
förbundsordning med tillhörande reglemente till kommunfullmäktige i
respektive medlemskommun för godkännande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Vi ber nu respektive medlemskommun att hantera ärendet vidare och
återkomma med protokollsutdrag senast i vecka 26, 2016.
Direktionen kommer vid ett senare sammanträde, när alla
medlemskommuner godkänt förbundsordningen, fastställa datum då
den träder i kraft.
Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - KSAU § 71
Brev från Medelpunkten angående hantering av förbundsordning
Medelpunkten
Förbundsordning med bilagor - kommunalförbundet Medelpunkten
Förbundsordningen 2014-09-01
Mail från Medelpunkten
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 93 PLAN.2016.3

Ändring av detaljplan för Ejdern 14 och 16
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden
att utföra ändring av detaljplan för fastigheterna Ejdern 14 och
16.
Niclas Bengtsson och Tommy Brorsson deltar inte i beslutet.
Bakgrund
Beskrivning av ärendet
Detaljplanen ”Ejdern Södra Pinnå Park” som gäller för fastigheterna
Ejdern 14 och 16 reglerar högsta tillåtna våningsantal till II (två).
Förfrågningar finns dock om att bebygga fastigheterna med fler
våningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att högre våningsantal
bör kunna tillåtas, med hänsyn till det centrala läget och intilliggande
6-våningshus. För att kunna möjliggöra byggnation av fastigheterna
med högre våningsantal än två behöver gällande detaljplan ändras.
Ändringen bedöms kunna genomföras med enkla tillägg till gällande
detaljplan.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen
att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att utföra ändring av
detaljplan för fastigheterna Ejdern 14 och 16.
Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - KSAU § 73
Tjänsteskrivelse planuppdrag
Kartskiss Ejdern 14 och 16
___________
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 94 KLK.2016.93

229

Intresseanmälan från Gösta Bengtsson Fastighets AB
att förvärva och bebygga kv Ejdern 14 och 16
Örkelljunga kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte tilldela Gösta Bengtssons
Byggnads AB efterfrågat markområde inom kvarteret Ejdern 14
och 16 med motivering enligt nedanstående protokollsanteckning.
Däremot är Örkelljunga kommun beredd att diskutera en
fortsättning av presenterat projekt inom något av kommunens
övriga exploateringsområden.
Protokollsanteckning i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen noterar att det är ett mycket spännande
konceptet som Gösta Bengtssons Byggnads AB inlämnat. De
presenterade skisserna för uppförande av lägenheter inom kv
Ejdern är mycket tilltalande.
Kommunstyrelsen noterar att planerat projekt omfattar 44
lägenheter och att en förfrågan från ett annat företag om inköp av
samma markområde omfattar 70 lägenheter. Det är angeläget för
kommunen att fortsätta med ett helhetsgrepp för kvarteret Ejdern.
Kommunen är dock inte beredd att tilldela Gösta Bengtssons
Byggnads AB efterfrågat markområde inom kvarteret Ejdern 14
och 16.
Niclas Bengtsson och Tommy Brorsson reserverar sig mot beslutet till
förmån för Niclas Bengtssons yrkande att tilldela Gösta Bengtssons
Byggnads AB aktuellt markområde.
Bakgrund
Gösta Bengtssons Fastighets AB framför följande:
Vi har, tillsammans med vår arkitekt, tagit fram ett förslag på
byggnation av bostäder i tvåplan på kv. Ejdern 16 & 14.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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På kv. Ejdern 16 kan vi bygga upp till 20 lägenheter som två- och
trerummare.
På kv. Ejdern 14 kan vi bygga upp till 24 lägenheter som två- och
trerummare.
Detta förslag bör falla inom gällande detaljplan med smärre justeringar.
Husen byggs med prefabricerade sandwichelement av betong med
mellanliggande isolering. Elementen har en putsad utsida.
Balkongerna är indragna under tak på merparten av lägenheterna.
Vi äger sedan tidigare kv. Ejdern 18 & 20 där vi byggt totalt 28
marklägenheter. Att fortsätta med tvåplanshus på kv. Ejdern 14 & 16
gör att området Ejdern får en fin helhet.
Vi kan påbörja byggnationen på kv. Ejdern 16 under september månad
2016. Kv.Ejdern 14 kan påbörjas efter att Ejdern 16 är slutfört och
inflyttat.
Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - KSAU § 74
Intresseanmälan att förvärva och bebygga kv Ejdern 14 och 16
Örkelljunga kommun
Illustrationsplan kv Ejdern 14 och 16
Planritningar lägenhetshus och parhus kv Ejdern 14 och 16
3-D skiss kv Ejdern 14 och 16
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att inte tilldela Gösta Bengtssons Byggnads
AB efterfrågat markområde inom kvarteret Ejdern 14 och 16 med
motivering enligt nedanstående protokollsanteckning. Däremot är
Örkelljunga kommun beredd att diskutera en fortsättning av presenterat
projekt inom något av kommunens övriga exploateringsområden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

31(54)

Sammanträdesprotokoll 2016-05-04
Kommunstyrelsen

Protokollsanteckning i arbetsutskottet
Arbetsutskottet noterar att det är ett mycket spännande konceptet som
Gösta Bengtssons Byggnads AB inlämnat. De presenterade skisserna
för uppförande av lägenheter inom kv Ejdern är mycket tilltalande.
Arbetsutskottet noterar att planerat projekt omfattar 44 lägenheter och
att en förfrågan från ett annat företag om inköp av samma markområde
omfattar 70 lägenheter. Det är angeläget för kommunen att fortsätta
med ett helhetsgrepp för kvarteret Ejdern. Kommunen är dock inte
beredd att tilldela Gösta Bengtssons Byggnads AB efterfrågat
markområde inom kvarteret Ejdern 14 och 16.
Kommunstyrelsens behandling
Niclas Bengtsson yrkar att Gösta Bengtssons Byggnads AB skall
tilldelas aktuellt markområde.
Omröstning
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på förslagen och finner att arbetsutskottets förslag antas.
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för Niclas Bengtssons yrkande.
Genomförd omröstning utfaller med 9 ja och 2 nej.
Gunnar Edvardsson, Bjarne Daa, Thomas Bjertner, Tomas Nilsson,
Agneta Lindau Persson, Pär Nilsson, Madeléne Ekelund, Theresa
Lindahl och Carina Zachau röstar ja. Niclas Bengtsson och Tommy
Brorsson röstar nej.
Kommunstyrelsen antar därmed arbetsutskottets förslag.
___________
Expedieras till:
Gösta Bengtssons Byggnads AB
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 95 KLK.2016.124

229

Intresseanmälan från Christer Andersson Fastighets AB
3 Hus att förvärva och bebygga kv Ejdern 14 och 16 i
Örkelljunga kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med av kommunfullmäktige
godkänd Avsiktsförklaring med Fastighets AB 3 Hus tilldela
bolaget efterfrågade fastigheter inom kvarteret Ejdern 14 och 16
för uppförande av 70 hyresbostäder. Kommunledningskontoret får
i uppdrag att ta fram förslag till kommunens försäljning av
fastigheterna till bolaget.
Örkelljunga kommun ser det som angeläget att så snart som
detaljplanen är godkänd uppta diskussioner med bolaget om att
uppföra bostäderna snarast möjligt.
Tommy Brorsson och Niclas Bengtsson reserverar sig mot beslutet.
till förmån för Tommy Brorssons yrkande om avslag.
Bakgrund
Christer Andersson Fastighets AB 3 Hus önskar förvärva fastigheterna
Kv Ejdern 14 och 16 för att därefter uppföra hyresbostäder i enlighet
med ritningsunderlag/skisser.
Utförandet är ett viktigt första steg för utvecklingen av hela
Kv Ejdernområdet och förslaget bör kunna utföras inom ramen av
befintlig detaljplan alternativt med mindre förändring av enkelt
förfarande.
Produktion utförs i två etapper med beräknad start på
Kvarteret Ejdern 16 under våren 2017. Efter färdigställning av etapp 1,
preliminärt hösten 2018, beräknas produktionsstart ske på Kvarteret
Ejdern 14.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - KSAU § 75
Mail från Christer Anderson angående insänd intresseanmälan
Intresseanmälan från Christer Andersson Fastighets AB 3 Hus att
förvärva och bebygga kv Ejdern 14 och 16 i Örkelljunga kommun
Förslagshandlingar kv Ejdern 14 och 16
Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med av kommunfullmäktige
godkänd Avsiktsförklaring med Fastighets AB 3 Hus tilldela bolaget
efterfrågade fastigheter inom kvarteret Ejdern 14 och 16 för
uppförande av 70 hyresbostäder. Kommunledningskontoret får i
uppdrag att ta fram förslag till kommunens försäljning av fastigheterna
till bolaget.
Örkelljunga kommun ser det som angeläget att bolaget tidigarelägger
byggnationen på fastigheterna snarast möjligt.
Kommunstyrelsens behandling
Yrkande
Tommy Brorsson yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på förslagen och finner att arbetsutskottets förslag
antas.
Kommunstyrelsen bifaller därmed arbetsutskottets förslag.
___________
Expedieras till:
Fastighets AB 3 Hus
Kommunledningskontoret för åtgärd
Peter Andreasson
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 96 KLK.2015.339

730

Besvarande av motion, M - Införande av avancerad
teknik inom omsorgen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen överlämna
socialnämndens yttrande som innebär att ge kommunens
representanter i uppdrag att driva frågan i Kommunalförbundet
Medelpunktens styrelse.
Motionen bifalles därmed.
Bakgrund
Madeleine Roos (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige
där hon yrkar att socialförvaltningen får i uppdrag att via
kommunalförbundet Medelpunkten arbeta för:
- Ökad allmän kunskap om avancerade tekniska hjälpmedel inom
omsorgen
- Undersöka möjligheter till intern och/eller extern finansiering av
införandet av avancerade tekniska hjälpmedel i produktsortimentet, t ex
i form av samarbeten med företag/forskningsgrupper
- Införa sådana hjälpmedel till utvalda och motiverade brukare så snart
det är möjligt
Motionen har remitterats till socialnämnden för yttrande.
Yttrande från socialchefen
Socialchef Christel Sundberg har yttrat sig i ärendet enligt bl a
följande:
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås ge kommunens representanter i uppdrag
att driva frågan i kommunalförbundets styrelse och därigenom bifalla
motionen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Motivering till beslut
Socialförvaltningen samarbetar med kommunalförbundet
Medelpunkten, men dess tjänstmän har inga beslutsbefogenheter kring
förbundets utbud eller arbetssätt. Enda sättet att påverka denna
utveckling är via kommunens ledamöter i styrelsen.
Socialnämndens yttrande
Socialnämnden har beslutat
att

avge yttrande enligt socialchefens tjänsteskrivelse, samt

att

föreslå kommunfullmäktige att ge kommunens representanter i
uppdrag att driva frågan i kommunalförbundet Medelpunktens
styrelse, och att motionen därigenom är bifallen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - KSAU § 76
Motion, M - Införande av avancerad teknik inom omsorgen
Protokoll 2016-03-01 - SN § 56
Tjänsteskrivelse med yttrande över motion "Införande av avvancerad
teknik inom omsorgen"
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 97 KLK.2016.90

00

Besvarande av motion (S) - Utred förutsättningarna för
att driva VA-kollektivet i bolagsform
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
arbetsutskottets protokollsanteckning.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att avslå motionen då denna
skrivits i mars 2016 och föreslagen utredning för VA-kollektivet
förväntas vara klar i augusti.
Bakgrund
Motion
Bjarne Daa, S, har inlämnat följande motion:
VA-kollektivet i Bolagsform.
VA-kollektivet står inför stora utmaningar inför framtiden, som kräver
spetskompetens, vi vill därför utreda möjligheten att driva VA-K i
Bolagsform. Och att detta eventuellt verkställs i kommande
mandatperiod
Socialdemokraterna yrkar:
Att Örkelljunga Kommun utreder förutsättningarna för att driva VAkollektivet i Bolagsform och att denna utredning presenteras för
kommunstyrelsen i augusti.
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Arbetsutskottets protokollsanteckning
Arbetsutskottet finner att motionens förslag i attsatsen är ofullständig
då det inte anges vilket år utredningen skall vara färdig.
Om förslaget avser augusti 2016 finns inga förutsättningar för att få
föreslagen utredning klar.

Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - KSAU § 81
Motion (S) - Utred förutsättningarna för att driva VA-kollektivet i
bolagsform
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 98 KLK.2016.94

730

Besvarande av motion (SD) - Ta ett helhetsgrepp om
vårdcentral, folktandvård och äldreboende i kommunen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Bakgrund
Motion
Tommy Brorsson, SD, framför följande i en motion för
Sverigedemokraterna:
Sverigedemokraterna vill se ett samlat grepp vad gäller vårdcentral,
folktandvård och det nya äldreboendet i Örkelljunga.
Flera andra partier har motionerat om både folktandvård och
vårdcentral i olika sammanhang. Vi ser dock helst att man ser till hur
man får den bästa helhetslösningen. Därför vill vi att man utreder hur
vi tillsammans med Region Skåne kan få den bästa helhetslösningen.
Genom att placera vårdcentralen och folktandvården i anslutning till
det nya äldreboendet så kan man samordna funktioner och få en väl
fungerande enhet där våra äldre har den service som ofta efterfrågas.
Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår därför:
Att kommunen ska utreda möjligheten att i samarbete med Region
Skåne ta ett helhetsgrepp för vårdcentral, folktandvård och
äldreboende.
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
Arbetsutskottet noterar att kommunen kommer att behandla ett förslag
till nytt sjukvårdsavtal. Enligt avtalet undersöker Region Skåne
tillsammans med Kommunförbundet Skåne möjligheten att göra
överenskommelser som anger att läkarna skall komma till
äldreboenden.
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med följande motivering:
·
·
·

Region Skåne äger inte fastigheten där vårdcentralen är
belägen.
Vårdcentralen omfattas av ett hyreskontrakt.
Genom förslaget i motionen försenas uppförandet av
kommunens nya äldreboende genom Regionens
handläggningstider och tidpunkten för projektets genomförande
blir osäker. Även kostnadsbilden blir osäker för kommunen

Tommy Brorsson, Sverigedemokraterna, har reserverat sig skriftligt,
mot beslutet enligt följande:
Det är Sverigedemokraternas uppfattning att man bör tänka i mer än ett
steg när man planerar kommunens och regionens verksamhet. Att
planerna för äldreboendet är i stort sett klara och att vi inte vill förändra
eller försena dessa, är inget hinder för att se över hur man kan lägga
vårdcentral och folktandvård i närheten av det nya äldreboendet så att
de fungerar tillsammans. När Sverigedemokraterna talar om att ta ett
helhetsgrepp, så syftar vi på att dessa enheter bör vara placerade i
närheten av varandra och fungera så samspelt som möjligt för att
undvika att människor skickas runt mer än nödvändigt. Det betyder
däremot inte, som sjuklövern felaktigt valt att tolka det, att
äldreboendet måste stoppas till dess att Region Skåne eventuellt gett sin
syn på saken. Istället vill vi att just det nya äldreboendet ska vara
ankaret som binder en ny vårdcentral och en ny folktandvård till
centrala Örkelljunga och därför är det angeläget att byggandet av
äldreboendet inte avstannar.
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Inte bara de boende på ett äldreboende har behov av tand- och sjukvård
utan även deras anhöriga. Då Sverigedemokraterna också förespråkar
en bättre parboendegaranti så innebär det att fler äldre som inte själva
har kvalificerat sig för en plats på äldreboendet, kommer att ha behov
av viss sjuk- och tandvård. Då vore det en bra lösning för den enskilde
och en besparing för samhället i stort, att ha nära till detta från
äldreboendet. Det vi i vår motion efterfrågar är en översyn över hur
tand- och sjukvård kan lösas på ett bra sätt för de äldre och deras
anhöriga runt det planerade äldreboendet. Hur får vi helheten att
fungera så bra som möjligt istället för att som idag fungera som tre
olika institutioner oberoende av varandra. Genom att inleda ett
samarbete med Region Skåne skulle vi även kunna få tillbaka
Folktandvården till Örkelljunga, som Alliansen lade ner under
föregående mandatperiod och som de Rödgröna under nuvarande
mandatperiod har låtit bli att återinföra. En lösning av hela situationen i
centrala Örkelljunga, istället för tre separata fördelat på ett äldreboende
i centrum, en vårdcentral på Hallandsvägen och en folktandvård i
Ängelholm.
Då sjuklöverns representanter i KSAU är ointresserade av att se över
hur vi tillsammans med Region Skåne kan göra en bättre lösning för
våra äldre i kommunen och istället förespråkar ett direkt avslag på
motionen, så tvingas vi reservera oss mot deras beslut till förmån för
vår motion.
Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - KSAU § 82
Motion (SD) - Ta ett helhetsgrepp om vårdcentral, folktandvård och
äldreboende i kommunen
Reservation motion vårdcentral och folktandvård (2).doc
Kommunstyrelsens behandling
Yrkande i kommunstyrelsen
Thomas Bjertner yrkar att ärendet skall återremitteras till
kommunstyrelsens arbetsutskott för att behandlas tillsammans med
inlämnad motion från Thomas Bjertner och Agneta Lindau Persson
som berör vårdcentralen i Örkelljunga, d v s ta ett helhetsgrepp på båda
motionerna.
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Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på frågan om ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att det sistnämnda förslaget
antas.
Ärendet återremitteras därmed till kommunstyrelsens arbetsutskott.
___________
Expedieras till:
Ksau 2016-05-18

Justerandes signatur
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006

Motion, S - Angående ledamöters placering i
sessionssalen vid kommunfullmäktiges möte
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen överlämna
yttrandet från kommunfullmäktiges presidium. Av yttrandet,
som presenteras i paragrafen, framgår bl a att man 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.
Motionen avslås därmed.
Thomas Bjertner, Agneta Lindau Persson och Bjarne Daa reserverar
sig mot beslutet till förmån för Thomas Bjertners yrkande om bifall till
motionen.
Bakgrund
Ingemar Svensson, S, har inlämnat följande motion:
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.
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Utdragsbestyrkande

43(54)

Sammanträdesprotokoll 2016-05-04
Kommunstyrelsen

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, under sex
sammanträden, ändras på så sätt att ledamöterna sitter samlade partivis
och med de partier de har valsamverkan med.
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
kommunfullmäktiges presidium för yttrande senast 9 mars 2016.
Yttrande från kommunfullmäktiges presidium
I yttrandet från fullmäktiges presidium framförs följande:
Presidiet föreslår att nuvarande placering bibehålls. Vi 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 vi inte det är
lämpligt att sitta partivis.
Fullmäktiges presidium föreslår att motionen avslås.
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen överlämna
yttrandet från kommunfullmäktiges presidium. Av yttrandet,
som presenteras i paragrafen, framgår bl a att man 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.
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Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden
Thomas Bjertner yrkar bifall till motionen.
Tomas Nilsson, Niclas Bengtsson, Theresa Lindahl, Madeléne Ekelund,
Tommy Brorsson, och Gunnar Edvardsson yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifallit
arbetsutskottets förslag.
Motionen avslås därmed.
Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - KSAU § 77
Motion, S - Angående ledamöters placering i sessionssalen vid
kommunfullmäktiges möte
Yttrande från KF presidium angående ledamöters placering i
sessionssalen
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

45(54)

Sammanträdesprotokoll 2016-05-04
Kommunstyrelsen

KS § 100 KLK.2015.296 019

Länsstyrelsen Skåne - Begäran om uppgifter gällande
kommunens planer på utökat verksamhetsområde för
kommunalt vatten och avlopp
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som svar till länsstyrelsen
översända rapporten Strategi för utbyggnad av VA på landsbygden
i Örkelljunga kommun.
Bakgrund
Kommunstyrelsen i Örkelljunga kommun anmodas att senast den 31
oktober 2015 inkomma med en tid- och handlingsplan för anslutning av
nedan prioriterade områden till verksamhetsområde för allmän vattenoch avloppsanläggning. Remisstiden har därefter förlängts.
Prioritet 1:
Björkliden
Örkelljunga, Bruket
Norr om Åsljunga, Sågarev, Huggarev mfl
Östra Sonnarp/Birgittas väg
Väster om Vemmentorpasjön
Vemmentorp
Sjöhultet
Prioritet 2:
Åkarp
Harbäckshult
Norr om Vemmentorp
Yxenhult
Av redovisningen gällande utpekade prioritet 1-områden ska framgå
vilket år nuvarande bebyggelse kan anslutas till allmän vatten- och
avloppsanläggning, en karta utvisande tillkommande
verksamhetsområde och hur vatten och avlopp avses lösas, d.v.s om
anslutning kommer att ske via allmän avloppsanläggning/
dricksvattentäkt på plats eller genom överföringsledning till kommunalt
avloppsreningsverk/vattenverk (ange vilka).

Justerandes signatur
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Av redovisningen gällande utpekat prioritet 2-område ska framgå vilka
ytterligare utredningar som kommunen anses behöva för att bedöma
möjligheten att ansluta befintliga områden till kommunalt vatten och
avlopp, inom vilken tid dessa utredningar kan vara klara och när
nuvarande bebyggelse kan komma att vara ansluten till allmän vattenoch avloppsanläggning.
I några områden i kommunen har dricks- och spillvattenfrågan lösts i
ett större sammanhang för en samlad bebyggelse, men utan att
verksamhetsområde har inrättats. Dessa områden utgör prioritet 1
utifrån administrativa skäl i länsstyrelsens begäran om tid- och
handlingsplan.
Prioritering 1 utifrån administrativa skäl.
Kommunen anmodas att inrätta verksamhetsområde för dricks- och
spillvatten i följande områden:
Norra Örkelljunga,
Södra Skånes-Fagerhult
Bakgrund
Enligt Regeringens regleringsbrev till Länsstyrelserna 2015 ska
länsstyrelserna, i syfte att öka åtgärdstakten, aktivt vidareutveckla sitt
arbete med tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen
(2011:13), och därigenom förbättra förutsättningarna för operativa
tillsynsmyndigheter att minska utsläppen från enskilda avlopp.
Länsstyrelserna ska förstärka sitt arbete med tillsyn enligt 51 § lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster och därigenom förbättra
förutsättningarna för operativa tillsynsmyndigheter att minska
utsläppen från enskilda avlopp. Länsstyrelserna ska, redovisa
genomförda insatser, samt ev. behov av ytterligare insatser beträffande
tillsyn avseende enskilda avlopp enligt miljötillsynsförordningen samt
tillsyn enligt 51§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
Uppdraget ska redovisas till Havs- och vattenmyndigheten med kopia
till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).
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Länsstyrelsen har den 15 april 2014 träffat representanter från plan, VA
och miljö, miljö representerades av Söderåsens Miljöförbund. Syftet
var att inleda en dialog kring VA-planering i samlad eller förtätad
bebyggelse i Örkelljunga kommun. Vid mötet fördes en diskussion
kring vilka bebyggelseområden som idag är anslutna till
verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning, vilka
områden som kommer att anslutas till allmänna vatten- och
avloppsanläggningar inom de närmsta åren samt vilken VA-status som
råder i områden med samlad eller förtätad bebyggelse.
Länsstyrelsen har med utgångspunkt från de diskussioner som fördes
vid mötet prioriterat vilka områden som Länsstyrelsen anser bör bli
föremål för utbyggnad enligt lagen om allmänna vattentjänster. Vid
mötet lät Länsstyrelsen meddela att kommunstyrelsen kommer att
tillskrivas med en begäran om en tid- och handlingsplan för det
fortsatta arbetet. Inkomna uppgifter kommer att användas i
Länsstyrelsens fortsatta tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster.
Enligt 6§ lagen om allmänna vattentjänster ska kommunen se till att
allmän vatten- och avloppsanläggning kommer till stånd så snart som
möjligt för befintlig eller tillkommande bebyggelse om
vattenförsörjning eller avlopp behöver anordnas med hänsyn till
skyddet för människors hälsa eller miljön. Länsstyrelsen kan vid vite
ålägga kommunen att fullgöra sin skyldighet. Av propositionen till
lagen om allmänna vattentjänster framgår att kommunernas roll i
samhällsplaneringen och i miljö- och hälsoskyddsfrågor gör
tillhandahållandet av vattentjänster till ett sådant allmänt intresse för
kommuninvånarna att kommunen enligt kommunallagen måste anses
ha befogenhet att ordna sådana tjänster. När förutsättningarna är sådana
att kommunen behöver se till att vattenförsörjningen och avlopp ordnas
och fastighetsägarna inte själva kan enas om att lösa VA-frågorna på
egen hand är det enligt regeringens mening mest rimligt att kommunen
fullgör sitt ansvar med en allmän anläggning.
Länsstyrelsens prioritering
Länsstyrelsen anser att följande områden med förtätad eller samlad
bebyggelse är prioriterade i frågan om utbyggnad av kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp enligt 6§ i lagen om
allmänna vattentjänster.
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Prioritet 1:
Björkliden består av enklare sommarstugor. Fastigheterna har enskilda
avloppsanläggningar. Stugorna har indraget vatten och anslutning till
kommunalt dricksvatten. Området saknar inrättat verksamhetsområde.
Länsstyrelsen anser att verksamhetsområde för dricks- och spillvatten
ska beslutas för Björkliden och att avloppsfrågan ska lösas genom att
fastigheterna anslutes till kommunalt VA-nät eller på annat sätt i ett
större sammanhang.
Fasalt består av ca 140-150 fastigheter. Fastigheterna används
huvudsakligen som fritidshus, ca 10-15% används för
permanentboende. Några fastighetsägare har gått samman och anlagt
gemensamma avloppsanläggningar för 2-3 upp till 8 hushåll. Området
har en gemensam anläggning för dricksvatten. Provtagning av
dricksvattnet sker, ibland är järnhalterna höga.
Länsstyrelsen anser att verksamhetsområde för dricks- och spillvatten
ska beslutas för Fasalt och att avloppsfrågan ska lösas genom att
fastigheterna anslutes till kommunalt VA-nät eller på annat sätt i ett
större sammanhang.
Örkelljunga, Bruket, här ligger fyra fastigheter precis utanför
befintligt verksamhetsområde för dricks- och spillvatten och intill
Hjälmsjöns strand.
Länsstyrelsen anser att verksamhetsområde för dricks- och spillvatten
ska beslutas för dessa fastigheter och att vatten- och avloppsfrågan ska
lösas genom att fastigheterna anslutes till kommunalt VA-nät.
Öster om Hjälmsjön, ett område som består av ca 45 hus, vilka
huvudsakligen används för fritidsboende. Området har flera
gemensamma vattentäkter. Fastigheterna har enskilda avlopp med
relativt låg standard.
Länsstyrelsen anser att verksamhetsområde för dricks- och spillvatten
ska beslutas för området öster om Hjälmsjön och att vatten- och
avloppsfrågan ska lösas genom att fastigheterna anslutes till kommunalt
VA-nät eller på annat sätt i ett större sammanhang
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Norra Åsljunga, Sågarevägen, Huggarevägen m fl ligger precis intill
befintligt verksamhetsområde för spill- och dricksvatten. Området
består av drygt 45 fastigheter. Fastigheterna har enskilda
avloppsanläggningar.
Länsstyrelsen anser att verksamhetsområde för dricks- och spillvatten
ska beslutas för området i Norra Åsljunga och att vatten- och
avloppsfrågan ska lösas genom att fastigheterna anslutes till kommunalt
VA-nät.
Norra Åsljunga, Paradisvägen, Trädvägen m fl byggdes på 1950-60talet. Området består mestadels av fritidshus men även en del hus för
permanentboende. Området är detaljplanelagt och ligger precis intill
befintligt verksamhetsområde för spill- och dricksvatten. Tre - fyra
fastighetsägare har lagt egna ledningar för spillvatten och anslutit sig
till det kommunala nätet. Övriga fastigheter har enskilda avlopp.
Tomterna är relativt små och det är därmed svårt att lösa vatten och
avlopp på den egna tomten. Fastigheterna har egna vattentäkter.
Länsstyrelsen anser att verksamhetsområde för dricks- och spillvatten
ska beslutas för området i Norra Åsljunga och att vatten- och
avloppsfrågan ska lösas genom att fastigheterna anslutes till kommunalt
VA-nät.
Östra Sonnarp/Birgittas väg består av 34 fastigheter, 5-6 av dessa
fastigheter används för permanentboende, övriga är fritidshus. Området
har en gemensam vattentäkt. Fastigheterna har enskilda
avloppsanläggningar.
Länsstyrelsen anser att verksamhetsområde för dricks- och spillvatten
ska beslutas för Östra Sonnarp/Birgittas väg och att avloppsfrågan ska
lösas genom att fastigheterna anslutes till kommunalt VA-nät eller på
annat sätt i ett större sammanhang.
Västra Sonnarp består av 40-45 bebyggda fastigheter idag. För den
södra delen av Sonnarp finns en plan och här sker nybyggnation. Den
södra delen har ett gemensamt vattenverk. Fastigheterna närmast sjön, i
den norra delen av området, har en gemensam infiltrationsanläggning
för BDT-vattnet och en gemensam borra för dricksvatten.
Länsstyrelsen anser att verksamhetsområde för dricks- och spillvatten
ska beslutas för Västra Sonnarp och att vatten- och avloppsfrågan ska
lösas genom att fastigheterna anslutes till kommunalt VA-nät eller på
annat sätt i ett större sammanhang.
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Väster om Vemmentorpasjön är ett fritidshusområde som består av
15-20 fastigheter. Området har en gemensam dricksvattenanläggning.
Fastigheterna har enskilda avlopp, vilka är av äldre modell.
Länsstyrelsen anser att verksamhetsområde för dricks- och spillvatten
ska beslutas för området väster om Vemmentorpasjön och att
avloppsfrågan ska lösas genom att fastigheterna anslutes till kommunalt
VA-nät eller på annat sätt i ett större sammanhang.
Svar till länsstyrelsen skall lämnas senast den 31 oktober 2015.
Protokollsanteckning i arbetsutskottet
Arbetsutskottet anser att det är viktigt att få en helhetssyn på åtgärderna
och att utbyggnadstakten samordnas med de ålägganden som inom
Örkelljunga kommun framförs från Söderåsens Miljöförbund. För
närvarande genomför Söderåsens miljöförbund en inventering av
statusen på de enskilda va-anläggningar.
Kommunstyrelsen har beslutat
att

uppdra åt samhällsbyggnadschef Kristian Svärd att tillskriva
länsstyrelsen med begäran om förlängd svarstid,

att

uppdra åt Kristian Svärd att utarbeta förslag till yttrande i
ärendet, i första hand avseende framförda förslag enligt
Prio 1 områden, samt

att

till samhällsbyggnadsnämnden överlämna frågan om anlitande
av konsulthjälp för projektet.

Samhällsbyggnadschef Kristian Swärd har informerat om konsult
rapporten Strategi för utbyggnad av VA på landsbygden i Örkelljunga
kommun.
Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-20 - KSAU § 85
Länsstyrelsen Skåne - Begäran om uppgifter gällande kommunens
planer på utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp
Strategi VA på landsbygden.pdf
___________
Expedieras till:
Länsstyrelsen inklusive Strategin
Samhällsbyggnadsnämnden,
Kristian Swärd
Justerandes signatur
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Informationsärende angående Avsiktsförklaring
avseende kv Ejdern, ett nytt centralt beläget
bostadsområde i Örkelljungas tätort
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga Mikael Eskilanderssons
överklagande över beslut om Avsiktsförklaring till handlingarna.
Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
Beslutsunderlag
Beslut Förvaltningsrätten Malmö 2016-03-31 - Förvaltningsrättens
avgörande
___________
Expedieras till:
Mikael Eskilandersson
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Länsstyrelsens förslag om dopgåva till Prins Oscar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt
kommunledningskontoret att via länsstyrelsen överlämna
1 krona per invånare från Örkelljunga kommun som
Dopgåva till prins Oscar, Hertig av Skåne.
Thomas Bjertner och Agneta Lindau Persson reserverar sig mot
beslutet till förmån till yrkandet att förslaget skall avslås.
Bakgrund
Landshövding Margareta Pålsson meddelar bl a följande:
Den 3 mars meddelade Hans Majestät Konungen att den nyfödda
prinsen Oscar blir hertig av Skåne. Många av oss blev stolta över att
kungafamiljen valde vårt län som hertigdöme för den nye prinsen.
I samband med dopet förväntas vi överlämna en present från Skåne och
det vill jag att vi gör något riktigt bra av. Min tanke är att skapa något
beständigt som främjar god hälsa bland barn och ungdomar, vilket jag
vet att även Kronprinsessparet tycker är viktigt.
Nu undrar jag om ni vill vara med och bidra till dopgåvan? Jag
uppskattar att kostnaden hamnar kring en miljon kronor. Länsstyrelsen
Skåne kommer att delta i finansieringen inom ramen för vad skötsel av
skyddad natur medger.
Med anledning av att dopet är nära förestående behöver jag snarast veta
om ni är intresserade att vara med på Skånes dopgåva, var och en får
bidra med valfritt belopp. Jag har kontaktat en del av er redan och fått
positiva svar från de flesta. Det skulle glädja mig om så många som
möjligt vill bidra till Skånes gåva till prins Oscar.
Jag är tacksam för besked snarast, allra senast den 10 maj.
Doppresenten ska vara en överraskning så jag ber er hemlighålla
dopgåvan.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-13 - KSAU § 84
Länsstyrelsens förslag om dopgåva till Prins Oscar
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet har beslutat att uppdra åt kommunchef Peter
Andreasson att i kontakter med kommuncheferna för 6 K efterhöra
kommunernas hantering av länsstyrelsens förslag om dopgåva.
Kommunstyrelsens behandling
Kommunchef Peter Andreasson meddelar att kommunens förslag till
dopgåva motsvarar 1 krona per kommuninvånare. Kommunerna inom
familjen Helsingborg hanterar frågan från länsstyrelsen på olika sätt.
Yrkanden i kommunstyrelsen
Carina Zachau, Tomas Nilsson, Theresa Lindahl, Tommy Brorsson
yrkar bifall till förslaget att bidra med 1 krona per invånare till
länsstyrelsens förslag till dopgåva.
Gunnar Edvardsson, Thomas Bjertner och Agneta Lindau Persson
yrkar att länsstyrelsens förslag skall avslås.
Beslutsgång
Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på förslagen och finner att förslaget om 1 krona per
kommuninvånare antas.
Omröstning begärs.
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Omröstning
Genomförd omröstning utfaller med 7 ja, 3 nej och 1 avstår.
Tommy Brorsson, Tomas Nilsson, Niclas Bengtsson, Pär Nilsson,
Madeléne Ekelund, Theresa Lindahl och Carina Zachau röstar ja.
Gunnar Edvardsson, Thomas Bjertner och Agneta Lindau Persson
röstar nej. Bjarne Daa avstår att rösta.
Kommunstyrelsen har därmed bifallit förslaget om 1 krona per
kommuninvånare.
___________
Expedieras till:
Kommunledningskontoret, Peter Andreasson, Stefan Christensson
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