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KSAU § 185 KLK.2020.2 00

Eventuellt övriga ärenden

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärende KLK
2019.438 Förslag till arbetsplan för Vision 2040 ska behandlas vid
arbetsutskottets sammanträde 2020-09-16.
__________

Expedieras till:
Ksau 2020-09-16
Matilda Hedén
Anna Lindström
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KSAU § 186 SBN.2020.28 47

Utredningsuppdrag rörande organisation för vatten- och
avloppsverksamhet i Örkelljunga kommun - Eventuell
anslutning till NSVA

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att ansöka om medlemsskap i NSVA
i enlighet med förutsättningar som redovisas i
"Utredningsuppdrag rörande organisation för vatten- och
avloppsverksamhet i Örkelljunga kommun."

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att i samband med budget 2021 hantera
kommunens och VA-kollektivets finansieringsfrågor kring
medlemsskapet.

Bakgrund
Göran Sandberg, kommunens konsult för VA-frågor, informerar om
kommunens nuvarande VA-organisation jämte de projekt som
kommunen har att hantera inom den närmaste tiden. Samtidigt har
förtroendemannaorganisationen inom kommunen framfört önskemål
om att kontakter tas med NSVA, Nordvästra Skånes Vatten, om
eventuellt medlemskap.

Göran Sandberg lämnar utförlig information i ärendet. I det fortsatta
arbetet kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att presentera ett
helhetsförslag till fortsatt hantering kring VA-frågorna för kommunen.
Göran Sandberg presenterar en preliminär tidplan för fortsatt hantering
av frågan om eventuellt medlemskap i NSVA enligt följande:

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott hanterar ärendet den 10
augusti, samhällsbyggnadsnämnden den 24 augusti, extra sammanträde
med kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 augusti, kommunstyrelsen
den 2 september och kommunfullmäktige den 28 september.
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Formella fakta
NSVA är ett kommunalt bolag som sedan 2009 ansvarar för drift av den
kommunala vatten- och avloppsverksamheten i kommunerna Bjuv,
Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Åstorp och Perstorp. NSVA
är gemensamt ägt av dessa sju kommuner. Varje kommun har en lika
stor ägarandel (1/7 vardera i nuläget) och är VA-huvudman i sin
kommun. Alla deltagarkommuner har lika stort inflytande över bolaget.

Varje kommun har ett eget VA-kollektiv och står sina kostnader
för exempelvis ledningsnät, anläggningar, investeringar och
kundfakturering. Detta innebär att det är olika VA-taxa i de
olika kommunerna. Kommunen beslutar fullt ut om VA-taxor,
investeringar, verksamhetsområde och ABVA. NSVA utför driften av
VA-verksamheten i kommunen.

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige styrs av Lagen om
allmänna vattentjänster. Verksamheten finansieras helt av anslutna
abonnenter, VA-kollektivet, och ska bedrivas till självkostnadspris samt
ha ett nollresultat. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som
beslutar om investeringar och taxor och som därmed sätter ramarna för
VA-verksamheten.

Bolaget är ett aktiebolag med idag sju kommuner som delägare. De sju
kommunerna har vardera 1 ledamot, samt 1 suppleant, i bolagets
styrelse. Styrelsen sammanträder 4 gånger per år. Varje kommun utser
vidare vars sin ägarrepresentant. Dessa träffas, förutom på
bolagsstämman, 2 gånger per år för ägarsamråd. Förtroendevalda
revisorer informeras om verksamheten 2 gånger per år.

Om Örkelljunga ansöker att bli delägare, ska ansökan godkännas vid en
bolagsstämma efter det att de sju kommunernas kommunfullmäktige
beretts möjlighet att ta ställning. En rimlig tidsbedömning är att det kan
ta upp till 6 månader från klar ansökan till avklarade formalia. Vid en
snabb politisk beslutsgång kan dock tiden reduceras till 3-4 månader.

Som ny delägare betalar kommunen, dels en aktieandel, dels en andel
av kostnaderna som uppstod vid bildandet av bolaget och i starten. För
Örkelljungas del blir aktieköpet 1 miljon kronor och andelen av
initialkostnaden blir 229 tkr, totalt 1 229 tkr. Aktiernas värde är en
tillgång som kommunen får tillbaka om man lämnar NSVA i framtiden.
De 229 tkr är däremot en engångskostnad.
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Kommunen förutsätts teckna gällande aktieägaravtal, vilket reglerar en
avtalsperiod som löper på sex år, rullande förlängning med sex år samt
en uppsägningstid på två år. När en delägare lämnar säljs aktierna,
enligt avtalsbestämt värde, till övriga delägare eller till annan kommun
som avser träda in som delägare.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
ansöka om medlemskap i NSVA i enlighet med förutsättningar som
redovisas i "Utredningsuppdrag rörande organisation för vatten- och
avloppsverksamhet i Örkelljunga kommun."

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att i samband
med budget 2021 hantera kommunens och VA-kollektivets
finansieringsfrågor kring medlemskapet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-26
VA konsult Göran Sandberg informerar om förslag i genomfört
"Utredningsuppdrag rörande organisation för vatten- och
avloppsverksamhet i Örkelljunga kommun."

Yrkanden
Gunnar Edvardsson och Christian Larsson yrkar bifall till
samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-08-24 - SBN § 49
Tjänsteskrivelse NSVA (002).pdf
NSVA i KF.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 187 KLK.2020.297 501

Samråd-Översiktsplan Hässleholms kommun

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande över Översiktsplan
för Hässleholms kommun översända förslag till yttrande från
kommunchef Stefan Christensson och t f samhällsbyggnadschef
Miklos Hathazi.

Bakgrund
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett
samrådsförslag till ny översiktsplan för Hässleholms kommun.
Förslaget anger mål, strategier och inriktning för den fysiska
planeringen av Hässleholms kommun fram till år 2040.
När den vunnit laga kraft kommer den att gälla parallellt med
Fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad: ”Framtidsplan för
Hässleholms stad”, som vann laga kraft tidigare i år.

Samråd hålls under perioden 29 juni – 30 september 2020 med
möjlighet att ta del av samrådshandlingen och lämna synpunkter på
förslaget.

Denna översiktsplan finns att läsa som dokument och kompletteras med
en webbkarta på kommunens webbplats via
www.hassleholm.se/översiktsplan
Här finns också filmer som berättar om varför kommunen planerar och
kortfattat redogör för planförslaget.

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till
byggnadsnamnden@hassleholm.se
eller till Hässleholms kommun, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden,
281 80 Hässleholm, senast den 30 september 2020.
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Förslag till yttrande från kommunchefen och tf
samhällsbyggnadschefen

Kommunchef Stefan Christensson och t f samhällsbyggnadschef
Miklos Hathazi lämnar följande förslag till yttrande:

Hässleholms kommun har remitterat ett samrådsförslag gällande ny
översiktsplan. Översiktsplanen har tidshorisonten 2040 och beskriver
kommunens syn på den fysiska planeringen på en övergripande nivå.

Översiktsplanen bygger på tre målsättningar till år 2040:
"Hässleholmaren är stolt och mår bra", "Natur och kultur med höga
biologiska och rekreativa värden skyddas och utvecklas" och " Det
infrastrukturella läget utvecklas och förbättras"

Örkelljunga kommun ser att de tre målsättningarna är viktiga för de
mellankommunala frågorna. Örkelljunga uppskattar Hässleholms
beskrivning av den första målsättningen, om att vara goda grannar med
givande mellankommunala samarbeten och ser att frågor om
kommunikationer, natur och friluftsliv är viktiga att samarbeta kring.

Av de strategiska ställningstaganden som görs i översiktsplanen
värderar Örkelljunga kommun följande särskilt högt:

· Skåneleden Kust - Kust är ett viktigt samband för Natur och
Friluftsliv

· Stensmyr - Fäjemyr är ett viktigt sammanhängande område för
Natur och Friluftsliv

· Busslinje 511 Ängelholm - Örkelljunga - Hässleholm finns kvar
med bibehållen eller utökad turtäthet.

· Föreslagen tillkommande cykelväg utmed riksväg 24;
Örkelljunga - Hässleholm, som möjliggör cykling för pendling,
rekreation och turism.

· Den nya stambanan integreras med befintlig infrastruktur och
befintliga kollektivtrafiknät.

· Väg 117 utgår som rekommenderad led för farligt gods, vilket
får konsekvensen att farligt gods på riksväg 24 västerut och väg
E4 norrut förmodas öka. Ökad trafikering på riksväg 24 medför
förbättrat läge för näringsliv och verksamheter vid Trafikplats
Skåneporten. Ökad trafikering med farligt gods på riksväg 24
väster om Trafikplats Skåneporten är inte önskvärt.
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Örkelljunga kommun ser med spänning fram emot Hässleholms
kommuns fortsatta översiktsplanearbete och är glad för den inledda
dialogen och det mellankommunala samarbetet.

Beslutsunderlag
Samråd Hässleholms Översiktsplan.docx
Hässleholm.pdf
Yttrande över Hässleholms Översiktsplan.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 188 KLK.2020.298 806

Förslag till ändrad finansieringsmodell för
medlemsavgift för Skånes kommuner 2021

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att

· Förslag på ändrad finansieringsmodell baserad på antalet
invånare i de skånska kommunerna godkänns

· Förslaget om att "Medlemsavgift till Skånes Kommuner
"från och med 2021 inkluderar både nuvarande
medlemsavgift och samverkansavtal och överenskommelser
enligt bilaga godkänns

· Förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 2021-2023
godkänns

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande fördelning av den årliga medlemsavgiften sker utifrån
kommunernas samlade skatteintäkter och generella statsbidrag. Denna
fördelning bedöms inte vara transparent utifrån de verksamheter som
Kommunförbundet Skåne bedriver. Dessutom har förändringarna
mellan åren av avgiftens storlek ibland varierat kraftigt och försvårar
både för förbundet och kommunerna att planera inför kommande
budgetår. Därför föreslår Kommunförbundet Skåne en ny
beräkningsmodell som i stället utgår från en årlig ram som fördelas på
medlemskommunerna utifrån antalet invånare per kommun, baserat på
invånarantalet enligt SCB den 1 januari året innan budgetåret.
Förändringen föreslås införas från och med budgetåret 2021.

De olika samverkansavtal och överenskommelser som finns mellan
kommunerna och Kommunförbundet Skåne har olika
finansieringsmodeller och kostnaderna faktureras kommunerna årligen
separat för varje samverkansavtal och överenskommelse.

För att uppnå en enklare översikt över vad kommunerna betalar till
förbundet och för att tydligare kunna planera verksamheten utifrån ett
helhetsperspektiv föreslår Kommunförbundet Skåne att ovannämnda
intäktsformer slås samman med medlemsavgiften till en totalram:
Medlemsavgift till Skånes Kommuner, som fördelas till kommunerna
utifrån antalet invånare.

10(13)



Sammanträdesprotokoll 2020-08-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottets behandling

Yrkande
Niclas Bengtsson och Christian Larsson yrkar bifall till Förslaget
till ändrad finansieringsmodell för medlemsavgift för Skånes
kommuner 2021.

Arbetsutskottet tillstyrker därefter förslaget.

Beslutsunderlag
Ärende 05 Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften from
2021.pdf
Ärende 05 Bilaga 1 Förteckning över samverkansavtal och
överenskommelser ingående i ny medlemsavgift.pdf
Viktig information kring förslag på ändrad finansieringsmodell för
beräkning av medlemsavgiften från och med 2021 för Skånes
Kommuner _.pdf
Utdrag från protokoll styrelsen Kommunförbundet Skåne 25 juni 2020
§ 25.pdf
Kopia av Ärende 05 Bilaga 2 Totalram Medlemsavgift Skånes
Kommuner 2021-2022.xls
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 189 SBN.2020.14 34

Förslag att landsbygdsprojekten Björkliden samt Öster
om Hjälmsjön skall ingå i kommunens
verksamhetsområde för vatten- och avlopp

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att landsbygdsprojekten Björkliden
samt Öster om Hjälmsjön ska ingå i kommunens
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Detta innebär att
särtaxa inte ska tillämpas.

Bakgrund
Tf enhetschef för VA Stefan Ekman meddelar att det finns anslag för
utredning och projektering budgeterade för 2020 för
landsbygdsprojekten Björkliden samt Öster om Hjälmsjön.

Särtaxa eller VA taxa
Enligt skrivelsen från Stefan Ekman önskar man besked om kommunen
ska tillämpa VA-taxan eller särtaxa för dessa två projekt.

När det gäller landsbygdsprojekten är det områdena Björkliden och
Öster om Hjälmsjön som är aktuella.

För samtliga av länsstyrelsen utpekade landsbygdsområden finns
kalkyler och Bodil Werkström har tagit fram ett beslutsunderlag för
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Björkliden
För Björkliden finns ett kartunderlag och en ledningsrätt är inlämnad
till Trafikverket. Överläggningar har genomförts med Styrud om hur
man kan borra under E4 och Pinnån. Stugföreningen är kontaktad och
informerad och projektet väntar på beslut om VA-taxa eller särtaxa ska
tillämpas. Föreningen har fått information om att kommunen kommer
att påbörja arbetet 2020 och att det ska vara klart 2021.

Öster om Hjälmsjön
För Öster om Hjälmsjön har man i projektet funnit lämpliga vägar att
gå fram med VA. Tidplanen är samma som för Björkliden, men här har
man inte haft kontakt med de boende.
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Samhällsbyggngadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
landsbygdsprojekten Björkliden samt Öster om Hjälmsjön ska ingå i
kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Detta innebär
att särtaxa inte ska tillämpas.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-06-08 - SBN § 38
Protokoll 2020-05-25 - SBNAU § 57
Tjänsteskrivelse från Stefan Ekman om särtaxa..docx
Verksamhetsområde vatten och avlopp landsbygd.pdf
Scannad Bodil Werkström sammanställning.pdf
Sammanställning kommuner.pdf
Presentation politiker reviderad.pptx
VA Anl taxa KF 2020.pptx
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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