
Sammanträdesprotokoll 2013-10-02
Kommunstyrelsen

Tid och plats 2013-10-02 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.20.

Beslutande
Carina Zachau (M) - ordförande
TomasNilsson (C) - förste vice ordförande
Christer Olsson (S) - andre vice ordförande
Arne Andersson (M) - ledamot
Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot
Magnus Håkansson (KD) - tjänstgörande ersättare
Thomas Bjertner (S) - ledamot, Mikael Eskilandersson (SD) - ledamot
Arne Silfvergren (S) - ledamot, Marianne Sternegård (C) - ledamot
Lennart Danielsson (M) - tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Mary-Anne Persson, ersättare (fp), Bjarne Daa, ersättare (s)
Peter Andreasson, kommunchef, Kenth Svensson, kommunsekreterare.
Stefan Christensson, ekonomichef, § 107-109,
Cg Nilsson, näringslivsansvarig, § 113, Dan Waldemarsson, Nårab, § 110.

Justering
Justerare Thomas Bjertner

Plats och tid Kommunhuset 2013-10-09, klockan 13.00

Justerade paragrafer §§ 107 - 118

Underskrifter

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

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

Justerare
.................................................................
Thomas Bjertner

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2013-10-02

Datum för uppsättande
av anslag

2013-10-11 Datum för nedtagande av
anslag

2013-11-05

Förvaringsplats för
protokoll Kommunkansliet

Underskrift
.................................................................
Kenth Svensson
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-02
Kommunstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 107 KLK.2013.186 040

Ekonomisk information

Ekonomichef Stefan Christensson informerar om kommunens
ekonomiska situation. Av informationen framgår bl a preliminär
information om de AFA-anslag som staten utdelar.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-02
Kommunstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 108 KLK.2013.218 002

Dispositionsrätt avseende förvaltade stiftelser

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-09-18 - KSAU § 162
Beslut - Ks § 21, 2013-02-06

Kommunstyrelsen beslutar

att bemyndiga t f kommunchef Peter Andreasson, ekonomichef
Stefan Christensson, personalchef Staffan Roos, controller Kent
Fröberg samt ekonomiassistent Emma Alvstjärna att två i
förening ha dispositionsrätt avseende kommunens förvaltade
stiftelser, samt

att upphäva kommunstyrelsens tidigare beslut 2013-02-06, § 21.
____________

Expedieras till:
Berörda
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-02
Kommunstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 109 KLK.2013.82 101

Månadsuppföljning

Ekonomienheten presenterar uppföljning av kommunstyrelsens
verksamhet samt uppföljning av ekonomin totalt för Örkelljunga
kommun per augusti 2013. För kommunstyrelsens verksamhet beräknas
ett överskott på helår med 3,6 miljoner kronor och för kommunen totalt
ett underskott på 8,1 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-09-18 - KSAU § 161
Ks månadsuppföljning per den 31 augusti 2013
Total månadsuppföljning per den 31 augusti 2013

Ekonomichef Stefan Christensson och kommunchef Peter Andreasson
lämnar information i ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna, dels månadsuppföljningen för Örkelljunga
kommun totalt per augusti 2013, dels uppföljningen av
kommunstyrelsens verksamhet per augusti 2013.

____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-02
Kommunstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 110 KLK.2013.193 3

Förslag till renhållningsföreskrifter och Avfallsplan

Nårab lämnar förslag till ny renhållningsordning innehållande
Renhållningsföreskrifter och Avfallsplan. Renhållningsordningen är
omgjord till stora delar. Nårab har använt Avfall Sveriges mall för
renhållningsordningar och anpassat den till förutsättningarna i
Örkelljunga kommun. Renhållningsordningen har granskats och
kompletterats av Söderåsens Miljöförbund.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-08-28 - KSAU § 144
Förslag till renhållningsföreskrifter och Avfallsplan
Avfallsplan 2013-2016
Renhållningsföreskrifter 2013
Komplettering - Bilaga 2 Vägkriterier
Komplettering - Tärtortskarta Stidsvig
Komplettering - Tärtortskarta Eket
Komplettering - Tärtortskarta Ljungbyhed
Komplettering - Tärtortskarta Perstorp
Komplettering - Tärtortskarta Åsljunga
Komplettering - Tärtortskarta Skånes Fagerhult
Komplettering - Tärtortskarta Östra Ljungby
Komplettering - Tärtortskarta Örkelljunga

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen,

att till kommunstyrelsens sammanträde den 2 oktober inbjuda
VD Dan Waldemarsson

att i fortsatta kontakter med Nårab begära information via mail
och brev med mottagningsbevis i samband med att nya
förslag presenteras.
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signatur

Utdragsbestyrkande

6

Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas information från VD Dan
Waldemarsson.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna Nårabs förslag till Renhållningsordning
innehållande Avfallsplan för Örkelljunga kommun och
Renhållningsföreskrifter för Örkelljunga kommun, samt

att i fortsatta kontakter med Nårab begära information via mail
och brev med mottagningsbevis i samband med att nya
förslag presenteras.

____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-02
Kommunstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 111 KLK.2013.51 734

Besvarande av motion - Vem ska bygga ett nytt
äldreboende? Återrapportering av ärendet

Carina Zachau, (M) har kommit in med motion, daterad 2013-02-15 om
byggande av nytt äldreboende i Örkelljunga.

Diskussion om ett nytt äldreboende i Örkelljunga har efter en motion i
fullmäktige påbörjats. En arbetsgrupp är tillsatt som ska utreda och
diskutera förutsättningarna.

Kommunstyrelsen har kommit till slutsatsen att en ombyggnation av
Södergården inte är aktuellt. Byggnaden är svår att bygga om till ett
modernt och funktionellt äldreboende. Dessutom är kostnaden för
ombyggnaden stor i jämförelse med att bygga nytt.

Arbetsgruppen har kommit fram till två olika alternativ, dels att bygga
40 nya särskilda boendeplatser, dels att bygga 70 nya särskilda
boendeplatser. Det har ännu inte diskuterats om kommunen ska bygga i
egen regi eller om man skall uppdra åt en extern part att bygga och att
Örkelljunga kommun därefter ska hyra äldreboendet.

Moderata fullmäktigegruppen har diskuterat frågan och har noterat att i
vissa kommuner har det varit det kommunala bostadsbolaget som byggt
äldreboende. Andra kommuner har kombinerat särskilt boende med
trygghetsboende, där kommun och bostadsbolag delat på ägandet. Kan
någon av de modellerna vara ett alternativ för Örkelljunga kommun?
Moderaterna vill att frågan diskuteras med Örkelljungabostäder AB.

Med hänvisning till ovanstående vill motionären att fullmäktige ger
kommunstyrelsen och Örkelljungabostäder AB i uppdrag att
tillsammans belysa olika alternativ och redovisa förslag.

7(24)



Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

8

KF §67 KLK.2013.51 734

Beslutsunderlag
KF §67 2013-06-24
Avsiktsförklaring
Anmälan motion - Vemska bygga ett nytt äldreboende?

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har noterat att man utifrån motionens förslag
kommer att kontakta styrelsen i Örkelljungabostäder AB för att belysa
olika alternativ för uppförande av nytt äldreboende och därefter
redovisa dessa förslag. Ärendet skall återrapporteras till
kommunstyrelsen efter genomförda diskussioner.

Kommunfullmäktige har därefter beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag att som svar på motionen översända
kommunstyrelsens protokollsanteckning ovan, samt att motionen
därmed skall anses vara bifallen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger en Avsiktsförklaring
mellan Örkelljunga kommun och Örkelljungabostäder AB om
byggandet av ett nytt äldreboende.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna Avsiktsförklaring 2013-09-13 mellan Örkelljunga
kommun och Örkelljungabostäder AB avseende byggandet
av ett nytt äldreboende, samt

att kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att
tillsammans med Örkelljungabostäders styrelse utse styrgrupp,

arbetsgrupper och referensgrupper.

Arne Andersson och Magnus Håkansson anmäler jäv och deltar inte i
beslutet
____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-02
Kommunstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 112 KLK.2013.1 004

Initiativ - Förstärkt och utvecklad demokrati med digitala
verktyg

Madeleine Hultkrantz (m), ledamot i kommunstyrelsen och André
Johansson (m) ledamot i utbildningsnämnden har inlämnat initiativ om
förstärkt och utvecklad demokrati med digitala verktyg. Av initiativet
framgår att medborgarnas förståelse och engagemang för demokratiska
processen i Örkelljunga är acceptabel men samtidigt i behov av
förstärkning och utveckling.

I en alltmer digitaliserad vardag har verktygen för effektiv
kommunikation mellan och med invånarna utvecklats i en mycket snabb
takt. Örkelljunga kommuns digitala plattform är enligt initiativtagarna
svagt utvecklad för att stimulera närdemokrati.

Därför föreslår Moderaterna i Örkelljunga att:

Samtliga kommunfullmäktigesammanträden fångas (rörlig bild och
ljud), för distribution i realtid men även tillgängligt efter sammanträdets
avslutande, som komplement till ordinarie närradioutsändningar. Dessa
skall finnas tillgängliga på kommunens hemsida, www.orkelljunga.se.

Nödvändig utrustning för distribution kräver inga större investeringar
och det finns ett antal kanaler som kan användas för såväl livesändning
som efterhandstittande.

Det är dags för Örkelljunga kommun att ta ett första litet steg mot en
situation där digitala verktyg utgör en självklar grund för demokratiskt
inflytande och insyn.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-09-18 - KSAU § 164
Yttrande - webbredaktör
Förslag på inköp av system
Initiativ - Förstärkt och utvecklad demokrati med digitala verktyg
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signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutar

att remittera initiativet till IT-enheten för yttrande senast
2013-03-31, samt

att yttrandet skall innehålla uppgifter om såväl
investeringskostnader som driftkostnader.

Yttrande från webb-ansvarig
Webb-ansvarigLeif Söderström anser att ”Örkelljunga kommuns
digitala plattform” inte alls är svagt utvecklad för att ”stimulera
närdemokrati” men kan förstärkas. Kommunen har en väl fungerande
plattform för integration av e-tjänster där synpunktshanteringen
används flitigast i form av en webbaserad medborgardialog som äger
rum i realtid under dygnets alla timmar. Synpunkter som är av allmänt
intresse och belyser aktuella frågor publiceras kontinuerligt på
kommunens webbplats.

Leif Söderström är övertygad om att många medborgare välkomnar en
utveckling av e-demokratin och uppskattar initiativ i den här riktningen
med livesändningar av fullmäktigemötena.

Det finns idag olika lösningar för livesändning (streaming) av ljud och
bild i realtid via nätet, även om tekniken i grunden är densamma.
Leverantörer erbjuder olika paketlösningar som innehåller ett varierat
utbud av tjänster, utrustning och teknik. Investerings- och driftskostnad
varierar också beroende på behov och önskemål.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter beslutat

att som svar på initiativet uttala att kommunen skall sända
kommunfullmäktigemötena på internet fr o m
2014-01-01, både i realtid och i inspelad form,

att uppdra åt IT-enheten att göra en utvärdering efter ett års
användning

att uppdra åt IT-enheten att presentera vilket program som
skall väljas utifrån kriterierna pris, kvalitet och
användarvänlighet både internt och externt. Förslag till
inköp av program skall lämnas senast 2013-08-31, samt

att ärendet skall överlämnas till arbetet med budget 2014.
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Utdragsbestyrkande
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IT-enhetenhar därefter tittat närmare på två leverantörer av system för
live-sändning av sammanträden med kommunfullmäktige, Abiliteam
och Streamcode. Dessa har vid två olika tillfällen besökt Örkelljunga
och fått möjlighet att presentera sina produkter.
Vid ett möte med IT-enhetenden 30/9 och ett extra möte den 2/9 har vi
diskuterat de bägge systemen samt offerterna och jämfört dessa utifrån
kriterierna "pris, kvalitet och användarvänlighet".

Efter noga överväganden vill IT-enheten föreslå arbetsutskottet att välja
Streamcode´s streamingplattform Media Plattform för live-sändning av
sammanträden med kommunfullmäktige.

Driftskostnad
Avgift för plattformen 600 kr/mån
100 GB streamingtrafik per månad (500 tittartimmar) 700 kr/mån
100 GB lagring 400 kr/mån
Totalmånadskostnad 1 700 kr/mån

Investeringskostnad
Streamcode installerar videoanläggningen i Örkelljungasalen och
föreslår en lösning som spelar in i HD-kvalitet med hög standard på
kamera, videokontrollpanel och streamingdator.

Kamera

BRC-Z330 SONY HD/SD 1CMOS PTZ Remote Camera
BRBK-HSD2 SONY BRC-Z330 HD/SD SDI output

Kontrollenhet

RM-BR300 SONY Remote Control Unit

Dator

HP Z2220 WORKSTATIONinkl. skärm
BDLKSTUDIO2 BLACKMAGIC DeckLink Studio2. HD input
grafikkort.
PR-STR Programvara, Streaming. Synkat med grafikkort. Kablar.
Pris material 86 000 kr

Installation

Pris arbetskostnad 7 200 kr
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12

Mediaplattform och TV-kanal
På mediaplattformen arkiveras sändningarna. Plattformen kan också
användas för uppladdning och arkivering av filmer för andra ändamål,
såsom marknadsföring, turistinformation, utbildning, historiska
händelser etc.

Plattformen blir på så vis kommunens egen TV-kanal på internet (som
ett alternativ till YouTube)och kan naturligtvis nyttjas för
livesändningar av annat slag än fullmäktiges sammanträden, till
exempel ÖVK:s volleyboll-matcher och Kul i Dalen.

Yrkande i kommunstyrelsen
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Arne Andersson
bifall till arbetsutskottets förslag vilket godkännes.

Kommunstyrelsen beslutar således

att som svar på initiativet uttala att kommunens ambition är att
sända kommunfullmäktigemötena och andra arrangemang
på internet fr o m 2014-01-01, både i realtid och i inspelad
form,

att uppdra åt IT-enhetenatt göra en utvärdering efter ett års
användning

att notera IT-enheten förslag om vilket program som skall väljas
utifrån kriterierna pris, kvalitet och användarvänlighet både
internt och externt, samt

att finansieringsfrågan hanteras i samband med arbetet med
budget 2014.

____________

Expedieras till:
Leif Söderström
Leif Kristensson
Stefan Christensson
Budgetpärm 2014
Lisa Larsson
Peter Andreasson
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Utdragsbestyrkande

KS § 113 KLK.2013.232 00

Nöjd kundindexmätning

Cg Nilsson, näringslivsansvarig informerar om Nöjd Kund
Indexmätning som omfattade följande verksamheter:
· Brandtillsyn
· Bygglov
· Markupplåtelse
· Miljö- och hälsoskydd
· Serveringstillstånd

För kommunens del visades resultat för punkterna bygglov, miljö- och
hälsoskydd och serveringstillstånd.

Undersökningen avser myndighetsutövning och företag som varit i
konstakt med kommunen. Kommunstyrelsen diskuterar resultatet för
miljö -och hälsoskydd. Resultatet för bygglov är mycket positivt.
Serveringstillstånd handläggs numera via Ängelholms kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse -Nöjd kundindexmätning

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
____________

Expedieras till:
Cg Nilsson
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Kommunstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 114 KLK.2013.140 055

Besvarande av motion - Inför fritt internet i centrum

Mikael Eskilandersson (SD) har inlämnat en motion om fritt internet i
centrum. Avmotionen framgår följande:

Sverigedemokraterna i Örkelljunga är teknikvänliga och vill gärna ge
invånare i kommunen bästa möjliga service. Något som allt fler
apparater använder är trådlöst internet. Allt från klockor och telefoner
till datorer och surfplattor kopplas upp mot nätet genom trådlösa
nätverk.

En lätt och billig åtgärd för att förbättra servicen för alla dem som
använder trådlösa enheter, är att införa fritt trådlöst internet, så kallade
"wi-fi zoner" på strategiska ställen i byn. Vid till exempel torget och
busshållplatsen där många människor rör sig eller väntar på bussen,
skulle många uppskatta att ha tillgång till internet. Ett annat sådant
ställe skulle kunna vara kommunhusets vänthall. Det skulle även vara
bra för turister som kommer till Örkelljunga från andra länder att kunna
koppla upp sig fritt någonstans.

Det är givetvis även viktigt att marknadsföra att dessa fria zoner finns,
annars kommer ingen att använda dem. Det borde dock räcka med att
trycka upp lite affischer som sätts upp där zonerna finns, samt att
marknadsföra det fria internet på kommunens hemsida.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna
kommunfullmäktige besluta:

att i motionens anda införa fria internetzoner på lämpliga ställen i
kommunen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-09-18 - KSAU § 163
Yttrande - Leif Kristensson, IT-samordnare
Motion - Inför fritt internet i centrum

Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
kommunledningskontoret för yttrande senast 2013-09-30.

Yttrande från IT-samordnareLeif Kristensson
IT-enheten föreslår att ett eventuellt införande av trådlöst nätverk i
Örkelljunga centrum sker i samband med Svenska Stadsnäts utbyggnad
av så kallade spridningsnät i Örkelljunga tätort.

Synpunkter
Det har blivit allt vanligare att man i större städer inför trådlösa nätverk
för gratis Internet. I Helsingborg finns det på åtta platser, vid större torg
och parker.

I Örkelljunga finns redan möjlighet att använda gratis Internet på
Kulturhuset. Användaren får en biljett (voucher) vars giltighet bestäms
av personalen, från 1 till maximalt 8 timmar.
Vid torget finns en så kallad ”hotspot” som det privata företaget The
Cloud står bakom. Nyttjandegrad och funktionalitet är okänd.
För att inte konkurrera ut kommersiella bredbandsaktörer i
bostadsområden i närheten bör hastigheten och åtkomsten vara
begränsad.

Att det är gratis för användaren innebär inte att det är gratis för
kommunen. Någon måste betala kostnaden för planering och införande
samt underhåll. Ett trådlöst nätverk måste i grunden ha tillgång till ett
trådbundet nätverk (företrädesvis fiber). Kommunen äger inget eget nät
sedan försäljningen av Örkelljunga Bredband AB. Om trådlösa nätverk
skall etableras på fler platser måste kommunen således hyra
förbindelserna till dessa (undantaget Kommun- och Kulturhuset).

I motionen nämns torget och busshållplatsen. Leif Kristensson skulle
också kunna tänka sig etableringar vid Nya Torg, Dalen och
skateboardbanan. Han föreslår därför att Örkelljunga kommun
undersöker detta i samband med Svenska Stadsnäts planering av nya
fiberförbindelser via spridningsnät i Örkelljunga tätort.

Externa IT-konsultermed kompetens inom området kommer i
förekommande fall att behöva anlitas för driftsättning och
systemunderhåll.
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Kort- och långsiktiga kostnader för detta kan inte bedömas i nuläget.
Beroende på antalet accesspunkter och kvalitet på nödvändig utrustning
kan det initialt, mellan ”tummen och pekfingret”, handla om ett par
hundra tusen kronor.

Protokollsanteckning i arbetsutskottet

Arbetsutskottet noterar att teknikutvecklingen går snabbt framåt och att
kostnaderna minskar. Det stora flertalet användare har idag egen
anslutning till nätet via mobiltelefoner, plattor m m.
Ett kommunalt engagemang med trådlöst nätverk kräver ständig tillsyn
och innebär ett kommunalt ansvar i den händelse felaktig information
hanteras. Arbetsutskottet anser därför att frågor om säkerhet och
sårbarhet är alldeles för oklara för att motionen skall bifallas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända, dels yttrandet från
IT-samordnareLeif Kristensson, dels arbetsutskottets
protokollsanteckning ovan,

att med hänsyn till de risker och sårbarheter som finns med
förslaget är det för närvarande inte aktuellt för kommunen att
införa fritt internet i Örkelljunga centrum, samt

att motionen därmed anses vara avslagen

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-09-18 - KSAU § 163
Yttrande - Leif Kristensson, IT-samordnare
Motion - Inför fritt internet i centrum

Förslag i kommunstyrelsen

Mikael Eskilandersson yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att
arbetsutskottets förslag godkännes.
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Mikael Eskilandersson begär omröstning och följande
propositionsordning godkännes:

Den som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. Den det ej vill
röstar nej. Vinner nej har Mikael Eskilanderssons förslag tillstyrkts.

Omröstning
Genomförd omröstning utfaller med 10 ja-röster och 1 nej-röst.

Tomas Nilsson, Christer Olsson, Arne Andersson, Gunnar Edvardsson,
Thomas Bjertner, Magnus Håkansson, Arne Silfvergren, Lennart
Danielsson, Marianne Sternegård och Carina Zachau röstar ja. Mikael
Eskilandersson röstar nej.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända, dels yttrandet från
IT-samordnareLeif Kristensson, dels arbetsutskottets
protokollsanteckning ovan,

att med hänsyn till de risker och sårbarheter som finns med
förslaget är det för närvarande inte aktuellt för kommunen
att införa fritt internet i Örkelljunga centrum, samt

att motionen därmed anses vara avslagen

Mikael Eskilandersson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
__________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 115 KLK.2013.221 003

Kommunens huvudmål utifrån vision 2020

Kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau presenterar förslag till
kommunens huvudmål utifrån Vision 2020 enligt följande:

Vision 2020

Örkelljunga kommuns miljö- och hälsobringande profil stärks. Gröna
Örkelljunga har en tydlig roll och är en viktig medspelare i det
nordvästskånska samarbetet.Trygghet, småskalighet, entreprenörskap,
delaktighet och närhet är grundläggande värden, som tillsammans
erbjuder unik livskvalitet, vilket leder till att Örkelljunga kommun i alla
lägen blir ett klockrent val.

Huvudmål

Medborgare
Det ska vara attraktivt och tryggt att bo och verka i Örkelljunga.

Verksamhet och service
Den kommunala organisationen skall kännetecknas av helhetssyn där
tydligt ledarskap och gott medarbetarskap genomsyrar verksamheten.
Enkelhet, ordning och reda samt tydligt transparanta och hållbara
arbetsprocesser.

Utveckling och tillväxt
Kommunen skall ha ett starkt utvecklingsfokus, där ökat engagemang
mellan medborgare, näringsliv och kommun, ger tillväxt.
Kommunen skall vara en självklar aktör i det nordväst skånska
samarbetet

Ekonomi
God ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-09-18 - KSAU § 168
Förslag på kommunens huvudmål utifrån vision 2020
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna Huvudmål för Örkelljunga kommun, samt

att vid sidan om kommunens slogan "Ett klockrent val " även
använda slogan "Trygga och friska medborgare i rörelse".

____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 116 KLK.2013.36 736

Besvarande av motion - Bryt avtalet med Region Skåne
om färdtjänsten

Mats Persson, MO, har kommit in med motion, daterad 2013-02-03, där
han begär att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att
säga upp avtalet om färdtjänsten med Region Skåne och driva
densamma i lokal regi.

Mats Persson anför följande i sin motion:

Flera kommuner har påpekat allvaret i hur dåligt färdtjänsten fungerar i
Ängelholm, Hässleholm, Kristianstad och nu senast Osby.

Miljö och omtanke, MO har i valprogrammet föreslagit att tjänsten
mycket väl kan vara lokalt förankrad och driven.Vemhittar bättre i vår
närregion än den lokala taxiverksamheten? Att driva det hela i
Skånetrafikens regi måste skapa en överbyggnad och byråkrati som
enbart motarbetar lokal företagsamhet och närhet.

Med anledning av ovanstående hemställer motionären därför
att kommunstyrelsen får i uppdrag att säga upp avtalet om färdtjänsten
med Region Skåne och driva densamma i lokal regi.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-09-18 - KSAU § 167
Anmälan motion - Bryt avtalet med region Skåne om färdtjänsten

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra åt
kommunledningskontoret att utreda motionen och inkomma med
förslag till svar till den 1 oktober 2013.
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Protokollsanteckning i arbetsutskottet

Arbetsutskottet noterar att färdtjänsten vid vissa tidpunkter och tillfällen
varit ett problem i hela Skåne. Nio av de elva kommunerna i Skåne
Nordväst har överlåtit det kommunala färdtjänstansvaret på Region
Skåne inom ramen för en länsfärdtjänst, där Region Skåne tar det fulla
ansvaret för regelverk och tillståndsgivning. Höganäs och Klippan har
inte överlåtit den kommunala färdtjänsten till Region Skåne.

Det nuvarande avtalet mellan de nio kommunerna och Region Skåne
löper ut 2014-12-31. Ängelholm och Perstorp har beslutat att göra egna
utvärderingar över hur färdtjänsten fungerar, har fungerat och kan antas
komma att fungera och kosta för skattebetalarna, oavsett de finansierar
den över landstingsskatten eller kommunalskatten. Örkelljunga
kommun erbjuds att deltaga i dessa utvärderingar.

Kollektivtrafikgruppen i Skåne Nordväst och Örkelljunga kommun
menar, att en återgång till det gamla inte är någon lösning.
Kommunerna och Region Skåne bör söka en annan, lämpligare form för
samverkan kring färdtjänsten. Kollektivtrafikgruppen bedömer, att en
samlad, gemensam utvärdering av hur färdtjänsten fungerar med
nuvarande lösningar inom Skåne Nordväst med analys av hur den skulle
kunna fungera och utvecklas med andra lösningar omgående bör göras
för att kunna läggas till grund för den diskussion, som måste till inför
nuvarande färdtjänstavtals upphörande 014-12-31. Det kan vara
lämpligt att i en sådan utvärdering också jämföra med lösningar i andra
delar av länet. En sådan eventuell utvärdering bör enligt
kollektivtrafikgruppen initieras av styrelsen för Skånes Nordväst.

I avvaktan på ovannämnda utvärderingar och ekonomiska konsekvenser
finner inte Örkelljunga kommun anledning att i förtid säga upp gällande
avtal om färdtjänsten. Motionen föreslås därför avslås.
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Yrkande i kommunstyrelsen

Arne Andersson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut,
vilket godkännes.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända arbetsutskottets
protokollsanteckning ovan, samt

att motionen därmed avslås.

Mikael Eskilandersson deltar inte i beslutet.
____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 117 KLK.2013.236 00

Information om verksamhetsplan Skåne Nordväst år
2013-2014

Föreligger information om verksamhetsplan Skåne Nordväst
2013-2014.

Beslutsunderlag
Protokoll - 2013-04-12
Information om verksamhetsplan Skåne Nordväst år 2013-2014

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
____________
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KS § 118 KLK.2013.217 00

Informationsärende

· Byastämman i Eket är flyttad till den 23 oktober
· Dom - Förvaltningsrätten avslår överklagandet
· Nårab protokoll §§ 1091-1095
· Protokoll Interimsdirektionen räddningstjänst Skåne

Nordväst

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
____________
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