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Kommunstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 119 KLK.2013.186 040

Ekonomisk information

Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas information från
ekonomichef Stefan Christensson.

Vid efterföljande diskussion behandlas bl a internbudgeten,
kontoplanen, verksamhetskoder, bokföringsmässiga grunder,
kommunala redovisningslagen 1998, aktivering av
anläggningstillgångar, periodiseringar, kostnads- och intäktsbegreppen
samt internutbildningar.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
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Kommunstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 120 KLK.2013.82 101

Månadsuppföljning

Ekonomichef Stefan Christensson informerar om månadsuppföljning
för kommunstyrelsens verksamhet och för Örkelljunga kommun per
den 30 september 2013.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-16 - KSAU § 181
Ks, per den 30 september
Total - per den 30 september

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att uppdra åt kommunchefen och ekonomichefen att i samarbete
med ledningsgruppen se över fakturadisciplinen i kommunen
och att återrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott
skall genomföras om förvaltningarnas situation 1 gång per
månad,

att uppdra åt kommunchefen och ekonomichefen att i samarbeta
med socialförvaltningen erhålla uppgifter om antalet brukare
inom socialförvaltningens verksamhet, fördelad personal
kopplat till bemanning och nyckeltal, samt att
återrapportering skall lämnas vid arbetsutskottets sammanträde
den 13 november.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna månadsuppföljningen för kommunstyrelsens
verksamhet och för kommunen totalt per september 2013,
samt

att vid nästa månadsuppföljning erhålla en fördjupad
redovisning för olika enheter inom socialnämndens
verksamhetsområde.

____________

Expedieras till:
Ksau 13 november,Stefan Christensson, Ann-Helen Erwing
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Sammanträdesprotokoll 2013-11-06
Kommunstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd Budgetram
2013

Löneökningar
2013

Utökning
ram

Ny
budget-ram
2014

Kommunstyrelse 19 730 344 1 280 21 354
Samhällsbyggnadsnämnd 20 402 178 150 20 730
Räddningsnämnd 8 074 15 183 8 272
Kultur- och fritidsutskott 13 295 89 0 13 384
Utbildningsnämnd 197 027 3 351 2 390 202 768
Socialnämnd 159 070 2 592 2690 164 352
Totalt 417 598 6 568 6 693 430 860

KS § 121 KLK.2013.267 041

Förslag till budget 2014 och EFP 2014-2016

Föreligger förslag till budget 2014 jämte flerårsplan 2014-2016.

Efter genomgång av nämndernas budgetförslag föreslår kommunstyrelsen
nedan angivna ändringar utifrån budgetramnivå för 2014. För investeringar
redovisas EFP,Ekonomisk flerårsplanering, av samtliga investeringar.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-23 - KSAU § 193
Bilaga 1
Bilaga 2, Förslag från SD till ksau
Protokoll - Ksau § 182, Budget samt EFP 2015-2016 för
kommunstyrelsens verksamhetsområde
Protokoll - Sn § 119
Protokoll kultur o fritidsutskottet - Un § 88,
Protokoll - Un § 93
Protokoll - Rn § 14
Protokoll - Sbn § 93
Förslag från SD till ks
Förslag från S
Protokoll - Förhandling enligt MBL 11 §

Nämnderna tilldelas budget på nämndsnivå.

Nedan anges budgetram för 2014
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Utdragsbestyrkande

5

BESKRIVNING, KOMMENTAR FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
KOMMUNSTYRELSEN
DRIFTBUDGET

2014 2015 2016

Fria resor pensionärer
Valnämnd
Webbsändningar
Utredare kommunkansliet
Överförmyndare
Kost och städ utredning utbildning
Bredbandsstrategi
Arbetsmarknadsåtgärder
Förändring av driftbudget

-250
+200
+20
+500
+60
+100
+400
+250
+1280

-250
0

+20
+500
+60
0

+400
+250
+980

-250
0

+20
+500
+60
0

+400
+250
+980

Förslag i kommunstyrelsen
Mikael Eskilandersson yrkar bifall till
sverigedemokraternas rambudgetförslag.

Thomas Bjertner yrkar bifall till
socialdemokraternas rambudgetförslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och
finner att majoritetens förslag antas

Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

att anta majoritetens förslag till budget 2014
för kommunstyrelsens verksamhetsområde,
driftbudget.

Mikael Eskilandersson reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.

Thomas Bjertner, Christer Olsson och Arne
Silfvergren reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget budgetförslag.
____________
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signatur

Utdragsbestyrkande

6

KOMMUNSTYRELSEN
INVESTERINGSBUDGET

2014 2015 2016

Säkerhetsåtgärder, fastighetslarm +250
Lillhallen omläggning hallgolv +1100
Fastighetstekniskt underhåll +500 +500 +500
Lekplatser +100 +100 +100
Markytor +100 +100 +100
Solrosen tak +600
Rapphönan, tak
Rapphönan ventilation

+700
+1200

Bokelunda utbyte fasadskivor +500
Solrosen ventilation +900
Simhallen
Åsljunga idrottshall +500

+1000

Kungsskolan ventilation +850
Beringsskolan special +2500 +3000
Idrottsplatsen +400
Gyllet ny ugn +160
Tallgården ny entre +150
Mårdenskolan nytt tak +250 +500
Kungsskolan nytt ytskikt +350
Kungsskolan aula +1200
Allhall +19000 +19000
Gyllet tak +400
Hissbyte Kungsskolan
Mårdenskolan vvx
Tallgården byte hiss
Bokelunda F-5
Södergården kokgryta+disk
Solgården disk
Gatuförrådet portar

+250
+400

+400

+400

+2000
+600

+100
Åsljunga skola tak och ventilation
Datautrustning
Investering Bredbandsstrategi
Investering raindance
Investering Webbsändning

+200
+300
+500
+100
+100

+400
+300
+500

+300
+500
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signatur

Utdragsbestyrkande

7

Investeringsbudget 2014-2016
Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

att anta majoritetens förslag till budget
2014-2016 för kommunstyrelsens
verksamhetsområde, investeringsbudget.

RÄDDNINGSNÄMND, DRIFTSBUDGET

Räddningstjänstförbund

2014

+183

2015 2016

Förändring av driftbudget

Driftbudget räddningsnämnden
Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

att anta majoritetens förslag till budget 2014
för räddningsnämndens verksamhetsområde,
driftbudget.

+183

RÄDDNINGSNÄMND, INVESTERING
Båt Skånes Fagerhult
Röksskyddutrustning
Höjdfordon
Tankbil Skånes Fagerhult
Terrängmotorcykel
Hydraulverktyg Örkelljunga

+200
+3000

+150
+200

+1500
+200
+600

Investeringsbudget 2014-2016
Kommunstyrelsen noterar att verksamheten
kommer att uppgå i ett
räddningstjänstförbund 2015.

Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

att anta majoritetens förslag till budget
2014-2016 för räddningsnämnden
investeringsbudget.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 2014 2015 2016
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Utdragsbestyrkande

8

DRIFTBUDGET

Drift konstgräsplan
Drift Skateboard park

+100
+50

+100
+50

+100
+50

Förändring av driftbudget +150 +150 +150

Driftbudget samhällsbyggnadsnämnd

Förslag i kommunstyrelsen
Tomas Nilsson yrkar bifall till majoritetens
förslag.

Mikael Eskilandersson yrkar bifall till
sverigedemokraternas budgetförslag som
överensstämmer med majoritetens förslag.

Thomas Bjertner yrkar bifall till
socialdemokraternas budgetförslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och
finner att majoritetens förslag antas

Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

att anta majoritetens förslag till budget 2014
för samhällsbyggnadsnämnden, driftbudget.

Thomas Bjertner, Christer Olsson och Arne
Silfvergren reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget budget förslag.

INVESTERINGSBUDGET 2014 2015 2015
Markundersökningar +200 +200 +200
Gator vägar asfalt +2500 +2500 +2 500
Lekplatser +50 +50 +50
Tillgänglighetsanpassning +100 +100 +100
Cykelvägar +500 +500 +500
Väg 114 Ängelholmsvägen +1000 +1700
Ejdern Nordväst +300
Bruksvägen +3000
Nytt Gis system +400
Fordon +1000 +1500 +800
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9

Industriområdet Eket +3000
Exploatering Eket +1000
Ombyggnad Nya Torg +4700
Aborraleden +800
Belysning Gc väg +850
Skåneporten etapp 2 +4500
Belysning motionsslinga
Konstgräs TB 2, 2013

+670
+2500

Samhällsbyggnadsnämnd VA
INVESTERINGSBUDGET
Åtgärder ledningsnät +1500 +1500 +1500
Ejdern nordväst +200
Renovering VA verket +5000 +5000
Avloppsreningsverk +500 +500 +500
Bruksvägen, +3000
Ombyggnad av biogasanläggning +2000
Nytt drift och övervakningssystem +1500
Vattenledning Skåneporten
Åtgärder ovidkommande vatten

+4500
+2000 +2000

Åtgärder reningsverk ventilation
Elverk
Täckning Biobäddar

+2000

+1000 +1000
+150

Ny centrifug +1500

Investeringsbudget 2014-2016

Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

att anta majoritetens förslag till budget
2014-2016 för samhällsbyggnadsnämnden,
investeringsbudget.

Ärendet ajourneras klockan 14.27-14.30 efter
förslag från Thomas Bjertner.

KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT 2014 2015 2016
DRIFTBUDGET

Inga förändringar i driftbudget

UTBILDNINGSNÄMND 2014 2015 2016
DRIFTBUDGET
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Utdragsbestyrkande

10

Utökad planeringstid förskola
IKT pedagog
Speciallärare
Kurator
Svenska som andra språk
Skolpsykolog
Modersmåls undervisning
Grundbemanning
Matematik satsning
Minskad städ och uppvärmning
Fältsekreterare Centrumkraft
Minskad kostnad paviljong

+300
+250
+125
+125
+250
+70
+150
+500
+500
-150
+400
-130

+300
+250
+250
+250
+250
+70
+150
+500
+500
-150
+400
-230

+300
+250
+250
+250
+250
+70
+150
+500
+500
-150
+400
-230

Förändring av driftbudget +2390 +2540 +2540

Driftbudget Utbildningsnämnd

Förslag i kommunstyrelsen
Mikael Eskilandersson yrkar bifall till
sverigedemokraternas budgetförslag.

Thomas Bjertner yrkar bifall till
socialdemokraternas budgetförslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och
finner att majoritetens förslag antas

Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

att anta majoritetens förslag till budget 2014
för utbildningsnämnden, driftbudget.

Mikael Eskilandersson reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.

Thomas Bjertner, Christer Olsson och Arne
Silfvergren reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget budgetförslag.

INVESTERINGSBUDGET
Inventarier: grundskola, UBC och förskola +1550 +1450 +1 450
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Elevdatorer +650 +650 +650

Investeringsbudget 2014-2016
Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

att anta majoritetens förslag till
delegationsbudget 2014-2016 för
utbildningsnämnden, investeringsbudget

SOCIALNÄMND 2014 2015 2016
DRIFTBUDGET

Förstärkning försörjningsstöd
Riktade insatser försörjningsstöd
Utöknings LASS/SFB
Nyckelgömmor
Effektivisering nyckelgömmor
Familjefrid, under förutsättning att andra
kommuner går med

+900
+1000
+560
+160
-130
+200

+900
+1000
+560
+160
-160
+200

+900
+1000
+560
+160
-160
+200

Förändring av driftbudget +2690 +2660 +2660

Driftbudget socialnämnd

Förslag i kommunstyrelsen
Mikael Eskilandersson yrkar bifall till
sverigedemokraternas budgetförslag.

Thomas Bjertner yrkar bifall till
socialdemokraternas budgetförslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och
finner att majoritetens förslag antas

Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

att anta majoritetens förslag till budget 2014
för socialnämnden, driftbudget.

Mikael Eskilandersson reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
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Thomas Bjertner, Christer Olsson och Arne
Silfvergren reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget budget förslag.

INVESTERINGSBUDGET
Delegationsbudget +600 +600 +600

Investeringsbudget 2014-2016
Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

att anta majoritetens förslag till
delegationsbudget 2014-2016 för
socialnämnden, investeringsbudget

Sammanfattning
Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att årets resultat 2014 ska uppgå till 5 mnkr

att tilläggsbudgeten för 2014 skall vara 3.3 mnkr

att med i denna paragraf angivna ändringar i förhållande till
2013 års budgetramnivå fastställa budget 2014 jämte
flerårsplan 2014-2016, inklusive investeringsbudget, enligt
förslag.

att kommunens taxor är oförändrade i jämförelse med 2013,
(undantag indexering).
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Förslag i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau yrkar tillägg till
arbetsutskottets förslag enligt följande:

att kommunstyrelsen vid behov, får för kommunens räkning
utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande
nyupplåna, dvs öka kommunstyrelsens låneskulder under
2014 till totalt 20 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har
under 2014 rätt att omsätta lån, dvs låna upp motsvarande
belopp på de lån som förfaller till betalning under 2013.

Mikael Eskilandersson yrkar bifall till sverigedemokraternas
budgetförslag, motsvarande 3:e attsatsen. Mikael Eskilandersson
yrkar att tilläggsbudgeten skall för 2014 vara 3.060.000 kronor. I övrigt
tillstyrker Mikael Eskilandersson övriga attsatser.

Thomas Bjertner yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag
motsvarande 3:e attsatsen. Thomas Bjertner yrkar att
tilläggsbudgeten skall vara 2,2 mnkr. I övrigt tillstyrker Thomas Bjertner
övriga attsatser.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att majoritetens
förslag antas

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta

att årets resultat 2014 ska uppgå till 5 mnkr

att tilläggsbudgeten för 2014 skall vara 3.3 mnkr

att med i denna paragraf angivna ändringar i förhållande till
2013 års budgetramnivå fastställa budget 2014 jämte
flerårsplan 2014-2016, inklusive investeringsbudget.
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att kommunstyrelsen vid behov, får för kommunens räkning
utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande
nyupplåna, dvs öka kommunstyrelsens låneskulder under
2014 till totalt 20 miljoner kronor.Kommunstyrelsen har
under 2014 rätt att omsätta lån, dvs låna upp motsvarande
belopp på de lån som förfaller till betalning under 2013.

att kommunens taxor är oförändrade i jämförelse med 2013,
(undantag indexering).

Mikael Eskilandersson reserverar sig mot beslutet till förmån för
sverigedemokraternas budgetförslag. (Bilaga)

Thomas Bjertner, Christer Olsson och Arne Silfvergren reserverar sig
mot beslutet till förmån för socialdemokraternas budgetförslag.
(Bilaga)
__________

Expedieras till Kommunfullmäktige
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KS § 122 KLK.2013.271 042

Utdebitering för Örkelljunga kommun 2014

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-23 - KSAU § 194

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utdebiteringen för Örkelljunga kommun för år 2014
fastställes till 18:76 kronor per skattekrona.

____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 123 KLK.2013.273 041

Uppdrag i samband med budgetberedningens möte
2013

Ordförande Carina Zachau har presenterat förslag till uppdrag som
berör dels bokbuss, dels ökad fysisk aktivitet för barn och ungdomar.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-23 - KSAU § 195

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt kultur- och fritidsutskottet att tillsammans med
SkåneNordväst eller andra kommuner förutsättningslöst
utreda möjligheten att etablera en bokbuss i Örkelljunga
kommun, samt

att uppdra åt utbildningsnämnden att undersöka hur den fysiska
aktiviteten hos barn och ungdomar kan öka. Fysisk aktivitet
leder till bättre inlärnings- och studieresultat. Utredningen
föreslås, dels omfatta vardagsmotion som berör exempelvis
hur man tar sig till och från skolan, dels integrerade
aktiviteter mellan skolan och föreningarna enligt den så
kallade Bunkeflomodellen eller andra aktiviteter som utövas i
kommunerna, samt

att uppdragen skall redovisas senast 2014-09-30.
____________

Expedieras till:
Kultur- och fritidsutskottet
Utbildningsnämnden
Ksau 8 oktober 2014
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KS § 124 KLK.2013.275

Förslag till Finansiella mål 2014

Ekonomichef Stefan Christensson presenterar följande förslag till
Finansiella mål 2014:

1. Kommunen ska årligen ha ett balanskravsresultat som minst uppgår
till X procent av skatteintäkter och generella statsbidrag,

  
2. Kommunens investeringar skall till 100 procent finansieras med egna
medel (årets balanskravsresultat och avskrivningar).

 
 Alternativa finansiella mål till mål nr 2:
 
Alternativ 1: Soliditeten ska vara minst 40% exklusive pensionsskulden
(Eget kapital/totalt kapital)
 
Alternativ 1.2: Soliditeten ska vara  minst 60% inklusive
pensionsskulden (Eget kapital+pensionsskulden)/totalt kapital

Soliditeten är ett allmänt vedertaget finansiellt nyckeltal som
vi redovisar i årsredovisningen och som visar hur stor andel av
tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditeten kan bara
förbättras genom att generera vinst, genom amortering och genom
kapitaltillskott. Det sistnämnda är inte aktuellt för en kommunal
förvaltning.

 Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-23 - KSAU § 196
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta följande Finansiella mål för Örkelljunga kommun 2014:

· Kommunen ska årligen ha ett balanskravsresultat som minst
uppgår till 1 % procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag.

 
· Soliditeten ska vara minst 40% exklusive pensionsskulden

(Eget kapital/totalt kapital).
 
· Soliditeten ska vara  minst 60% inklusive pensionsskulden

(Eget kapital+pensionsskulden) / totalt kapital.
____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 125 KLK.2013.251 2

Eldelegation

Fastighetsingenjör Stefan Andersson meddelar att det finns följande
tre olika ansvar vad gäller elsäkerhet:
· Anläggningsinnehavarens ansvar (fastighetsägaren)
· Behörighetsansvar (kan vara en entreprenör eller egen personal

med behörighet)
· Personsäkerhetsansvar

Det ska enligt fastighetsingenjören finnas skriftliga delegeringar men att
dessa saknas p g a personalförändringar.

Stefan Andersson presenterar förslag till delegationsordning enligt
följande:

Anläggningsinnehavarens ansvar delegeras till fastighetsingenjör Stefan
Andersson som därmed också erhåller behörighetsansvaret.

Personsäkerhetsansvaret delegeras till förvaltningscheferna och
fastighetsingenjör Stefan Andersson som sedan äger rätt att delegera
vidare till sina respektive chefer

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-16 - KSAU § 188
Tjänsteskrivelse - Eldelegering
Bilaga 1 - Personsäkerhetsansvar
Bilaga 2 - Elbehörighetsansvar

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna fastighetsingenjör Stefan Anderssons förslag
till delegering av ansvaret gällande elsäkerhet, samt

att upphäva tidigare delegering av ansvaret enligt tekniska
utskottets beslut 2001-12-03, § 60.

____________

Expedieras till:Stefan Andersson, Ledningsgruppen
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Sammanträdesprotokoll 2013-11-06
Kommunstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Medarbetare som har 25 tjänstgöringsår 2013

Ann-Christin Axelsson
Utbildningsförvaltningen
Carolin Björklund
Utbildningsförvaltningen
Eva Hult Nilsson
Utbildningsförvaltningen
Inga Nilsson
Utbildningsförvaltningen
Inger Strömberg
Utbildningsförvaltningen
Irene VonBrömssen
Utbildningsförvaltningen
Jeanette Kringstad
Utbildningsförvaltningen
Anette Nilsson
Socialförvaltningen
Christer Unosson
Socialförvaltningen
Ewa Welander-Månsson
Socialförvaltningen
Marita Sunesson
Socialförvaltningen
Mona Mohlin
Socialförvaltningen
Kristina Leyden
Kommunledning IT
Susanne Nilsson
Kultur&Fritid

Förtroendevalda
Christer Unosson

KS § 126 KLK.2013.241 028

Medarbetare och förtroendevalda som uppnått 25 års
tjänstgöringsår i Örkelljunga kommun 2013
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Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-09 - KSAU § 175
Medarbetare och förtroendevalda som uppnått 25 års tjänstgöringsår i
Örkelljunga kommun 2013

Kommunstyrelsen beslutar

att utdela kommunal gratifikation för 25 tjänstgöringsår enligt
ovanstående förteckning.

____________

Expedieras till:
Berörda
Carita Gustafsson
Henrik Hammar
Suzane Bjelic

21(45)



Sammanträdesprotokoll 2013-11-06
Kommunstyrelsen
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signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 127 SBN.2013.26

Projekt gång- och cykelväg Hallandsvägen

Trafikverket har beviljat kommunen 750 000 kronor för att under 2013
anlägga en gång- och cykelväg längs med Hallandsvägen i Örkelljunga,
från rondellen i centrum till väg 24. Kommunen har för avsikt att
genomföra projektet under 2013 men vid anbudsöppningen i juli stod
det klart att vinnande anbud överskrider befintlig budget.

För att projektet ska genomföras under 2013 behöver extra medel
tillskjutas projektet, alternativt att delar av projektet tas bort.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-09 - KSAU § 174
Protokoll 2013-08-26 - SBN § 77
Tjänsteskrivelse - Projekt gång- och cykelväg Hallandsvägen

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat

att godkänna igångsättning av projektet i enlighet med alternativ 3
i tjänsteskrivelsen.

Alternativ 3 anger att Gång- och cykelvägen anläggs med
hela sträckningen från centrum till väg 24, dock att vissa
arbeten utgår från entreprenören (bl a nya trafikljus, pollare
och smågatsten) samt att ej nyttjade investeringsmedel
på 100 tkr för projekt 3786 omfördelas till projekt 3795

att byte av trafikljus ska ingå i projektet, samt

att godkänna omfördelningen av ej nyttjade investeringsmedel
från projekt 3786 (tillgänglighetsanpassning) till projekt 3795
(GC-vägar)
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens önskemål
godkänna omfördelningen av ej nyttjade investeringsmedel
från projekt 3786, Tillgänglighetsanpassning, till projekt 3795
GC-vägar.

____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KS § 128 KLK.2011.347 001

Kost och städutredning

I slutet av 2009 presenterades en omfattande kostutredning med förslag
och analys till ny organisation m.m. för Örkelljunga kommun.

Av olika skäl genomfördes inte de förslag som presenterades.

Den politiska organisationen funderade däremot över förutsättningarna
för en gemensam organisation som omfattar både kost- och
städverksamheten för Örkelljunga kommun.

Ledningsgruppen fick uppdraget av kommunstyrelsen att utreda
förutsättningarna för en sådan gemensam verksamhet.

Ledningsgruppen utsåg utbildningschef Ingela Ström och personalchef
Staffan Roos att se över förutsättningarna för en gemensam kost- och
städorganisation för kommunen.

Personalchef Staffan Roos och utbildningschef Ingela Ström har
informerat arbetsutskottet om genomförd utredning som daterats
2011-10-03.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-16 - KSAU § 190
KS § 147 2012-10-03
Tjänsteskrivelse - Staffan Roos och Ingela Ström
Kost och städutredning

Kommunstyrelsen har beslutat

att överlämna ärendet till budgetberedningen inför arbetet med
budget 2013 och plan 2014-2015, samt

att uttala att ambitionen skall vara att införa en ny kost- och
städorganisation senast 2013-01-01.

Forts
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Forts

Ledningsgruppen har anhållit om att få utföra utredningen under 2013
så att den blir klar att genomföras från och med den 1 januari 2014.

Kommunstyrelsen har därefter beslutat

att med upphävande av tidigare beslut under § 171/2011
införa en ny kost- och städorganisation senast 2014-01-01,
samt

att tilldelade anslag 450.000 kronor för projektet 2013 överförs
till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för
2013.

Kommunstyrelsen beslutar

att notera att kost och städutredning hanterats i budget 2014.
____________

Expedieras till:
Staffan Roos
Ingela Ström
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Kommunstyrelsen
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KS § 129 SBN.2013.12

Internkontrollplan Samhällsbyggnadsförvaltningen

Controller Jerker Widerström har redovisat förslag till
internkontrollplan för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att anta liggande förslag till
internkontrollplan.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-09 - KSAU § 172
SBN § 30 2013-03-25
Internkontrollplan Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
____________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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KS § 130 KLK.2013.141 630

Besvarande av motion - Dubblat vårdnadsbidrag

Mikael Eskilandersson (SD) har inlämnat en motion om dubblat
vårdnadsbidrag. Avmotionen framgår följande:

Vårdnadsbidraget är en reform som Sverigedemokraterna har varit för,
ända sedan starten. På senare tid har vi varje år avsatt pengar i vår
budget för att dubbla detta från dagens 3.000 kronor till 6.000 kronor,
då det stora problemet med dagens vårdnadsbidrag är att det endast kan
användas av dem som antagligen ändå haft den ekonomiska möjligheten
att stanna hemma.

Då kommunen betalar betydligt större belopp för varje plats inom den
kommunala barnomsorgen så är det ekonomiskt knappast någon större
belastning att fördubbla vårdnadsbidraget. Det handlar istället om
vilken möjlighet man vill att föräldrarna själva ska ha, att bestämma
över sitt eget liv och sitt barns uppfostran.

Avmotionen framgår vidare att många föräldrar efterfrågar en
möjlighet att vara hemma med sitt barn längre än tills de fyllt ett år. Då
är vårdnadsbidraget en hjälp att kunna stanna hemma längre. Att det
idag är så lågt satt att endast ett fåtal har den ekonomiska möjligheten
att utnyttja bidraget, tycker vi är fel. Därför vill vi höja det till
åtminstone dubbla summan, gärna mer.

Att föräldrar ska ha den möjligheten att själva få välja vilken form av
barnomsorg de vill ha, har vi ansett vara en självklarhet. Då det i
grunden är ett riksdagsbeslut som sätter ramen för bidraget så har
kommunen inte rätt att själv höja vårdnadsbidraget men riksdagsbeslut
kan man alltid få undantag från enligt Mikael Eskilandersson.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna
kommunfullmäktige besluta:

· att Örkelljunga kommun tillskriver regeringen med önskan om
att få bli en försökskommun, med att höja ersättningen för
vårdnadsbidraget från 3.000 kronor i månaden till minst 6.000
kronor i månaden.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-16 - KSAU § 183
Yttrande över motion - Dubblat vårdnadsbidrag
Motion - Dubblat vårdnadsbidrag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till
kommunledningskontoret för yttrande senast till arbetsutskottets
sammanträde den 25 september.

Utbildningschef Ingela Ström framför följande i yttrande över
motionen:

Efter att en kommunal folkomröstning om valfrihet inom barnomsorgen
genomförts 2003-09-14 beslutade kommunfullmäktige att tillskriva
regeringen om att få bli en försökskommun med rätt att införa
vårdnadsbidrag.

I regeringsbeslut 2005-11-10meddelas att ett bifall till kommunens
ansökan förutsatte en lagändring som skulle ge kommuner rätt att utge
vårdnadsbidrag till barnfamiljer. Regeringen fann inte skäl att föreslå
riksdagen en sådan lagändring och vidtog därför ingen åtgärd med
anledning av skrivelsen från Örkelljunga kommun.

Ovanstående visar att det inte är framgångsrikt att anhålla om undantag
från lagstiftningen på detta område. Undertecknads uppfattning är
därför att Örkelljunga kommun bör avvakta en eventuell lagändring.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att som svar på motion översända yttrandet från utbildningschef Ingela
Ström, samt att därmed avslå motionen.

Förslag i kommunstyrelsen
Mikael Eskilandersson yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att
arbetsutskottets förslag antas.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motion översända yttrandet från utbildningschef
Ingela Ström, samt

att därmed avslå motionen.

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

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 131 KLK.2013.84 314

Besvarande av motion - Förbättra snöröjning och
halkbekämpning

Per-Uno Nilsson, Theresa Lindahl och Arne Andersson har inlämnat en
motion 2013-03-18 om att Förbättra snöröjning och halkbekämpning.

Avmotionen framgår att kommunen ansvarar för att gator och vägar har
en god standard och är trafiksäkra samt utformade och anpassade för en
god boendemiljö. Trafikverket ansvarar och sköter om de större vägarna
och vissa genomfartsleder. Snöröjning och halkbekämpning inom
Örkelljunga kommuns gatunät ska utföras av kommunen. Enligt
kommunens hemsida gäller följande:

”Snöröjning och halkbekämpning som ska utföras före ordinarie
arbetstid, det vill säga innan klockan 07.00, ska bedömas dagen innan
av en arbetsledare anställd på kommunen.”

Vilka gator gäller det och hur kan man veta behovet om det kommer
mycket snö på natten?

Under helgen, det vill säga mellan fredag klockan 15.45 och måndag
klockan 07.00, utförs vinterväghållningen efter avrop från
tjänstgörande arbetsledare, som ligger i beredskap tillsammans med
övrig beredskapspersonal och åtta entreprenadenheter. Alltså ingen
beredskap under vardagsnätter och hur kan en jourhavande
tjänsteman uppmärksamma den nederbörd eller behov av sandning som
behövs i de orter som tjänstemannen inte bor i. För att säkerställa
framkomligheten för räddningstjänst och ambulans samt boende är det
viktigt att röjning och sandning sker så snart det är påkallat, dygnet
runt.

Motionärerna vill att fullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag

· att förutsättningslöst undersöka om hur en säkrare
vinterväghållning och jour kan införas så att hela
kommunens behov av att snöröjning och halkbekämpning
kan sättas in i tid.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-09 - KSAU § 173
Tjänsteskrivelse - Kristian Swärd
Beslut - Sbn § 84. 2013-08-26
Motion - Förbättra snöröjning och halkbekämpning

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 30 september 2013.

Samhällsbyggnadschef Kristian Swärd framför i skrivelse att
samhällsbyggnadsförvaltningen anser följande:

· att kommunen har en fullgod vinterväghållning,
· att få klagomål inkommer på nuvarande väghållning,
· att nuvarande beredskapsschema fungerar bra,
· att ytterligare utöka beredskapen ger en stor kostnadsfördyring,
· att ökad beredskap ger omfattande förändringar av arbetstider

för övrig personal inom gata/park och att utökad beredskap inte
skulle ge en förbättrad vinterväghållning

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat

att instämma i samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, samt

att översända skrivelsen till kommunstyrelsen som svar på
motionen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända samhällsbyggnadsnämndens
protokoll 2013-08-26, § 84, samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning noteras att beredskapspersonal
tjänstgör del av året under, vardagskvällar och helger.
Beredskapspersonalen befinner sig i regel i hemmet och kan därför inte
ha information om hela kommunen under dygnet. Några av de frågor
som uppstår är följande:
· Vadinnebär det om man skall ha en beredskap för hela

kommunen?
· Vadkostar detta?
· Hur agerar man t ex om det plötsligt under jourtiden uppstår

blixthalka i Skånes Fagerhult

Förslag i kommunstyrelsen
Thomas Bjertner, Clas Engström, Mikael Eskilanderssson och Marianne
Sternegård yrkar bifall till motionen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen som anger att "förutsättningslöst
undersöka om hur en säkrare vinterväghållning och jour kan
införas så att hela kommunens behov av att snöröjning och
halkbekämpning kan sättas in i tid,

att därmed uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att göra en
utredning som visar olika alternativ hur man kan förbättra
snöröjningen i kommunen och som leder till en säkrare
vinterväghållning, samt

att svar på motionen skall lämnas senast den 15 mars 2014.
__________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 132 KLK.2013.282 00

Informationsärenden

· Brev - till kommunstyrelsens ordförande om bilvisningen den 21
september 2013

· Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn samt
drogförebyggande arbete i Skåne, Länsrapport 2012

· Protokoll - Örkelljungabostäder AB 17 september 2013

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
____________

Expedieras till:
Arkiv
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KS § 133 KLK.2013.283 00

Yttrande över trafikverkets skrivelse - Samråd för
upphörande av underhåll på järnvägssträckan
Timsfors-Markaryd

Markaryds kommun har översänt följande skrivelse i rubricerat ärende:

Bakgrund och sammanfattning
Trafikverket har i samrådsskrivelse 2013-10-04 berett Markaryds
kommun möjlighet att senast 2013-11-15 inkomma med synpunkter på
Trafikverkets förslag att besluta om att underhållet på rubricerad bandel
ska upphöra. Enligt 6 kap. 4 § järnvägsförordningen (SFS 2004:526)
kan Trafikverket upphöra med underhåll på del av järnvägsnät som
förvaltas av staten. Detta gäller när trafiken är av obetydlig omfattning
eller när ingen kapacitet är sökt i gällande tågplan. Ett beslut enligt
förslaget innebär att underhållet upphör på sträckan Timsfors-Markaryd
från den punkt i Timsfors där ansvaret för underhållet övertas av
Skåne-Smålands Jernvägsmuseiförening till den punkt i Markaryd där
sträckan med elektrifiering börjar.

Enligt Trafikverket ingår denna bandel i en nationell översyn av
bandelar där ingen eller endast obetydlig trafik pågår. Dessa bandelar
föreslås för avveckling då de har ett stort underhållsbehov och då de
historiskt prioriterats ned till förmån för mer trafikerade banor. Ett
beslut om upphörande av underhåll är ett första steg mot en nedläggning
av aktuell bandel. Enligt järnvägsförordningen skall det gå tre år mellan
beslut om ”upphörande av underhåll” och beslut om nedläggning. Efter
det kan beslut om rivning tas innan en eventuell demontering kan
påbörjas. Bandelen kan även under särskilda villkor överlåtas till annan
part med nyttjanderätt.

Ärendet
Den aktuella bandelen har historiskt varit av mycket stor betydelse för
att nå den industriella verksamhet som förekommer i Timsfors. Från det
pappersbruk, som var i drift t o m 2006, skedde stora delar av
godstransporterna via ett industrispår till Trafikverkets spår
Timsfors-Markaryd. Även efter pappersbrukets avveckling har
transporter via järnväg förekommit, dock i mindre omfattning.
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För närvarande pågår ett intensivt arbete med att lokalisera nya
verksamheter till industriområdet i Timsfors. I det sammanhanget utgör
förekomsten av en järnväg till och från industriområdet självklart en
betydande konkurrensfördel. Markaryds kommun anser att den aktuella
bandelen är av mycket stor strategisk betydelse i arbetet för att få
verksamheter att etableras på industriområdet i Timsfors.

I samband med ombyggnationen av stationsområdet i Markaryd har
samtliga uppställningsspår rivits upp och det finns enbart ett kort
stickspår kvar för möjlig av- och pålastning. I Timsfors, utmed den
bandel som nu berörs, finns dock ett antal spår kvar, vilka skulle kunna
användas för ändamålet tillsammans med de spår som finns på
industriområdet. Det bör noteras att detta område var föremål för
diskussion om nyttjande i samband med konsekvenserna efter orkanerna
”Gudrun” och ”Per”.

Vidare har Örkelljunga kommun tagit initiativ till en diskussion om
återupptagen tågtrafik utmed delar av den gamla sträckningen av
Skåne-Smålands Järnväg. Åtgärder i form av nedlagda och upprivna
bandelar har visat sig vara mycket negativa vad gäller möjligheten till
återupptagande av tidigare nedlagd tågtrafik. Principiellt bör därför
mycket stor restriktivitet råda vad gäller de åtgärder Trafikverket nu
aviserar på den aktuella bandelen. Av samma skäl har Markaryds
kommun tidigare motsatt sig liknande åtgärder på den bandel som
sträcker sig mellan Timsfors till Traryd och som fortfarande finns kvar.

Slutligen kan konstateras att ett fortsatt underhåll och drift av bandelen
Timsfors-Markaryd är av avgörande betydelse för den mycket livaktiga
Skåne-Smålands Jernvägsmuseiförening. Föreningen har alltsedan
bildandet haft en stor aktivitet med ökad trafik. I dagsläget sker ett allt
större utbyte och samverkan med andra järnvägsmuseiföreningar i södra
Sverige och en nedläggning av den aktuella bandelen skulle punktera
alla möjligheter för föreningen att nå och genomföra körningar på
Trafikverkets nationella järnvägsnät.

Järnvägen mellan Timsfors och Markaryd måste därför, helt enkelt,
finnas kvar.
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Under de senaste tre åren har Markaryds kommun och Skåne-Smålands
Jernvägsmuseiförening bedrivit ett mycket nära och alltmer intensivt
arbete ur turismhänseende. Genom kontinuerliga körningar mellan
Strömsnäsbruk och Markaryd, framför allt sommartid samt vid speciella
arrangemang under året, har antalet turister ökat liksom intresset för
verksamheten i sig. Som en följd härav har även kontakter etablerats
såväl nationellt som internationellt vilket resulterat i ett antal externa
studiebesök. Järnvägen och föreningens verksamhet är en förutsättning
för att dessa aktiviteter ska kunna fortsätta.

Sammanfattning
Mot bakgrund av det ovan anförda motsätter sig Markaryds kommun
bestämt att underhållet på den aktuella bandelen Timsfors-Markaryd
upphör. Ett fortsatt underhåll på den nivå Trafikverket idag lägger ner
på bandelen och den i sig mycket korta sträckningen torde vara väl
motiverat med tanke på de positiva effekter som redan idag uppnås. Den
verksamhet som bedrivs idag, bedömer Markaryds kommun som
mycket möjlig att utvecklas i en ännu mer positiv riktning i framtiden.

Beslutsunderlag
Yttrande över trafikverkets skrivelse - Samråd för upphörande av
underhåll på järnvägssträckan Timsfors-Markaryd

Kommunstyrelsen beslutar uttala

att Örkelljunga kommun ställer sig bakom skrivelsen
från Markaryds kommun, samt

att det generellt är viktigt att ta hänsyn till möjligheter till
framtida infrastrukturutbyggnader

____________

Expedieras till:
Markaryds kommun, Bengt Germundsson f v b
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KS § 134 UBF.2013.150 610

Internkontroll - rapport 2012

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 2012-09-26, § 94, skall
resultatet av denna interna kontroll för 2012 redovisas.

Denna omfattar områdena:

1. Individuella utvecklingsplaner.

2. Kommunens uppföljningsansvar för unga upp till 20 år enligt
skollagen 29 kap 9 §.

Utbildningsnämnden beslutade 2012-06-07 § 73, i samband med att
behandlingen av rapporten från Internkontroll 2011, att ge
utbildningschefen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för
arbetet med ungdomar som inte fyllt 20 år, enligt Skollagen 29 kap 9.

Utbildningsnämnden godkände sådana riktlinjer vid sitt sammanträde
2013-06-13, § 62.

Utbildningscentrum arbetar nu i enlighet med dessa riktlinjer och har
redovisat två rapporter till utbildningsnämnden, 2013-03-15 och
2013-05-13.
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Förvaltningsstrategen har genom programmet för elevdokumentation
kontrollerat om det upprättats individuella utvecklingsplaner för
samtliga elever höstterminen 2012. Resultatet av kontrollen är att det i
flera klasser brustit i registreringen i det digitala
elevdokumentationsprogrammet. Individuella utvecklingsplaner är dock
nu upprättade och rektorerna kommer tillse att registreringen kommer
att göras.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-09 - KSAU § 176
Protokoll 2013-08-15 - UN § 74

Utbildningsnämnden har beslutat att godkänna redovisningen.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.
____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
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KS § 135 UBF.2012.47 047

Lärarlyftet II

Den nya skollagens skärpta behörighetskrav och införandet av
lärarlegitimation har inneburit att ett utbildningsbehov av lärare
uppstått. Skollagen ställer krav på att lärarna har behörighet i samtliga
ämnen som de undervisar i. För att uppnå detta finns ett behov av att
vidareutbilda ett antal lärare i framförallt matematik, de estetiska
ämnena och språk.

Utbildningschefen har informerat om att det funnits behov av att fyra
lärare vidareutbildat sig genom Lärarlyftet II i matematik samt en i
engelska vårterminen 2013. De har beviljats en nedsättning av
tjänstgöringstiden med 20% för halvtidsstudier. Kostnaden för detta är
130 500 kr sedan det statsbidrag som utgår frånräknats.

Kommande kostnader för utbildningsinsatser för lärare som en
konsekvens av de skärpta kraven annonserades i budgetdiskussionen
inför budget 2013. De ekonomiska förutsättningarna för Lärarlyftet II
var då ännu inte klara och budgetberedningens diskussion resulterade
därför i att utbildningsnämnden skulle återkomma med äskande när de
mer exakta kostnaderna kunde beräknas.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-09 - KSAU § 177
Protokoll 2013-08-15 - UN § 80

Utbildningsnämnden har beslutat att hos kommunstyrelsen begära
tilläggsanslag med 130 500 kr för kostnader 2013 för vidareutbildning
av lärare i Lärarlyftet II.
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Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja utbildningsnämnden 130.500 kronor för
Lärarlyftet 11, samt

att kostnaden täcks ur anslaget kommunstyrelsens medel till
förfogande i 2013 års budget

____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Utbildningsnämnden
Kent Fröberg
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KS § 136 KLK.2013.114 841

Besvarande av motion - Turismen i Örkelljunga.

Bjarne Daa (S) har inlämnat en motion om turismen i Örkelljunga. Av
motionen framgår följande:

Vi var flera som lyfte på ögonbrynet när vi fick en presentation av vår
turistverksamhet inför 2013. Vi vet hur viktigt Örkelljungas Näringsliv
är för kommunen, och kommunen har därför ett stort ansvar för att
hjälpa till att marknadsföra kommunen som ett fantastiskt ställe att hålla
sin semester.

Men vid presentationen fanns inte den minsta idén om att inplantera
QR-koder eller App som verktyg till marknadsföring, återigen ligger vi
ljusår ifrån verkligheten. Den verklighet som turister vill ha när de
kommer till det stället där de ska hålla sin semester.

De vill inte ha ett papperskort över kommunen med bläckstreck på.
De vill hämta en App med cykelrouten och platser med
sevärdheter, matställen eller övernattningsmöjlighet. När de sen har
kommit fram till den sevärdhet de vill besöka kan de få information om
platsen från en App eller att där finns en QR-kod från den lokala
föreningen med information om platsen.

Bjarne Daa föreslår kommunfullmäktige besluta:

att ansvariga för turismen börjar inplantera App och QR-koder i
marknadsföringssyfte och som sedan presenteras inför kommande
säsonger.

Beslutsunderlag
KF §54 2013-05-27 2013-06-05
Motion - Turismen i Örkelljunga 2013-04-16

Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Arbetsutskottet har remitterat motionen till kommunledningskontoret
för yttrande senast den 15 oktober.
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Cg Nilsson anför i sitt yttrande över motionen att mycket av det som
Bjarne Daa tar upp i sin motion redan finns tillgängligt och annat är på
gång att förverkligas. Cykelkartor finns tillgängliga digitalt via
kommunens hemsida och kartor finns även på papper. I ett större
regionalt sammanhang kan man ladda ner information från
bikeoresund.nu och Fjärilsleden.

Vissa besökare frågar efter information digitalt medan andra föredrar att
få broschyrer. Målsättningen är att på bästa sätt serva turister och andra
besökare oavsett vilket medium man föredrar.

Successivt tittar turistverksamheten på olika utvecklingsmöjligheter för
att utveckla cykelleder och andra turiststråk. Det finns också ett antal
idéer om olika aktiviteter längs med cykelleder.

Kommunen arbetar enligt Cg Nilsson med att ta fram QR-koder och
appar som en del av marknadsföringen av sevärdheter och upplevelser i
Örkelljunga kommun. QR-kodskapare och QR-kodläsare är
gratisfunktioner. QR Reader är ett exempel på en sådan gratisläsare.
Beträffande appar så finns idag färdiga sådana att ladda ner, typ
cykelfri, endomondo och everytrail. Samtliga är gratis.

Cg Nilsson föreslår att motionen med detta yttrande kan anses besvarad.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-09 - KSAU § 178
Yttrande från Cg Nilsson
Motion - Turismen i Örkelljunga

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta
att som svar på motionen översända yttrandet från Cg Nilsson, samt att
motionen därmed anses vara besvarad.

Förslag i kommunstyrelsen
Christer Olsson och Mikael Eskilandersson yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att
arbetsutskottets förslag antas.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända yttrandet från Cg Nilsson,
samt

att motionen därmed anses vara besvarad.

Christer Olsson, Thomas Bjertner och Arne Silfvergren
reserverar sig mot beslutet.
____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 137 KLK.2013.243 634

Rapport om förskola i Tockarp

I samband med den politiska behandlingen av grundskoleutredningen
beslutade kommunstyrelsen 2013-03-13, § 34 att föreslå
kommunfullmäktige att Tockarps skola läggs ner. Under samma
paragraf beslutades vidare att uppdra åt utbildningsnämnden att utreda
möjligheten att inrätta en förskola i Tockarp.

Kommunfullmäktiges slutgiltiga beslut blev dock att Tockarps skola
skulle vara kvar och från läsåret 2014-2015 även ta emot årskurs
6-eleverna och därmed bli en F-6 skola.

Utbildningschefen har konstaterat att det i och med fullmäktiges beslut
inte finns några lokaler i Tockarps skola till förskoleverksamhet. Hon är
också tveksam till om det finns underlag för en förskola i Tockarp.
Förvaltningen undersökte 2009 genom en enkät underlaget för en
förskola i Tockarp. Resultatet av denna blev att underlaget var maximalt
14 barn.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-09 - KSAU § 179
UN § 91, Rapport om förskola i Tockarp

Utbildningsnämnden har beslutat

att meddela kommunstyrelsen att utbildningsnämnden
inte ser ett inrättande av förskoleverksamhet i Tockarp
som aktuellt för närvarande,

att till kommunstyrelsen framföra att i framtiden beakta att en
förskola kan vara en möjlig väg att gå för att nå tillväxt.
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Kommunstyrelsen beslutar

att notera utbildningsnämndens svar i ärendet, samt

att för närvarande inte inrätta någon förskola i Tockarp.
____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
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