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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 136 KLK.2014.11 006

Eventuellt övriga ärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att som extraärenden behandla dels Försäljning av Ejdern 17,
dels Förslag till köpekontrakt för avstyckning del av
Fagerhult 1:69 - Exdex AB.

____________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 137 KLK.2014.207 00

Information och utvärdering av Örkelljungadagarna 2014

Zacharias Fransson, Örkelljunga Volleybollklubb redovisar intäkter och
kostnader för Örkelljungadagarna 2014 enligt följande:

Intäkter (inkl. moms) 2013 2014
Sponsorintäkter 347 000 270 000
Kommunen 306 500 250 000
Övriga sponsorer 40 500 20 000
Knallar/Matknallar 72 000 71 000
Entré & lotterier 78 000 97 000
TOTALT 497 000 kronor 466 000 kronor

Kostnader
Artister 181 000 217 000
Ordningsvakter 47 000 64 000
Toaletter 22 000 19 000
Tält, staket 72 000 107 000
centraler, kablar,
inkoppling etc.
Övrigt 114 000 34 000
Marknadsf, El,
konferencier, STIM etc.
TOTALT 436 000 kronor 441 000 kronor

Zacharias Fransson informerar även om följande:
· Målsättning 2014
· Vadvar bra?
· Vadvar mindre bra
· Vadkan göras bättre?
· Kravbild från kommunen?
· Inför 2015 och framtiden
· Hur gör vi 2015?

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
____________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 138 KLK.2011.150 014

Bredband till kommunala verksamheter
/Bredbandsstrategi

Vid arbetsutskottets sammanträde har information lämnats från
kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau. Av informationen har
framgått att man från olika instanser förordar att man upprättar en
Bredbandsstrategi för hela kommunen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har bl a beslutat att uppdra åt
IT-enheten att ta fram ett förslag till Bredbandsstrategi som ska gälla
hela Örkelljunga kommun.

IT-samordnareLeif Kristensson har inlämnat en tjänsteskrivelse i
ärendet samt förslag till Bredbandsstrategi 2014-2020. Av förslaget
framgår att medborgare och företag i Örkelljunga kommun skall ha
tillgång till bredbandsanslutning med mycket hög hastighet. Genom en
fiberförbindelse kan hushåll och företag verka på samma villkor som i
storstäder och andra platser där man satsat på att bygga ut fibernät. En
utbyggnad av fibernät i kommunen bidrar till att Örkelljunga kommun
blir ett attraktivt val för hushåll och företag.

I förslaget till Bredbandsstrategi föreslår Leif Kristensson att
kommunen avsätter 900 tkr (Nio hundratusen kronor) per år under
perioden 2014-2020 för att bidra till målet att 90 % av alla hushåll och
företag i Örkelljunga kommun skall ha möjlighet att få tillgång till
bredband på minst 100 Mbit/s senast år 2020.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-09-30 - KF §83
Tjänsteskrivelse_20140513.docx
Bilaga 1_SSAB Örkelljunga_urval.pdf
Bilaga 2_Fiber till kommunens verksamheter
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige har beslutat

att godkänna förslaget till Bredbandsstrategi för Örkelljunga
kommun 2014-2020, samt

att det årliga anslaget 2014-2020 om 900.000 kronor skall delas upp
på 500.000 kronor för investering och 400.000 kronor för drift.
Det totala investeringsanslaget blir därmed 3.500.000 kronor.
Anslagen hanteras i budgetarbetet.

IT-chefLeif Christensson meddelar att befintligt nätverk är dåligt
dokumenterat och bygger till stora delar på teknik från 1980-talet. Flera
anställda inom social- och utbildningsverksamheten saknar acceptabel
hastighet för datakommunikation, vilket är negativt, både för den
dagliga och långsiktiga verksamhetsutvecklingen.

Genom kommunens utbyggnad av nytt fibernät skapas det samtidigt
förutsättningar för att medborgare och företagare har större chans att få
tillgång till fiber. Kommunens verksamheter är i flera fall lokaliserade i
bostadsområden eller i närheten av butiker och andra verksamheter i
tätorterna.

För det nya interkommunala nätverket skall 625 000 kronor användas
för investering i nytt fibernät. Investeringen avskrivs på två år (312 500
kronor per år). Beloppet avser en engångskostnad på 25 000 kronor per
ansluten fastighet (25 fastigheter x 25 000 kr = 625 000 kronor).
Vidare skall 375 000 kronor användas för drift under första året från det
att de nya förbindelserna finns etablerade. 295 728 kronor avser hyra av
förbindelser och 79 272 kronor för inköp och utbyten av
nätverksutrustning. Senast från och med den 1 januari 2016 skall
driftskostnaden ingå i priset per dator (eller surfplatta) som debiteras
verksamheterna genom IT-enhetens försorg.

Leif Kristensson föreslår att nytt nätverk via fiberanslutning installeras
till kommunens verksamheter enligt presenterat förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-06-18 - KSAU § 109
Samverkansavtal
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att under förutsättning att tidsbestämda avstämningar kommer
att framgå av reviderat samverkansavtal mellan Örkelljunga
kommun och Svenska Stadsnät genomföra nedanstående
åtagande:

Anslå 625.000 kronor för 2014 och 2015 för investering i nytt
fibernät till kommunala verksamheter.Beloppet avser en
engångskostnad på 25.000 kronor per ansluten fastighet att
ianspråktagas ur beslutad investeringsutgift för
bredbandsstrategi.

Frågan om drift för verksamheten under första året från
det att den nya förbindelserna finns etablerade hanteras i
samband med kommande budgetdiskussioner.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 139 KLK.2014.16 04

Ekonomisk information

Ekonomichef Stefan Christensson informerar om arbetet inom
ekonomienheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att lägga informationen till handlingarna
____________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 140 KLK.2014.217 042

Delårsrapport för kommunstyrelsens verksamhet 2014

Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse på 2,9 mkr för det
första halvåret. Prognosen för helåret är oförändrad. Den positiva
avvikelsen beror främst på säsongsvariationer avseende
reparations- och underhållsarbete på fastigheter.

Viktiga händelser under perioden
· Webbsändning av fullmäktiges sammanträden.
· Informationsskärmar har satts upp i verksamhetslokalerna för att

förbättra informationen och öka delaktigheten bland
medarbetarna.

· Arbetet med att skapa ändamålsenliga rutiner, samt ordning och
reda har varit högprioriterade områden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna delårsrapporten för kommunstyrelsens
verksamhet 2014.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 141 KLK.2014.216 042

Delårsrapport för Örkelljunga kommun 2014

Årets resultat
Ekonomienheten presenterar delårsrapport 2014 för Örkelljunga
kommun. Kommunen visar ett samlat resultat för den kommunala
förvaltningen (bolagen exkluderade) på 15,1 mkr enligt
fullfonderingsmodellen per den 30 juni 2014.

Verksamhetensnettokostnader blev 4,5 mkr lägre än budget I övrigt
ligger de större aggregerade avvikelserna på minskningen av värdet på
ansvarsförbindelsen och betydligt högre reavinster än beräknat.

I resultatet ligger en minskning på 5,8 mkr för den delen av
ansvarsförbindelsen som avser pensioner intjänade före 1998. De
finansiella intäkterna hamnade på 11,7 mkr under det första
halvåret, vilket ska jämföras med budgeten på 3,5 mkr. Huvuddelen av
de finansiella intäkterna avser reavinsten för en försäljningspost på
40 mkr av fondandelar. Prognosen för helåret 2014 ligger på ett resultat
på 12 mkr, ökningen jämfört med budget är helt och hållet
hänförbart till realisationsvinsten på fonderna.

Beslutsunderlag
Delårsrapport för Örkelljunga kommun 2014
Un § 74, 2014-08-14
Un § 78, KoF, 2014-08-14

Händelser av väsentlig betydelse för kommunen

· SCB:s befolkningsprognos som publicerades den 13 augusti
visade att antalet invånare i Örkelljunga kommun har ökat med
33 personer under 1:a halvåret 2014 och uppgick till 9 686
invånare. Det är 36 invånare mer än kommunen har använt i
budget och prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag.

· Kommunen har under första halvåret haft ett positivt
födelsenetto på +4.

· I mitten av augusti blev det klart med försäljningen av en tomt
på Ejdern där det kommer att byggas 16 marklägenheter.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

· Den senaste statistiken från AMS visar att arbetslösheten i
Örkelljunga kommun sjunker. Från juli månad 2013 till juli
2014 har antalet arbetssökande i kommunen sjunkit från 775 till
736 arbetssökande, en minskning med 5 procent. Antalet öppet
arbetslösa har under samma period minskat från 280 till 237
personer, en minskning med 15,4 procent.

· Samråd avseende detaljplanen Sällerås 1:51 i Örkelljunga
kommun kommer att tas upp i Kommunstyrelsens arbetsutskott
den 20 augusti. Nibe är här intresserat av att expandera etappvis
med upp till 25 500 kvm.

· Ett optionsavtal som ger Örkelljungabostäder rätt att förvärva
mark från kommunen vid Hjelmsjöstrand kommer att behandlas
av Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 augusti.

· Skånes Fagerhults Torv AB är intresserat av att köpa 20 000
kvm råmark i anslutning till sin egen fastighet vid Skånes
Fagerhults industriområde.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna delårsrapport 2014 för Örkelljunga kommun,
samt

att överlämna rapporten till revisorerna inför
kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 142 KLK.2014.167 003

Policy för användning av pensionsmedel

Ekonomichef Stefan Christensson meddelar att Örkelljunga Kommun
sedan början av 1990-talet placerat kapital i värdepappersfonder med
syfte att säkra framtida pensionsutbetalningar som har sin grund i det
pensionsåtagande som kommunen har för tidigare anställda enligt
dåvarande regelverk.

Trots att syftet med fondförvaltningen varit att täcka
pensionsutbetalningar relaterade till ansvarsförbindelsen har några
fondmedel aldrig tidigare utnyttjats för ändamålet. Detta har medfört att
värdet på fonderna i kapitalförvaltningen per den 31/12-2013 hade växt
till en nivå där det motsvarade 119 procent av det aktuella
pensionsåtagandet.

Eftersom tanken med pensionsförvaltningen varit att avsätta medel för
framtida utbetalningar bör också fondmedlen utnyttjas för avsett
ändamål. Den 31 december 2013 var värdet på pensionstillgångarna
247,5 mkr, samtidigt som pensionsåtagandet enligt ansvarsförbindelsen
endast var 207,3 mkr.

Utbetalningarna från ansvarsförbindelsen var nära 10 mkr år 2013.
Efter en kort dipp de kommande två åren, kommer utbetalningarna från
ansvarsförbindelsen återigen att börja öka från och med år 2016 för att
därefter nå sin topp först år 2026.

Örkelljunga Kommun ingår i ett nätverk tillsammans med sex andra
kommuner som tillsammans handlat upp ett paket med ett urval av
fonder med kraftigt rabatterade förvaltningsavgifter. De enskilda
kommunernas fondförvaltning utgår från respektive kommuns
finanspolicy. Däremot är gemensam förvaltning och rådgivning
upphandlad genom nätverket.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Örkelljunga Kommun har en finanspolicy som innebär att
kapitalförvaltningen ska ha en fördelning mellan aktier och
räntebärande värdepapper på 40-60 procent för att uppnå en balanserad
risknivå. Fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper
förändras kontinuerligt i takt med utvecklingen på aktie- och
räntemarknaden, därmed förändras även portföljens fördelning och
risknivå. Stefan Christensson menar att generellt kan man säga att ju
större andel aktier portföljen innehåller desto högre är risknivån. Rena
räntebärande placeringar har mycket låg risknivå, men samtidigt är den
förväntade avkastningen relativt sett mycket begränsad.

Det finns enligt Stefan Christensson ett samband mellan portföljens
risknivå och portföljens förväntade avkastning. Ju högre risknivå, desto
högre förväntad avkastning, men samtidigt ökar även risken för stora
förluster.

Risk på värdepapper mäts i volatilitet, det vill säga hur mycket kurserna
svänger eller rör sig upp och ner. Volatilitetenkan mätas på såväl ett
enskilt värdepapper som på en samlad portfölj.
I början av 2014 passerade andelen pensionsmedel som var placerade i
aktiefonder 60 procent, d.v.s. den övre gränsen enligt finanspolicyn. I
samband med detta viktades portföljen om genom att fonder
motsvarande 40 mkr realiserades och återinvesterades i räntebärande
fonder för att säkra vinster och därmed sänka risknivån i
kapitalförvaltningen.

Lämplig nivå på pensionsförvaltningen
Stefan Christensson meddelar att Örkelljunga Kommuns fondtillgångar
avsedda att täcka pensionsutbetalningar för ansvarsförbindelsen
överstiger pensionsåtagandet. Samtidigt hade kommunen en långfristig
skuld på 156 mkr den 31 december 2013. Det finns ingen anledning att
bygga upp ett värde på kommunens pensionsfonder som kraftigt
överstiger pensionsåtagandet, särskilt inte när kommunen samtidigt har
långfristiga lån upptagna. Pensionsmedel som överstiger
pensionsåtagandet bör istället användas i verksamheten så att dessa
medel kommer kommuninvånarna till godo och bidrar till att
kommunen uppnår uppsatta mål. Ytterligare en anledning till att ett
värde på pensionsfonderna som överstiger pensionsåtagandet med stora
marginaler bör undvikas, är att det kan tolkas som att kommunen
spekulerar med kommuninvånarnas pengar.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Vadsom är en lämplig nivå på pensionsfonderna i förhållande till
pensionsåtagandet kan diskuteras och något givet svar finns inte, men
det är inte svårt att argumentera för att värdet på pensionsförvaltningen
åtminstone inte bör överstiga pensionsåtagandet på ansvarsförbindelsen,
så länge som kommunen samtidigt har långfristiga lån upptagna.
Eftersom det handlar om kapital som är placerat i marknadsnoterade
fonder kommer värdet i kapitalförvaltningen kortsiktigt att fluktuera
upp och ner, men långsiktigt bör förvaltningen även fortsättningsvis ge
en god avkastning på det kvarstående kapitalet.

Slutsats
Stefan Christensson menar att i enlighet med Kommunallagens krav på
god hushållning bör Örkelljunga Kommun börja använda avsatta
pensionsmedel till det som var den ursprungliga tanken, d.v.s. att täcka
framtida pensionsutbetalningar. De närmaste 20 åren kommer
kommunen att ha årliga pensionsutbetalningar på 8,5 mkr - 12 mkr
avseende ansvarsförbindelsen, samtidigt som pensionsskulden
kontinuerligt kommer att minska för att vara nere i 93 mkr år 2035
räknat i löpande priser. Omräknat i fasta priser, d.v.s. korrigerat för
inflation tyder prognosen på att pensionsskulden endast kommer att
vara ca 60 mkr vid denna tidpunkt..

Även om kommunen avyttrar fonder till den del värdet överstiger
pensionsåtagandet, samt årligen avyttrar fonder motsvarande de årliga
utbetalningarna, bör det med en medelmåttig avkastning på de
kvarvarande placeringarna räcka till att täcka kommunens
pensionsutbetalningar under prognosperioden som sträcker sig fram till
2053. Vid en avyttring av fonder till ett värde som motsvarar de årliga
utbetalningarna kommer den årliga avyttringen de första två åren att
motsvara mindre än 5 procent av ansvarsförbindelsen per den
31/12-2013. Långsiktigt är givetvis utrymmet för avyttring av
pensionsmedel beroende av den fortsatta utvecklingen på aktie- och
räntemarknaden
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Förslag

Eftersom tanken med fonderna varit att täcka framtida
pensionsutbetalningar är det enligt Stefan Christensson rimligt att göra
en koppling dels till den aktuella pensionsskulden och dels till de årliga
utbetalningarna från ansvarsförbindelsen. Samtidigt måste det finnas
flexibilitet i modellen i och med att värdet på pensionstillgångarna
fluktuerar från dag till dag. Rent faktiskt kan man beskriva det som att
kommunen har ett övervärde i pensionstillgångar vid varje given
tidpunkt som värdet på pensionsfonderna överskrider värdet på
ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998. För att kunna
hantera pensionsfonderna och matchningen mot pensionsskulden i
praktiken bör det dock finnas ett intervall som pensionsfonderna tillåts
variera inom, d.v.s. ett intervall för pensionstillgångarnas täckningsgrad
(pensionstillgångar/pensionsskulden).

Förslag på modell och riktvärden som skulle kunna gälla för
modellen:

Såväl modellens utformning som modellens parametrar ska ses som
förslag och utgångspunkt inför en vidare diskussion.

· Inledningsvis avyttras ett övervärde, så att tillgångarna vid en
viss tidpunkt motsvarar 110 procent av ansvarsförbindelsen.

· Ambitionen bör vara att pensionsskuld och pensionstillgångar
långsiktigt ska matcha varandra, d.v.s. värdet på tillgångarna ska
motsvara pensionsskulden över tiden.

· Täckningsgraden tillåts variera mellan 80-120 procent av värdet
på ansvarsförbindelsen, vid avvikelser utanför dessa intervall
bör Kommunstyrelsen hantera frågan om huruvida eventuella
åtgärder ska vidtas på grund av avvikelsen som ligger utanför
ramarna.
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· I samband med att kommunens rambudget beslutas tas även
beslut om reglering av fondtillgångar på grund av beräknade
utbetalningar från ansvarsförbindelsen. En rimlig utgångspunkt
är att fonder årligen avyttras till ett värde motsvarande
budgetårets utbetalningar avseende ansvarsförbindelsen, så
länge värdet på pensionstillgångarna inte understiger
ansvarsförbindelsen. I och med detta kommer det att finnas en
marginal ner till den undre gränsen för täckningsgraden på 80
procent.

Stefan Christensson menar att man ska observera att denna reglering i
grunden enbart handlar om att ta likviditet i anspråk för verksamhet
och/ eller investeringar. Huruvida detta sammanfaller med att
kommunen samtidigt tillgodoförs en resultatpåverkande intäkt och i så
fall storleken av intäkten bestäms helt och hållet av anskaffningsvärdet
och försäljningsvärdet på de fonder som avyttras för ändamålet. För att i
framtiden kunna hantera resultatpåverkan på grund av
realisationsvinster- och realisationsförluster inom pensionsförvaltningen
vid ianspråkstagande av fondmedel, bör därför en policy för tillämpning
av resultatutjämningsreserven (RUR) antas av Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-06-18 - KSAU § 120
Policy för användning av pensionsmedel

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige
besluta

att godkänna ekonomienhetens förslag till Policy för
pensionsförvaltningen för Örkelljunga kommun.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 143 KLK.2014.214 26

Optionsavtal för del av fastigheten örkelljunga Östra
Spång 4:49, Skåneporten

Mellan Örkelljunga kommun och Jelmtech Produktutveckling
AB har träffats en överenskommelse om framtida förvärv av del
av Östra Spång 4:49.

Bolaget har för avsikt att förvärva markområdet för etablering av bl.a.
kontorslokaler med tillhörande anläggningar för bolagets verksamhet
inom produktutveckling.

Köpeskillingen för markområdet är av Kommunfullmäktige fastställt
till 90:-/kvm grovterrasserad mark (Kf § 109, 2011-09-02).

Optionen för markområdet gäller till 2016-06-30 förutsatt att
kommunstyrelsen godkänner avtalet. Bolaget ska skriftligen till
kommunen ange om de önskar nyttja optionen. Görs inte detta inom
angiven tid har rätten till markförvärvet förfallit.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna Optionsavtalet mellan Örkelljunga kommun och
Jelmtech Produktutveckling AB om framtida förvärv av del
av Östra Spång 4:49.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 144 KLK.2014.212 001

Förslag till nya förvaltningsmål för
Kommunledningsförvaltningen 2014

Beskrivning av ärendet
Under andra halvan av 2013 började kommunens arbete med att växla
från ekonomistyrning till kvalitetsstyrning. I samband med detta
beslutade kommunfullmäktige under §104/13, om nya
kommunövergripande mål för att nå Örkelljunga kommuns Vision
2020.

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.

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

Verksamhetoch service
Den kommunala organisationen ska kännetecknas av helhetssyn där
tydligt ledarskap och gott medarbetarskap genomsyrar verksamheten.
Enkelhet, ordning och reda samt tydligt transparenta och hållbara
arbetsprocesser.

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

Ekonomi
God ekonomisk hushållning.
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Kommunens finansiella mål
Kommunen har även tre övergripande finansiella mål som beslutades
under 2013, KLK.2013.221 KF § 104.

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

· Soliditeten enligt fullfonderingsmodellen ska vara minst 40
procent.

· Soliditeten enligt blandmodellen ska vara minst 60 procent.

Processen att ta fram arbetsmaterialet
Utifrån de fastslagna målen har respektive förvaltning fått i uppdrag att
arbeta fram förslag till förvaltningsmål som strävar mot kommunens
gemensamma Vision 2020. Respektive enhet på
Kommunledningsförvaltningen (KLF) har därför tagit fram föreslagna
mål.

De föreslagna målen är framarbetade genom att medarbetarna på
respektive avdelning har studerat sina svagheter, styrkor, möjligheter
och hot genom en SWOT-analys.Medarbetarna har studerat vad de gör
bra idag men kan göra bättre samt vad de inte gör idag men borde göra.

Förslaget ska fungera som ett arbetsmaterial för Kommunstyrelsen att
arbeta vidare med. Kommunstyrelsen beslutar sedan om vilka mål
förvaltningen ska arbeta mot, mätetal, målvärde och period för dessa.
Utifrån beslutade mål arbetar respektive enhet under hösten 2014 fram
handlingsplaner och aktiviteter som ska leda till att målen uppnås.
Förtroendevalda genomförde en arbetsdag kring förvaltningens mål i
början av Juni tillsammans med Bengt Myhrman.
Underlaget har bearbetats för att beslutas under tidig höst för att
därefter ta fram målvärde och mätetal.

Mätetal och målvärde
(mäter vi genom att…, vi siktar på…)
Mätetalens syfte är att möjliggöra en bedömning av hur väl ett mål har
uppfyllts. Mätetalet kan variera och en verksamhet kan få ansvar för att
ange måluppfyllelse utifrån ett mätvärde som är kopplat till den
verksamheten. Vissamål kan vara så innehållsrika att de behöver mätas
på flera sätt – med flera mätetal ifrån olika verksamheter.
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För att mätetalet ska säga oss något behövs ett målvärde. Målvärdet
visar vad som ska uppnås under perioden. Ett sätt att sätta målvärde på
kan vara ständig förbättring, det vill säga ett bättre resultat än vad vi har
idag. Ett annat tillvägagångssätt är att sätta ett målvärde som relaterar
till omvärlden. Målvärden ska vara realistiska men ändå visa på
ambition.

Bedömningen av måluppfyllelse görs genom symboler med färgerna
grönt, gult, rött och vitt.

Grönt = utfallet stämmer överens med uppsatt mål och är uppfyllt
(måluppfyllelse 100 %)

Gult = resultatet är inte helt uppnått jämfört med uppsatta mål
(måluppfyllelse X % - X%)

Rött = inga/begränsade framsteg är påvisade för att uppnå mål
(måluppfyllelse X % eller lägre)

Vitt= mätningen är ej genomförd

Beslut
Kommunstyrelsen föreslås anta föreslagen målkedja. Vidare föreslås
Kommunstyrelsen uppdra till kommunledningsförvaltningen att ta fram
förslag på målvärde och mätetal.

Beslutsunderlag
Mål för Kommunledningsförvaltningen.docx
Ks målkedja, pdf

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta inom kommunledningsförvaltningen upprättat förslag
till målkedja, samt

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag
på målvärde och mätetal.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 145 KLK.2014.215

Helgeåns vattenråd

Helgeåns vattenråd
Helgeåns vattenråd bildades 2012 bl a grundat på en förstudie,
”Utredning om bildande av Helgeåns vattenråd” 2011-04-11.Vattenrådet
bildades formellt vid föreningens första stämma 2012-05-31 då även
föreningens stadgar antogs. Den på stämman valda styrelsen
konstituerade sig i början på hösten. Föreningen har nu ett trettiotal
betalande medlemmar. Föreningen styrelse har tolv ledamöter.
Fördelningen av platserna är, fyra poster för kommuner, fyra poster för
näringsliv (industrier, jordbruk, skogsbruk och vattenkraft) och fyra
poster för ideella organisationer (sportfiskeföreningar,
naturvårdsorganisationer mm).

Föreningens arbete
I förstudien konstaterades det att om ett vattenråd skall kunna svara upp
till de förväntade arbetsuppgifterna så krävs resurser utöver det ideella
arbete som styrelsens ledamöter kan utföra. Förstudien visar här på
behovet av en deltidstjänst om ca 30% för att klara föreningens löpande
arbete med att vidmakthålla kontakter/föreningskontaktperson, delegera
arbetsuppgifter och informera inom föreningen och inom dess styrelse,
kalla till möten, fungera som arbetande sekreterare. Nuvarande styrelses
sammansättning visar upp en mycket god bredd kompetensmässigt men
inte desto mindre har föreningen behov av person med tillräcklig
fackkompetens för att bereda inkommande- och utgående ärenden.
Detta innebär sammantaget att styrelsen för Helgeåns vattenråd gör
bedömningen att föreningen måste stärkas med en deltidstjänst för att
kunna bedriva sin verksamhet.

Följande kommuner ingår i Helgeåns avrinningsområde; Värnamo,
Ljungby, Alvesta, Älmhult, Östra Göinge, Osby, Hässleholm,
Kristianstad, Markaryd, Örkelljunga, Höör och Hörby.

Ingen kontaktad (endast några av de större har kontaktats) kommun har
ansett sig ha möjlighet att ställa upp med resurser för en sådan tjänst då
Vattenmyndighetensverksamhetsbidrag till ett vattenråd, som 2012
uppgick till 90 000 kr, samt de blygsamma medlemsavgifterna inte på
långa vägar täcker de beräknade nödvändiga kostnaderna.
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Kompletterande finansiering
Styrelsen, har efter omsorgsfull beredning, kommit till slutsatsen att
enda möjligheten för att föreningen skall kunna bedriva en ekonomiskt
uthållig verksamhet, är att de tolv kommunerna inom
avrinningsområdet solidariskt bidrar med en serviceavgift.

Storleken på serviceavgiften grundas bl. a på del av det totala
avrinningsområdets storlek. Intervallet varierar mellan 10 000 kr till
40 000 kr + moms. Kommunerna betalar även den ideella
medlemsavgiften på 100 kr. Avgiften torde förefalla högst rimlig till
den nytta som kan levereras. Ingen av de aktuella tolv kommunerna
skulle kunna göra motsvarande arbete till lägre kostnad.

Osby kommun har ställt sig välvilligt till att inrätta en deltidstjänst för
en arbetande sekreterare/handläggare samt ta ansvar för föreningens
kansli förutsatt att finansiering kan säkerställas.

Det är styrelsens starka förhoppning att alla berörda kommuner tar sitt
ansvar för Helgeåns Vattenrådoch dess fortlöpande verksamhet genom
att acceptera ovanstående finansieringsmodell, med en serviceavgift.
Vidare är vi övertygade om att berörda kommuner ser den nytta
Vattenrådetkan göra i framtiden inom Helgeåns avrinningsområde till
gagn för de människor som bor och verkar i området, privat eller i olika
företag.

Utan tillförda resurser enligt ovan ser Helgeåns Vattenrådytterst
begränsade möjligheter att genomföra det uppdrag som vattendirektivet
beskriver.

För Örkelljunga kommun, innebär denna finansieringsmodell en årlig
serviceavgift, från och med 2014 på 10262 kronor + moms samt 100 kr
ideell medlemsavgift.

Beslutsunderlag
Skrivelse - Helgeåns vattenråd
Utredning vattenråd 110411.pdf
Stadgar
Verksamhetsplan2014-2015.pdf
Styrelsen för Helgeåns vattenråd 2014.docx
Serviceavgifter_fördelningsnyckel 2014 2.pdf
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att överlämna ärendet till beredningen inför budget 2015, samt

att i enlighet med beslutet ovan inte lämna bidrag till Helgeåns
vattenråd 2014.

____________

Expedieras till:
Helgeåns vattenråd
Budgetpärm 2015
Stefan Christensson
Anna Lindström
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KSAU § 146 KLK.2014.219 530

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016

Region Skåne har beslutat att årligen revidera det Regionala
trafikförsörjningsprogrammet.

Utgångspunkten i revideringsarbetet är det nuvarande programmet,
Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015, som fastställdes av
regionfullmäktige i mars 2014.

Region Skåne önskar erhålla kommunens synpunkter senast den 30
september.

Beslutsunderlag
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utarbeta ett
förslag till yttrande att lämnas till Region Skåne
över Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016.

____________

Expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen Suzana Bjelic till fördelningsmöte
Kenth Svensson
Carina Zachau
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KSAU § 147 KLK.2014.223 251

Försäljning av Ejdern 17

Arne Andersson, Talliden 12, 286 33 Örkelljunga önskar köpa
fastigheten Ejdern 17 för att bygga 8 st lägenheter i 2 st 2-våningshus
(4st lgh i vart hus), i enlighet med gällande detaljplan.

Fastigheten är på 1497 kvm, varav 873 kvm är +-markerad i detaljplan,
d v s endast på 624 kvm tillåts placering av bostadshus.

Kvadratmeterpriset är sedan tidigare satt till 275:-/kvm BTA
(Kf §1 2006-01-30), samt därefter omräknat till kvadratmeterpris per
tomtyta beroende på de olika tomternas tillåtna exploateringsgrad.
Tomtpriset för Ejdern 17 är därmed 138:-/kvm.

Samhällsbyggnadsförvaltningen meddelar att problematik med dåliga
massor innehållande för hög humushalt föreligger på tomten. Efter
diskussion med Arne Andersson har överenskommelse nåtts om att fullt
kvadratmeterpris endast tas ut för ytan med byggrätt samt ett lägre
kvadratmeterpris på 90:-/kvm för +-markerad yta, innebärande totalt
försäljningspris 167´322:-. Tomten överlåts därmed i befintligt skick.

Beslutsunderlag
Förslag köpekontrakt Ejdern 17, till ks

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige
besluta

att till Arne Andersson sälja fastigheten Ejdern 17 enligt
upprättat köpekontrakt till en kostnad om 167.322 kronor.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 148 KLK.2014.224 251

Förslag till köpekontrakt för avstyckning del av Fagerhult
1:69 - Exdex AB

Företaget Exdex AB önskar för sin verksamhet köpa 5000 kvm mark i
Fagerhults industriområde. Företaget ska bedriva mekanisk bilverkstad,
och planerar att bygga industrilokal på ca 300 kvm innehållande även
kontor och personalutrymmen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen meddelar att priset är sedan tidigare
fastställt av KF (§71, 2013-06-24) till 50:-/kvm grovterraserad mark.
Totalt försäljningspris 250´000:-.

Beslutsunderlag
Komplettering - Karta
Tjänsteskrivelse
Förslag till köpekontrakt för avstyckning del av Fagerhult 1:69
avseende Exdex - till Ks

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige
besluta

att till Företaget Exdex AB sälja mark inom Fagerhults
industriområde enligt upprättat köpekontrakt till en kostnad
om 250.000 kronor.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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