
Sammanträdesprotokoll 2014-01-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2014-01-22 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.50.

Beslutande
Carina Zachau (M) - ordförande
TomasNilsson (C) - förste vice ordförande
Christer Olsson (S) - andre vice ordförande
Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot
Thomas Bjertner (S) - ledamot

Övriga deltagande Peter Andreasson, kommunchef
Kenth Svensson, kommunsekreterare
Stefan Christensson, ekonomichef, § 12, 15

Justering
Justerare Thomas Bjertner

Plats och tid Kommunhuset 2014-01-27, klockan 18.00.

Justerade paragrafer §§ 11 - 17

Underskrifter

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

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

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

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2014-01-22

Datum för uppsättande
av anslag

2014-01-29 Datum för nedtagande av
anslag

2014-02-25

Förvaringsplats för
protokoll Kommunkansliet

Underskrift
.................................................................
Kenth Svensson
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KSAU § 11 KLK.2014.11 006

Eventuellt övriga ärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att som extra ärenden hantera ärende om datum för
medborgardialogen samt anhållan om bidrag till Skånes
Djurpark.

____________
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KSAU § 12 KLK.2014.16 04

Ekonomisk information

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från ekonomichef
Stefan Christensson. Av informationen framgår pågående arbete med
Årsredovisning 2013.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att inbjuda utbildningsnämndens arbetsutskott den 19 februari
för dialog om Årsredovisning 2013 och därvid analys av
gymnasieskolan, samt

att lägga dagens information till handlingarna.
____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Ksau 19 februari
Stefan Christensson
Kent Fröberg
Ingela Ström
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KSAU § 13 KLK.2013.340 00

Verksamhetsmål kommunstyrelsen 2014 -

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
Ks budget
Protokoll - Kf § 104, 2013-11-25
Protokoll - Ks § 53, 2012-05-02
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Kommunportal 24 — Ökning av användandet av e-tjänster
I samarbete med Advania har kommunen under projektåren 2009-2011
upprättat nya e-tjänster på Kommunportal 24. Från och med halvåret
2012 har projektet övergått i en renodlad processform.
Kommunportal 24 förenklar och effektiviserar kommunikationen
mellan medborgarna och verksamheterna. Respektive förvaltning
kartlägger sina arbetssätt och processer samt undersöker möjligheterna
att nyttja e-portalen för kommunikationen med sina "kunder".

Kommunen har idag 19 e-tjänster. Statistik finns idag för felanmälan
och synpunktshantering. För de flesta andra e-tjänster finns inga
jämförelsetal från åren innan 2013 eftersom de implementerades under
2013.

Kommunen vill öka användandet av kommunportal 24 jämfört med
2013. Kommunportalen har tjänster som borde vara attraktiva för
medborgarna eftersom de är öppna dygnet runt.
Utvärdering sker i delårs- och årsbokslut. Målet är att öka dels antalet
e-tjänster och dels kundernas användande av befintliga e-tjänster med
minst x % per år."

Nöjd Medarbetar Index (NMI) ska öka med 1 enhet till 77.
Efter genomförd medarbetarenkät 2013 var Nöjd Medarbetar Index
(NMI) 76. Ny medarbetarenkät kommer att genomföras 2014.
Utvärdering ska ske vid årsbokslut.

Arbetsledare i Örkelljunga kommun ska inte ha fler än 36
medarbetare.
De som har flest medarbetare i första hand prioriteras.
Evidensbaserad forskning visar att antal medarbetare per chef inte bör
överstiga 30. Långsiktigt mål för Örkelljunga kommun är att våra
arbetsledare ska ha högst 30 medarbetare per arbetsledare.
Idag har 9* av våra 35* chefer/arbetsledare mer än 36 anställda.
Genomsnittligt antal anställda per arbetsledare bland dessa 9* är 44*
anställda. (* 2013)

Ohälsotalet ska vara högst 3,5 procent.
Utvärderas i delårsbokslut samt årsredovisning.
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Hushållens bredbandsanslutningar skall öka
Enligt det nationella målet ska 90 % vara kopplade till bredband 2020
och Regionens mål är 95%. Svenska Stadsnät har i kommunen ca 350
anslutningar och TeliaSonera AB har sannolikt lika många, vilket ger ca
700 hushåll. Svenska Stadsnät har planer för möjlighet till anslutning av
ca 160 nya hushåll under 2014 vilket i så fall skulle kunna innebära
totalt ca 860 hushåll vid årets slut.
Antalet bredbandsanslutningar skall vid årets slut vara XX hushåll.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta verksamhetsmål för kommunstyrelsens
verksamhetsområde som presenterats ovan, samt

att notera att det inom kommunförvaltningen pågår en process
med framtagande av nya mål och handlingsplaner som
kommer att vara klara för politisk hantering i september
2014.

___________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 14 KLK.2013.330 019

Taxor för Söderåsens miljöförbund

Förslag till beslut från direktionen för Söderåsens Miljöförbund

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa samtliga taxor antagna av
Söderåsens miljöförbund under åren 2009-2013. Följande taxor
fastställs i enlighet med direktionens beslut:

1.Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
(2009-09-01, 2010-12-07, 2011-12-13, 2013-01-29, 2013-12-13)
2.Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
(2009-09-01, 2009-12-01, 2011-12-13, 2012-03-14)
3.Taxa för tillsyn enligt alkohollagen
(2010-04-06, 2010-12-07)
4.Taxa för tillsyn enligt tobakslagen
(2010-04-06, 2010-12-07)
5.Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel
(2010-04-06, 2010-12-07)
6.Taxa tillsyn över solarieverksamhet enligt strålskyddslagen
(2010-04-06, 2010-12-07)
7.Taxa för kopiering av handlingar
(2012-12-11)

Inom parentes har angivits beslutsdatum i direktionen för respektive
taxa.

Beskrivning av ärendet

Högsta Förvaltningsdomstolen har den 12 december 2013 beslutat att
undanröja underinstansernas avgöranden i ett mål gällande
Ystad-Österlenregionens miljöförbunds avgift för livsmedelskontroll.
Av domskälen framgår att miljö-förbundet inte har varit behörigt att
fatta beslut om taxan. Högsta förvaltnings-domstolen menar att det
krävs grundlagsstöd för att kommuner ska kunna överlämna
föreskriftsrätt enligt 8 kap regeringsformen till annat organ och att
sådant saknas. Kommunallagen ger kommunalförbund samma rättighet
och skyldighet inom sitt ansvarsområde som en kommun, men detta
skulle då inte gälla föreskriftsrätt.
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Frågan berör delvis även Söderåsens miljöförbund. Vår taxa för tillsyn
enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen antogs av respektive
kommuns fullmäktige innan förbundsstarten, och fastställdes av
direktionen vid första sammanträdet den
1 september 2009. Taxan har därefter ändrats och nya taxor har
tillkommit med utökat tillsynsansvar. Inför varje ändring har samråd
skett med medlemskommunerna, både genom samrådsmötet och genom
att direktionens förslag skickats till medlemskommunerna. Taxorna har
hanterats lite olika i kommunerna, i några fall har kommunfullmäktige
fastställt ändringen/taxan, i något ärende har kommunstyrelsen avgett
yttrande och i något har man yttrat sig på tjänstemannanivå.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har efter domen i Högsta
förvaltnings-domstolen rekommenderat kommunalförbunden att ta upp
sina taxor för fastställelse i varje medlemskommuns
kommunfullmäktige innan fakturering sker av 2014 års kontrollavgifter.

Söderåsens miljöförbund gör bedömningen att det är av vikt att
medlemskommunerna snarast tar ställning till miljöförbundets taxor och
fastställer dels nuvarande taxa men också retroaktivt tar ställning till
tidigare gällande taxor för förbundets verksamhet.
Retroaktivitetsförbudet kan med stöd av att förutsebarheten, som är ett
starkt skäl mot retroaktiva taxor, inte göra sig gällande beträffande
redan debiterade avgifter

Mot bakgrund av rättsfallet är rättsläget oklart och för att tillförsäkra att
taxorna uppfyller lagstadgade krav dvs antagits av behörig instans
överlämnas taxorna för respektive medlemskommuns avgörande.
Bilagda taxor redovisar aktuell formulering och ett beslut om
fastställelse i fullmäktige kommer således inte medföra någon ändring
av taxan eller medföra ändrat avgiftsuttag inför 2014.
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Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Till kf
Taxamiljöbalken
Taxebilaga 1
Taxebilaga 2
Taxebilaga 3
Taxa livsmedel
Taxa folköl
Taxa receptfria läkemedel
Taxa tobak
Taxa solarier
Taxa kopiering av handlingar

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige
besluta

att fastställa samtliga taxor antagna av Söderåsens miljöförbund
under åren 2009-2013. Följande taxor fastställs i enlighet med
direktionens beslut:

1.Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
(2009-09-01, 2010-12-07, 2011-12-13, 2013-01-29, 2013-12-13)

2.Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
(2009-09-01, 2009-12-01, 2011-12-13, 2012-03-14)

3.Taxa för tillsyn enligt alkohollagen
(2010-04-06, 2010-12-07)

4.Taxa för tillsyn enligt tobakslagen
(2010-04-06, 2010-12-07)

5.Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel
(2010-04-06, 2010-12-07)

6.Taxa tillsyn över solarieverksamhet enligt strålskyddslagen
(2010-04-06, 2010-12-07)

7.Taxa för kopiering av handlingar
(2012-12-11)

Inom parentes har angivits beslutsdatum i direktionen för
respektive taxa.
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 15 KLK.2014.15 6

Förändrad beräkningsgrund för statsbidragen inom
förskolan

Bakgrund
Från och med utjämningsåret 2014 föreslås förändringar i
beräkningsmodellen av standardkostnaden för förskola och
skolbarnomsorg inom det kommunala utjämningssystemet, som även
kommer att påverka statsbidragen för maxtaxa och
kvalitetsförbättringar. Kommuner som enligt förslaget får en högre
standardkostnad kommer även att få en större del av statsbidragen för
maxtaxa och kvalitetsförbättrande åtgärder.

Den bidragsförändring respektive kommun får i förhållande till 2013
beror dels på strukturella förändringar och dels på kommunens
demografiska förändring och förändringar i
kostnadsutjämningssystemet. Enligt den föreslagna förändringen
kommer Örkelljunga Kommun att få ett ökat statsbidrag med 67
kr/invånare.

Ekonomichefens förslag beslut
Ekonomikontoret föreslår att utbildningsnämnden kompenseras med
ökad rambudget för 2014 motsvarande eventuellt erhållen ökning av
statsbidraget, grundat på ovan nämnda lagändring.

Beslutsunderlag
Förändrad beräkningsgrund för statsbidragen inom förskolan
Tjänsteskrivelse - Stefan Christensson

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige
besluta

att kompensera utbildningsnämnden, förskoleverksamheten med
67 kronor/invånare i den mån ökat statsbidrag inte är att
hänföra till utjämningssystemet.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 16 KLK.2014.20 043

Anhållan om bidrag från Kommunförbundet Skåne till
Stiftelsen Skånes Djurpark

Stiftelsen Skånes Djurpark grundades 1948 och öppnade för
allmänheten 1952. Genom åren har den blivit ett populärt utflyktsmål
för barnfamiljer och andra naturintresserade. Djurparken har nyttjats
flitigt i utbildningssyfte och många är de skånska barn och ungdomar
som sett sin första björn eller varg i djurparken. Djurparken arbetar
även med olika bevarandeprojekt och forskning för utrotningshotade
arter. Allt detta stämmer väl överens med stadgarna om stiftelsens
ändamål

Skånes Djurpark har med hög moral och god etik alltid skött sina djur
väl, men däremot inte varit särskilt kommersiellt driven och aldrig
genererat några större vinster på egen hand. Man har årligen mottagit
bidrag från dels Landstinget/Region Skåne och dels från Höörs
kommun. En konsekvens utav detta är att man inte haft förmågan att
generera tillräckligt med vinst för återinvesteringar i parken i den
omfattning som behövts, varför den nu är kraftigt eftersatt rent
underhållsmässigt. Bristen på affärsmässigt drivande har också lett till
att djurparken ur ett attraktionsperspektiv inte är tillräckligt
moderniserad för att locka det antal besökare, som krävs för att täcka
kostnaderna.

VerksamhetschefKarin Wikströmmeddelar att Skånes djurpark har
dock alla förutsättningar att både bära sina kostnader och även generera
visst överskott om nödvändiga investeringar görs och om djurparken
drivs mera affärsmässigt. Utifrån den inom turistnäringen gängse
kalkylen att man bör kunna attrahera 10% av befolkningen boende inom
en radie av 90 min med bil från parken har vi ett underlag, som i en
moderniserad, kommersiellt driven park bör kunna attrahera ca 300.000
besökare per år. Detta skall jämföras med 2013 års siffra på ca 105.000
besökare. Skulle djurparken nå sin fulla potential kommer detta ge stora
delar av Skåne ett uppsving genom ökade intäkter för en mängd externa
intressenter såsom livsmedelshandlare, hotell och turistnäringen m.fl.
Detta skulle också ge många skånska ungdomar säsongsarbete och en
inträdesbiljett till arbetslivet.
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Skånes djurpark vill bevara den unika möjligheten att se stora delar av
Nordens djur men också bredda sin verksamhet för att bli mera
kommersiella och därigenom utveckla både parken och regionen. För
att få möjlighet att göra verklighet utav några av de visioner som finns
hos parkens personal och ledning har vi sedan en tid tillbaka sökt
investerare/delägare alternativt nya ägare som delar vår vision samt
långsiktigt har ekonomin och kunskaperna att driva Skånes Djurpark
vidare. Vi är i dialog med ett par olika aktörer men ej så långt komna att
vi med säkerhet kan säga att en lösning är inom räckhåll då tiden är
knapp. Med en utav dem, en mycket seriös och kunnig aktör, är vi i
slutfas av diskussionerna och räknar med besked inom kort.

Skånes Djurparks pengar är dock slut i början av mars varför vi är
beroende av ekonomisk hjälp utifrån för att få den tid som behövs att
lösa situationen långsiktigt. För att sätta det i perspektiv skulle en
miljon kronor ta oss fram till sommaren och två miljoner nästan året ut,
utifrån lagd budget. Utan ekonomisk hjälp måste parken försättas i
konkurs och/eller avvecklas under våren. Förutom det tragiska i att
avliva en stor del av parkens djur skulle det utflyktsmål, som för de
flesta låg/mellanstadieeleverna i Skåne sedan lång tid tillbaka varit ett
efterlängtat avbrott från klassrumsundervisningen och en möjlighet att
se en stor del av de nordiska rov- och hjortdjuren livs levande, vara ett
minne blott.

Refererande till innehållet i skrivelsen ovan vädjar
Kommunförbundet Skånes styrelse till medlemskommunerna att som
ett engångsbidrag till en akut räddningsinsats snarast betala minst en
krona per kommuninvånare till stiftelsen Skånes Djurpark,

Beslutsunderlag
Anhållan om bidrag från Kommunförbundet Skåne till Skånes Djurpark
Mail

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 17 KLK.2013.254 006

Byastämmor och medborgardialog 2014

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-16 - KSAU § 192

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att inbjuda till medborgardialog tisdagen 11mars 2014, klockan
19.00 i utbildningscentrums lokaler.Vid dialogen kommer
Polisen att medverka och informera om trygghetsmätningen.

____________

Expedieras till:
Suzana Bjelic
Hemsidan Lisa Larsson
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