
Sammanträdesprotokoll 2013-10-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2013-10-16 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.50

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 Stefan Christensson, ekonomichef, § 180-182
Peter Andreasson, kommunchef
Kenth Svensson, kommunsekreterare
Kristian Swärd, samhällsbyggnadschef § 184-190, 192
Vanja Carlsson, mark- och exploateringsingenjör, § 184-186, 192
Stefan Andersson, fastighetsingenjör, § 187-189

Justering
Justerare Thomas Bjertner

Plats och tid Kommunhuset 2013-10-23, klockan 13.00.

Justerade paragrafer §§ 180 - 192

Underskrifter

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

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

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

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Datum för uppsättande
av anslag

2013-10-25 Datum för nedtagande av
anslag

2013-11-19

Förvaringsplats för
protokoll Kommunkansliet

Underskrift
.................................................................
Kenth Svensson
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 180 KLK.2013.186 040

Ekonomisk information

Ekonomichef Stefan Christensson informerar i ärendet. Av
informationen framgår bl a hanteringen av Finansiella mål.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 181 KLK.2013.82 101

Månadsuppföljning

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

Beslutsunderlag
Ks, per den 30 september
Total - per den 30 september

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår dessutom
kommunstyrelsen besluta

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

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 182 KLK.2013.255 041

Budget 2014 samt EFP 2015-2016 för
kommunstyrelsens verksamhetsområde

Vid arbetsutskottets sammanträde föreligger förslag till budget 2014
samt EFP 2015-2016 för kommunstyrelsens verksamhet.

Arbetsutskottet noterar att det i budget finns 30 000 kronor för
arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Arbetsutskottet noterar även att det för
den nya kost- och städorganisationen finns 470 000 kronor avsatta och
att det nya anslaget för kost och städorganisationen som behövs i
budget är 250.000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att med ovannämnda justeringar uppta ärendet till behandling
vid arbetsutskottets/budgetberedningens sammanträde
2013-10-23.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 oktober 2013.
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 183 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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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

2

Beslutsunderlag
KSAU § 132 2013-06-19
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.

Förslag i arbetsutskottet

Tomas Nilsson och Gunnar Edvardsson yrkar bifall till förslaget till
yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

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

att därmed avslå motionen.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 184 TEKE.2013.2

Förslag till upprustning av Åsljunga centrum

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ställa sig positiv till en
upprustning av Åsljunga centrum och sänt detta vidare till
kommunstyrelsen för att tillföra 500 000 kronor år 2013.

Beslutsunderlag
SBN § 9 2013-01-28
Förslag till upprustning av Åsljunga centrum
Karta Åsljunga centrum

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att framföra till samhällsbyggnadsnämnden att
kommunstyrelsens arbetsutskott är positiva till förslaget att
förändra Åsljunga centrum

att notera att aktiviteten hos Åsljungas invånare och Åsljunga
intresseförening ökat markant för ortens utveckling och
att utskottet är positivt till att föra samtal med dessa hur
man kan hantera samhällsbyggnadsnämndens förslag,

att samhällsbyggnadsnämndens förslag, ytterligare förslag och
idéer kan tas upp vid återkommande byastämmor

att uttala att t ex en centrumförnyelse kan hanteras som
ett s k Leaderprojekt, samt

att samhällsbyggnadsnämndens ansökan om bidrag därmed
avslås.

____________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Carina Zachau
Maria Brink
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 185 SBN.2013.14

Drift och underhåll Junexvallen

Skånes Fagerhults IF har sedan 1990-talet genom ett nyttjanderätts- och
driftavtal med Örkelljunga kommun svarat för drift och underhåll av
Junexvallen, en anläggning ägd av kommunen. Avtalet löpte ut
2011-12-31 och sedan dess har inget nytt avtal upprättats. Föreningen
har det kärvt ekonomiskt och i takt med att verksamheten har minskat
och driftkostnaderna ökat har föreningen inte längre möjlighet att med
nuvarande budget drifta och underhålla hela Junexvallen med
fotbollsplaner, löparbanor, hockeyrink och klubbhus.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-08-26 - SBN § 78
Tjänsteskrivelse VanjaCarlsson
Avtalsförslag
Sk FIF bidrag 2010-2013

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat

att godkänna nyttjanderätts- och driftavtalet mellan Skånes
Fagerhults IF och Örkelljunga kommun, samt

att hos kommunstyrelsen söka 70 000 kronor årligen under
2013-2015 som ersättning till Skånes Fagerhults IF för
underhåll av Junexvallen.

Nedan presenteras uppgifter om kostnader och bidrag för föreningen:
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

2

Typ av bidrag 2010 2011 2012 2013

Grund o
administrationsbidrag

1000 1000 1000 1000

Aktivitetsstöd 11470 6325 2605 2950

Lokalkostnadsbidrag 29200 20100 8360 5940

Anläggningsstöd* 65000 65000 95000 57000

Investeringsbidrag 9000 0 0 0
Partnerskapsbidrag 0 38000 18000 0
Bidrag till Kfu's
förfogande**

0 0 48219 0

Totalt från kfu 117680 132436 175196 68903

Ers. Från UN för
fritidsgården

0 50000 25000 25000

Redovisade
bidragsberätt. Akt

201 76 57 38 2013 end.
Vt

Redovisade
medlemmar

4-11 år 44 51 11 Ej redov.
Redovisade
siffror gäller
vid
föregående
årsskifte

12-20 år 15 13 7 Siffror från
2013-12-31
finns ej ännu

21-25 år 15 23 10

26 - 110 125 10

Totalt 184 212 38

*Stenmjöl till grusplanen tillkommit enl. avtal
**Fakturor betalda under hösten
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

3

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från mark- och
exploateringsingenjör VanjaCarlsson och samhällsbyggnadschef
Kristian Swärd.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att bordlägga ärendet. Ärendet kommer att behandlas vid
arbetsutskottets sammanträde den 13 november 2013.

Christer Olsson deltar inte i ärendets behandling på grund av jäv.
___________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 november 2013.
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 186 TEKE.2012.88

Belysning - motionsslinga och dalen

Belysningen på motionsslingan är gammal och i väldigt dåligt skick.
Hösten 2012 har anläggningen lagats provisoriskt och alla lampor
utom en är i funktion. De som utfört arbetet jobb bedömer att det
inte går att reparera armaturer och ledningar fler gånger.

Beslutsunderlag
SBN § 71 2013-05-27
Tjänsteskrivelse Kristofer Johansson
Tjänsteskrivelse - Kenth Svensson

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att hos kommunstyrelsen söka
medel för investering år 2014 på totalt 650 000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar meddela
samhällsbyggnadsnämnden

att projektet kommer att hanteras i budget 2014 och
Ekonomisk flerårsplanering 2014-2016.

____________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Stefan Christensson,
Budgetpärm 2014
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 187 KLK.2013.249 002

Ny gränsdragningslista för fastighetsåtgärder mellan
brukare och ägare

Gällande hyreskontrakten med tillhörande förteckning medför en
väsentligt ökad arbetsbelastning för kommunens fastighetstekniker.

Med anledning av detta föreslår fastighetsingenjör Stefan Andersson att
kommunen godkänner en reviderad gränsdragningslista från 1993 som
antas och att kontrakt skrivs om.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Antagande av ny gränsdragningslista
Bilaga 1 - Allmänna bestämmelser
Bilaga 2 - Ansvarsfördelning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att sid 30 Allmänna bestämmelser skall tas bort i förslaget,

att överlämna förslaget till ledningsgruppen för yttrande,
samt

att åter behandla ärendet vid arbetsutskottets sammanträde den
13 november 2013

____________

Expedieras till:
Ledningsgruppen
Stefan Andersson
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 november 2013
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 188 KLK.2013.251 2

Eldelegation

Fastighetsingenjör Stefan Andersson meddelar att det finns tre olika
ansvar vad det 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 delegera vidare
till sina respektive chefer

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Eldelegering
Bilaga 1 - Personsäkerhetsansvar
Bilaga 2 - Elbehörighetsansvar

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till
beslut.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 189 KLK.2013.252 225

Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för inomhustemperaturer

Fastighetsingenjör Stefan Andersson meddelar att det i dagsläget inte
finns beslutade riktlinjer avseende inomhustemperaturer vilket medför
olika temperaturer i kommunens fastigheter. Detta innebär att det blir
svårt för kommunfastigheter att nå sitt mål att sänka energiåtgången på
fastigheterna. Varjegrad överstigande 21 grader motsvarar 5% av den
totala energiåtgången. Det finns även studier som visar att
övertemperatur väsentligt sänker inlärningsförmågan i skollokaler.

Kommunfastigheters förslag på inomhustemperaturer är följande:

Skolor 20 grader
Förskolor 21 grader
Servicehus 23 grader
Kontor 21 grader
Idrottshall 17 grader

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för inomhustemperaturer

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att anta fastighetsingenjörens förslag till riktlinjer för
temperaturer i kommunens byggnader.

____________

Expedieras till:
Fastighetsingenjör Stefan Andersson
Ledningsgruppen

14(19)



Sammanträdesprotokoll 2013-10-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 190 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
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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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

2

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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att kost och städutredning skall hanteras i budget 2014.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 191 KLK.2012.24 011

Information om kommunens landmärke

Samhällsbyggnadschef Miklos Hatházi har informerat om pågående
kontakter med Trafikverket i ärendet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter beslutat att uppdra åt
samhällsbyggnadsenheten att informera om ärendet vid arbetsutskottets
sammanträde den 10 oktober 2012. Information om projektet har därefter
lämnats till arbetsutskottet vid ett flertal tillfällen.

Beslutsunderlag
KSAU § 4 2013-01-16
Mail - angående ansökan om uppsättning av landmärke i rastplatsen
Skåneporten TRV2013/11757

Vid arbetsutskottets sammanträde har lämnats information från mark-
och exploteringsingenjör VanjaCarlsson och t f samhällsbyggnadschef
Kristian Swärd.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra åt Vanja
Carlsson att ansöka hos Trafikverket om att få uppsätta landmärket vid
Skåneporten.

Trafikverket meddelar att man granskat det senaste förslaget (mitt i
rastplatsen) på platsen där kommunen vill ha landmärket och kommit
fram till att det är opassande.

Rastplatser är till för att rasta i första hand, inte för reklam. Trafikverket
tycker att landmärket är lite väl dominerande ifall den står mitt i
rastplatsen. Tankenmed rastplatsen, Skåneporten, är att det ska kännas
ombonat samt mysigt och landmärket bidrar inte direkt till det.

Så därför vill Trafikverket att kommunen kompletterar och inkommer
med en ny illustration på var landmärket kan stå. Trafikverket vill gärna
ha måttet på landmärket också så att de kan få en uppfattning på hur stor
det är.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

2

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att uppta ärendet till behandling vid sammanträde den 13
november 2013

____________

Expedieras till:
Arbetsutskottet den 13 november
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 192 KLK.2013.254 006

Byastämmor och medborgardialog 2014

Beslutsunderlag
Byastämmor och medborgardialog 2014

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att genomföra byastämmor och medborgardialog 2014 enligt
följande månader:

Örkelljunga, mars
Skånes Värsjö, april
Tockarp,maj
Skånes Fagerhult, augusti
Eket, oktober
Åsljunga, november

____________

Expedieras till:
Suzana Bjelic
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