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Sammanträdesprotokoll 2013-11-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 212 KLK.2013.91 006

Eventuellt övriga ärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att ta bort ärende Värsjö 4:32 ur dagens ärendelista.
____________
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Sammanträdesprotokoll 2013-11-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 213 KLK.2013.186 040

Ekonomisk information

Ekonomichef Stefan Christensson informerar om olika poster i
redovisningen, bl a statliga projekt. Fakturahanteringen fungerar f n
bra i kommunens verksamheter. Baskonton är inlagda och arbete pågår
med kommunens internbudgetar. Vidare diskuteras årets resultat av
fondverksamheten.

Ann-Helen Erwing lämnar information om uppföljningsarbetet med
socialförvaltningens verksamhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
____________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 214 KLK.2013.82 101

Månadsuppföljning

Ekonomienheten presenterar månadsuppföljning för kommunstyrelsens
verksamhet och kommunen totalt per oktober 2013.

Beslutsunderlag
Total månadsuppföljning per den 31 oktober 2013
Ks månadsuppföljning per den 31 oktober 2013

Ekonomichef Stefan Christensson lämnar information i ärendet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta

att godkänna månadsuppföljningen för kommunstyrelsens
verksamhet och kommunen totalt per oktober 2013.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2013-11-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 215 KLK.2013.290 00

Information om folkhälsoarbetet i Örkelljunga kommun

Information om folkhälsoarbetet

Folkhälsostrateg Johanna Häggberg informerar om
folkhälsoverksamheten. Presentationen lämnas utifrån en beskrivning
hur ett träd växer med olika verksamheter. Härvid berörs bl a följande:

· Pågående arbete med antagen folkhälsopolicy
· Strategiskt folkhälsoarbete
· Uppföljningsarbete för barn och ungdomar
· Ökad fysisk aktivitet
· Checklista för tjänsteskrivelser
· Temagrupp för välfärdsbeslut
· Kartläggning av mötesplatser. Uppdraget lämnat till

uppdragsbanken
· Abborraleden. En speciell broschyr finns framtagen för

projektet.
· Projektmedel till STARK (samverkan, trygghet, aktivitet,

rörelse, kul)
· Senior sport school, aktiviteter för äldre under 12 veckor
· Barn och ungdomars uppväxtvillkor
· Aktiviteter för minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle

fritt från narkotika och dopningspreparat

Förslag till projektplan "Främja hälsosamma levnadsvanor och
förebygga övervikt och fetma hos förskolebarn".

Folkhälsostrateg Johanna Häggberg lämnar förslag till rubricerat
projekt enligt utarbetad projektplan
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

2

.
I Örkelljunga kommun går det att se en ökad frekvens av överviktiga.
Hos barn som är 4 år i kommunen är 22,2 % flickor och 14,3 % pojkar
överviktiga 2011. Studier visar att barn som är överviktiga vid ca 4,5 år
har fem gånger större benägenhet att vara det vid 12 år. Det finns
forskning som visar ett starkt samband mellan övervikt i barndomen
och fortsatt övervikt i vuxen ålder.

I likhet med annan ohälsa så är övervikt och fetma ojämnt fördelat hos
befolkningen och skillnader ses hos olika socioekonomiska grupper.

Förslaget till projektet följer Örkelljungas vision ” Örkelljunga
kommuns miljö- och hälsobringande profil stärks.” Den följer även
Folkhälsopolicyn utifrån att ge barn och unga goda uppväxtmiljöer. Där
förskolan är en arena och deras kunskaper och utformning av
måltiderna.

Goda matvanor framförallt kombinerade med fysisk aktivitet kan
förhindra ett antal hälsoproblem samt att rörelse har stor betydelse för
barns utveckling och hälsa. I och med att Örkelljunga kommun är i
arbetet med att anlägga Abborraleden samt har anlagt en skejtboard
park blir det ett komplement för fysisk aktivitet och ger möjlighet till
alla barn i Örkelljunga kommun då de är kostnadsfria.

Sammanfattning
Övervikten i Örkelljunga kommun är hög både hos barn. Ohälsan är
ojämlikt fördelad hos olika socioekonomiska grupper. Detta är ett
område som bör arbetas mer med. Projektet handlar om att höja
kompetensen hos bland annat elevhälsopersonal, förskolepersonal och
kökspersonal i kommunen. Projektet vänder sig även till föräldrar med
barn i 4 års åldern.

Projektet har granskats utifrån fem perspektiv:

Folkhälsoperspektiv
Forskning visar att det är socioekonomiskt utsatta grupper som har
sämre hälsa och kunskaper om sunda vanor. Med projektet skulle
vårdnadshavare få mer kunskaper och stöd i dessa frågor och därmed
gynna utvecklingen av ökad jämlik hälsa. Att utbilda förskolepersonal
ger förutsättningar att alla barn i kommunen får sunda vanor.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

3

Barnperspektiv
Projektet utgår från barns rättigheter och vilar på att hälsoutveckling är
av stor betydelse för barnet och att projektet kopplas bland annat till
artikel 3 i barnkonventionen ”barnets bästa”. Då övervikt påverkar
barns och ungas hälsa väldigt negativt både fysiskt och psykiskt är
projektet en del i att skapa goda förutsättningar för barn och unga.

Jämställdhetsperspektiv
Studierna över överviktiga visar att det är fler flickor än pojkar som är
överviktiga, detta projekt kommer kommunen nå alla förskolebarn i och
med att all förskolepersonal utbildas. Projektet kommer även erbjuda
riktad handledning för de vårdnadshavare som har ett behov och detta
möte utgår från hela familjen oavsett hur familjesammansättningen
ser ut.

Miljöperspektiv
Projektets påverkan på miljön är den extra bilkörningen för
projektledare, handledare och utbildare till Örkelljunga kommun. Den
positiva miljöpåverkan som kan bli är att vårdnadshavare väljer
produkter i butiken som har mindre negativ påverkan på miljön.

Ekonomiperspektiv
De kostnader som uppstår i projektet för Örkelljunga kommun är
personalkostnader för de som ska utbildas, samverka och
lokalkostnaderna till utbildningarna. Med lokaler avses de som finns
inom kommunen. De samhällsekonomiska- och personvinsterna
uppskattas vara större än kostnaderna för Örkelljunga kommun att delta
i projektet.

Protokollsanteckning i arbetsutskottet
Arbetsutskottet noterar att statistiken är inrapporterad från
BVC-enheterna i Region Skåne och gäller de barn som var listade 31
december 2011 och 2012. Vid fyraårsbesöket ska längd och vikt mätas
samt isoBMI registreras och det är dessa mått som ligger till grund för
diagrammet i projektplanen.

7(15)



Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

4

Det är bara andra året som BMI samlas in för 4-åringar. För 2012
samlades data in för barn födda 2008 och året 2011 för barn födda 2007.
År 2011 låg Simrishamn högst och Örkelljunga på andra plats.
Pojkar och flickor visar således tillsammans övervikt på 19% och fetma
3 % . Delar man på dem så har flickor födda 2008 nästan 30%
övervikt /fetma och pojkarna 14% i Örkelljunga. Detta är beräknat på
drygt 100 barn. Genomsnittet av övervikt/fetma i Skåne är 12,7% hos
flickor och 9,2 hos pojkar.

Då andelen barn i 4-årsåldern som är överviktiga är stor bör Örkelljunga
kommunen titta på hur kommunen kan arbeta för att främja sunda vanor
inom kommunens verksamheter.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Johanna Häggberg
Projektplan
Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att i egenskap av folkhälsoråd uppdra åt folkhälsostrateg
Johanna Häggberg att utforska och stötta projektets
möjlighet att genomföras i Örkelljunga kommun, samt

att lägga övrig information till handlingarna.
____________

Expedieras till:
Johanna Häggberg.
Lars-Ola Olsson
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Sammanträdesprotokoll 2013-11-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 216 KLK.2013.24 739

Besvarande av motion - Inför en digital loggbok -
Omsorgsdagbok - inom äldreomsorgen som är
tillgänglig via webben för anhöriga

Arne Andersson, M, har inlämnat motion, daterad 2013-01-21, om
digital loggbok - omsorgsdagbok.

I motionen anförs följande:
En omsorgsdagbok ökar tryggheten för både brukare och anhöriga
"Har mamma fått något besök av hemtjänsten idag, och hur mår hon
egentligen?". "Har farmor kunnat äta någon lunch i dag på äldreboendet
och när duschade pappa senast?"

Många anhöriga är oroliga över hur deras närmaste klarar sig.
När äldreomsorgspersonal utför sitt arbete hos vårdbehövande
dokumenterar de redan i dag bland annat hur de äldre mår.
Tillsammans med andra händelser av vikt, avvikelser och rapporterade
utförartillfällen bildar anteckningarna en dagbok.

En digital loggbok skulle snabbt kunna bli tillgänglig på webben för de
som är registrerade på den enskilde vårdtagaren i verksamhetssystemet.
En omsorgsdagbok som anhöriga med vårdtagarens tillstånd och
e-legitimation kan få tillgång till.

Motionären vill att fullmäktige ger ett uppdrag till socialnämnden att
utreda vilka möjligheter det finns:
· att komplettera dagens datasystem med en koppling till webben

där anhöriga med tillstånd kan följa sin anhörigs vård inom
äldreomsorgen, en så kallad "Omsorgsdagbok"

· att på sikt införa en mobil lösning med handdatorer där
personalen direkt hos de äldre för in uppgifter i dagboken.

Om dokumentationen görs direkt på plats, blir kvaliteten så mycket
bättre än om den görs i slutet av dagen.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

2

Beslutsunderlag
KSAU § 55 2013-03-13
Protokoll - Sn § 138, 2013-11-05
Tjänsteskrivelse - Emma Larsson
Motion - Inför en digital loggbok - Omsorgsdagbok - inom
äldreomsorgen som är tillgänglig via webben för anhöriga

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen
till socialnämnden med begäran om svar till den 30 september 2013.

Socialnämnden har beslutat

att det för närvarande inte är möjligt att genomföra ett införande av
en digital Omsorgsdagbok, med hänvisning till utredningen om
utveckling av ny programvara och socialnämndens ekonomiska
läge, samt

att föreslå kommunstyrelsen att motionen därmed ska avslås.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige
besluta

att som svar på motionen överlämna socialnämndens beslut,
samt

att därmed avslå motionen.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 217 KLK.2011.350 250

Markbyte mellan fastigheterna Östra Spång 4:48 och
del av Östra Spång 4:9 (Gillebagaren) - Återköp

Enligt köpeavtal har Gillebagaren Aktiebolag till kommunen erlagt
3 miljoner kronor för köp av nuvarande fastigheten Östra Spång 4:48.

Enligt Letter of intent mellan kommunen och Gillebagaren Aktiebolag
anges att om förutsättningarna för bolagets framtida expansion inte
medför att det förvärvade markområdet bebygges enligt vad som angivits
så förbinder sig bolaget att erbjuda kommunen förvärva markområdet.
Kommunen i sin tur förbinder sig att återköpa detsamma. Köpeskillingen
skall därvid utgöra bolagets förvärvspris enligt köpeavtalet 2007-10-01
jämte uppräkning med belopp motsvarande konsumentprisindex.

Gillebagaren AB har dessutom under 2010 inkommit med hemställan om
start av planprocess för Örkelljunga, Östra Spång 4:48.

Kommunstyrelsen har under 2010 beslutat

att uttala att kommunen är positiv till att sökanden Gillebagaren
AB, dels upprättar detaljplan för området Östra Spång 4:48, dels
svarar för sin del av kostnaden för projektet enligt kommunens
plan- och exploateringspolicy

att in- och utfartsvägarna och kommunens egen mark fram till
Riksväg 24 medtas i planområdet

att utförande sker enligt kommunens riktlinjer för utarbetande av
detaljplaner m m,

att uppdra åt plan- och byggnämnden att samordna fortsatt
arbete med planen
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

2

att in- och utfartsvägarna över Riksväg 24 mellan aktuellt
planområde och planen Östra Spång 6:7 m fl, sydöst
Skåneporten (KB Torpet planen) samordnas, samt

att framhålla vikten av att GC-vägen genom planområdena
säkerställes så att anställda och besökare kan färdas mellan
planområdena, Riksväg 24 och väg E4.

Arbetsutskottet har vidare under § 208/2011 beslutat

att uppdra åt samhällsbyggnadsenheten att ta fram ett förslag till
avtal om markbyte som innebär att Continental Bakeries North
Europe AB/Gillebagaren AB blir ägare till den del av fastigheten
Östra Spång 4:9 som ligger öster om E4:an och norr om väg 24 och
Örkelljunga kommun blir ägare av den nordöstra delen av
fastigheten Östra Spång 4:48.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter 2013-05-15 beslutat

att uppdra åt mark-och exploateringsingenjör VanjaCarlsson att
kontakta Continental Bakeries North för att undersöka intresset
för ett eventuellt markbyte, samt

att åter behandla ärendet vid arbetsutskottets sammanträde den 12
juni 2013.

Vid arbetsutskottets sammanträde har information lämnats från
kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau. Av information har bl a
framgått att företaget inte önskar genomföra markbytet och inte heller
har för avsikt att bebygga fastigheten Östra Spång 4:48.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att avskriva ärendet under § 208/2011 om markbyte mellan
kommunen och Continental Bakeries North
Europe AB/Gillebagaren AB, samt

att uppdra åt mark- och exploateringsingenjör VanjaCarlsson att
uppta överläggning med Continental Bakeries North
Europe AB/Gillebagaren AB om kommunens återköp av
fastigheten Östra Spång 4:48.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

3

Beslutsunderlag
KSAU § 120 2013-06-12
Förslag till köpekontrakt från fastighetsbyrån gällande återköp av Östra
Spång 4:48 (Gille-bagarens tomt) rev

Inför arbetsutskottets sammanträde har utsänts köpekontrakt i ärendet
Av köpekontraktet framgår att Continental Bakeries North
Europe AB, Näckrosv 19, 286 72 Åsljunga överlåter - genom
försäljning till Örkelljunga Kommun fastigheten Örkelljunga Östra
Spång 4:48. Överenskommen köpeskilling är 2 933 000 kr.

Köparen ska tillträda fastigheten den 18 december 2013.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige
besluta

att godkänna upprättat köpekontrakt mellan Continental
Bakeries North Europe AB, Näckrosv 19, 286 72 Åsljunga
och Örkelljunga kommun. Enligt köpekontraktet köper
kommunen fastigheten Örkelljunga Östra Spång 4:48.
Överenskommen köpeskilling är 2 933 000 kr.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 218 KLK.2013.295 210

Planbesked för fastigheten Sällerås 1:51 mfl "Nibe AB"

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utvidgning av den
lagerverksamhet som sedan år 2010 bedrivs av NIBE AB på fastigheten
Sällerås 1:51, mellan Skånes Värsjö och Skånes Fagerhult.

Verksamheten(idag 20 000 m2) har behov av att expandera etappvis
med totalt 25 500 m2 Utvidgningen är planerad att ske åt söder på
fastigheten Stjärneholm 1:2. Eftersom Stjärneholm 1:2 idag är taxerad
som bebyggd jordbruksfastighet får verksamhetsidkaren inget
förvärvstillstånd av länsstyrelsen, innan kommunen genom
planläggning visat att fastigheten är tänkt för industriell expansion.
Planen berör en samfälld väg, som på grund av planförslaget behöver
förflyttas. Planläggningen avses finansieras genom planavtal mellan
Nibe AB och kommunen.

Beslutsunderlag
Komplettering - Ritning
Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att lämna
positivt planbesked enligt PBL 5 kap 4-5 §§ för fastigheten
Sällerås 1:51 m fl ”Nibe AB”,

att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet
att upprätta en detaljplan med enkelt förfarande, samt

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att upprätta planavtal
mellan Nibe AB och kommunen och att utförandet sker enligt
kommunens riktlinjer för utarbetande av detaljplaner m m.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 219 KLK.2013.296 450

Förslag till ny renhållningstaxa 2014

För beslut i kommunfullmäktige har Nårab översänt renhållningstaxan
som Nårabs styrelse har beslutat.

Generellt blir det oförändrad renhållningstaxa för de som har fullständig
källsortering samt en höjning med index på 1,2 % för de som inte
källsorterar. Taxorna för slamtömning och latrinhämtning blir även
oförändrade då ingen indexhöjning sker till entreprenör.

Särskilda ändringar i taxan är:
- Nytt krav på källsortering i åtta fraktioner för att klassas som
fullständig källsortering. Tidigare har kravet enbart funnits på de fem
fraktionerna matavfall, färgat glas, ofärgat glas och tidningar. Nu läggs
det till krav på källsortering även för förpackningar av metall, papper
och hårdplast.

- Skolabonnemangen tas bort då behovet upphört i och med att skolorna
har verksamhet även under sommaren.

- Sänkning av taxorna på hämtning av wellpapp i rullstöd och mjukplast
i trattställ då kostnaderna sänkts genom att Nårab nu äger behållarna.

- Höjt pris på bomkörning vid slamtömning från 249 kr till 325 kr för
stimulera till att den årliga kampanjtömningen kan utföras.

- Taxa för lockilock även på 140 liters kärl.

Beslutsunderlag
Skrivelse till Örkelljunga kommun - Taxa 2014
Förslag till ny renhållningstaxa 2014
Abonnemangsförteckning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige
besluta

att godkänna Nårabs förslag till ny Renhållningstaxa 2014 för
Örkelljunga kommun.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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