
Sammanträdesprotokoll 2013-02-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2012-02-27 – Kommunhuset klockan 13.30-14.30.

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

Övriga deltagande Kenth Svensson, kommunsekreterare
Peter Andreasson, kommunchef

Justering
Justerare

Christer Olsson

Plats och tid Kommunhuset 2013-02-28, klockan 12.00.

Justerade paragrafer §§ 31 - 33

Underskrifter

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

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

Justerare
.................................................................
Christer Olsson

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2013-02-27

Datum för uppsättande
av anslag

2013-03-04 Datum för nedtagande av
anslag

2013-03-26

Förvaringsplats för
protokoll Kommunkansliet

Underskrift
.................................................................
Kenth Svensson
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KSAU § 31 KLK.2013.16 001

Utmaning av verksamhet inom Örkelljunga kommun

SERKON i Vellinge AB utnyttjar möjligheten att utmana en av
Örkelljunga kommuns verksamheter. Utmaningen avser samtliga
ansvarsområden och arbetsuppgifter, såväl återkommande bastjänster
som kvalificerade tjänster, inom Örkelljunga kommuns ekonomienhet.

Av skrivelsen framgår bl a att SERKON kan ansvara för
 Ledning av ekonomikontoret
 Utformning av ekonomistyrning för att uppnå politiska mål
 Organisation inklusive rekryteringar, fortbildning och utveckling
 Utredningar inom området och fungerar som ekonomiskt

bollplank med den politiska ledningen

Beslutsunderlag
Utmaning av verksamhet inom Örkelljunga kommun 2013-01-14
Tjänsteskrivelse - Peter Andreasson 2013-02-22
KSAU § 20 2013-01-23 2013-01-29
Information i arbetsutskottet 2013-0-23
Vid arbetsutskottets sammanträde har information lämnats från
kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau. Av informationen har
framgått att kommunen utannonserat tjänsten som ekonomichef.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter beslutat att åter ta upp
ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2013-08-21.

Kommunchefens förslag
Kommunchef Peter Andreasson meddelar i skrivelse att det under
processen med att finna en ny ekonomichef varit svårt att locka
kvalificerade sökanden till tjänsten eftersom stor osäkerhet råder om
verksamheten framöver kommer att drivas i egen regi eller läggas ut på
entreprenad. Ekonomichefen är en nyckeltjänst i kommunen och det
handlar om att få bästa tänkbara kandidat till tjänsten. Med detta som
bakgrund bör man enligt Peter Andreasson ompröva sitt beslut ovan och
meddela SERKON att kommunen i nuläget avböjer utmaningen.
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Till detta kan enligt skrivelsen läggas att en stor osäkerhet råder om
effekterna av eventuellt nytt skatteutjämningssystem från 2014 samt att
Peter Andreasson som ny kommunchef från innevarande månad behöver
lite tid för att bilda sig en uppfattning om kommunens framtida
organisation i stort.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att i nuläget avböja utmaningen från SERKON i Vellinge AB,
samt

att därmed upphäva arbetsutskottets tidigare beslut under
§ 20/2013 att åter ta upp ärendet vid arbetsutskottets
sammanträde 2013-08-21.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 32 KLK.2013.44 001

Internkontroll för kommunstyrelsens verksamhet

Reglemente för intern kontroll i Örkelljunga kommun antogs i
Kommunfullmäktige 1997-09-15. Här regleras intern kontroll enligt
följande.

Intern kontroll
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns
en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation för
den interna kontrollen finns inom kommunen.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därmed att
tillse att:

 en organisation upprättas för den interna kontrollen inom
respektive verksamhetsområde.

 regler och anvisningar antages för den interna kontrollen.

I detta ansvar ingår bland annat att:
 med utgångspunkt från fullmäktiges övergripande beslut, utforma

tillämpningsregler och riktlinjer för verksamheten.
 utforma dokumenterade organisationsbeskrivningar och

rutinbeskrivningar
 fördela attestuppdrag
 ha en uppdaterad delegationsordning.

Syfte
Syftet med intern kontroll är att säkerställa en effektiv förvaltning och att
undgå att fel inträffar. Arbete med den interna kontrollen är ett
utvecklingsarbete. En process som pågår och utvecklas tillsammans med
verksamheterna. Även för den interna kontrollen finns det begränsade
resurser, varför insatserna måste koncentreras till de områden där
riskerna att fel kan uppstå är störst.



Sammanträdesprotokoll 2013-02-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande 5

Inom kommunledningskontoret finns ett antal rutiner med syfte att
säkerställa en effektiv förvaltning, minimera risken för att fel inträffar
samt för hur misstag ska rapporteras och följas upp. Eftersom tidigare
arbete med intern kontroll varit kortfattat är det enligt
planerings- och utredningssekreterare Sarah Lundberg för närvarande
svårt att bedöma vilka behov av intern kontroll som föreligger. En
prioriterad del i de årliga kontrollplanerna blir därför att, arbeta igenom
vilka rutiner som finns, hur väl kända de är, vilka brister som finns samt
hur de behöver förbättras.

Plan för intern kontroll år 2013
Kommunchefen ansvarar för framtagande av kommunledningskontorets
arbetsplan för intern kontroll samt för att denna följs upp årligen.

Kommunledningskontorets interna kontroll följer de
kommunövergripande regler och anvisningar som finns för intern
kontroll i Örkelljunga kommun.

Organisationen för den interna kontrollen följer det linjeansvar som
cheferna inom förvaltningen har via bland annat delegeringsordningen
och fördelningen av arbetsuppgifter enligt arbetsmiljölagen.

I internkontrollplanen för 2013, som Sarah Lundberg presenterar i tabell
framgår:
• vad som ska granskas under året
• vem som ansvarar för granskningen
• när granskningen ska vara avslutad

Återrapportering till kommunstyrelsen rörande intern kontrollplan för år
2013 ska göras senast i mars 2014 i samband med upprättande av
årsbokslut för verksamhetsår 2013.

Om några oegentligheter skulle framkomma under året ska förvaltningen
omedelbart informera kommunstyrelsen.

Planerings- och utredningssekreterare Sarah Lundberg, har sammanställt
arbetsplanen för den interna kontrollen 2013. Kommunstyrelsen föreslås
anta kommunledningskontorets interna kontrollplan för 2013.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-02-26
Arbetsplan 2013-02-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna förslaget till intern kontrollplan 2013 för
kommunledningskontoret.

_____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 33 KLK.2012.138 481

Besvarande av motion - Kommunen bör iordningsställa
en hundrastgård i centralorten Örkelljunga

Ulla-Britt Erixson, SPI, och Bertil Frantz, SPI, har inkommit med motion

daterad 2012-04-16 med begäran om att kommunen låter iordningställa en

hundrastgård i centralorten Örkelljunga.

Motionärerna skriver följande i motionen:

En lämplig plats vore den gamla korpfotbollsplanen på Turabygget.
Genom att det finns en inhägnad rastgård, där hunden kan springa lös och
leka borde det bli färre olägenheter i form av lösspringande och rastande
hundar på stigar, lekytor för barn, parker och andra grönytor i tätorten.
Hundbajs lite här och där vittnar om att nuvarande system fungerar
dåligt. Detta till stort förtret för icke hundägare.

SPI i Örkelljunga föreslår därför att kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsen att utreda hundrastgårdsförslaget i enlighet med
motionärens yrkande.

Beslutsunderlag
Motion - kommunen bör iordningsställa en hundrastgård i centralorten
Örkelljunga 2012-04-18
KSAU § 142 2012-06-20
Initiativ om hundrastgård 2012-10-01
Svar - Sbn § 82 2012-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande vad gäller dels frågan om lämpligheten av en
hundrastgård vid Turabygget, dels kostnadsberäkning för
anläggandet och skötsel av hundrastgården, samt

att svar skall lämnas senast den 5 december 2012.
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Samhällsbyggnadsnämnden har besluta

att motionärernas förslag till placering av hundrastgård på den
gamla korpfotbollsplanen på Turabygget inte är lämplig, och

att översända tjänsteskrivelse från mark- och
exploateringsingenjör Vanja Carlsson till kommunstyrelsen.

Vanja Carlsson informerar i skrivelse att gällande detaljplan medför inga
hinder för anläggandet av en hundrastgård på den gamla
korpfotbollsplanen. Däremot ligger den mycket nära befintliga bostäder,
cirka: 50 meter, samt att tillgängligheten till området är begränsad, vilket
gör platsen mindre lämplig för anläggandet av en hundrastgård. Det finns
områden i Örkelljunga tätort med bättre tillgänglighet och som inte på ett
negativt sätt påverkar de boende inom området, exempelvis området
kring den gamla tippen på Bruketområdet.

Kostnadsbedömning
Nedan följer en grov kostnadsbedömning för anläggning av en 500 kvm
stor hundrastgård.

Åtgärd Kostnad (kr)
Stängsel, 1,2 m, + grind 25 000

Markkostnader
(schakt av jordmån, överbyggnad 2 cm
gruslager, bortforsling av sly, buskar och
rötter, samt hundlatrin, bänk och skylt)

75 000

Belysning, 2 stolpar 30 000

Arbetskostnad för gatukontorets personal
för skötsel och drift av hundrastgården.

12 000 kr/ årligen

Totalt 130 000 kr (+ 12000 kr/årligen)

Beslutsunderlag
Initiativ om hundrastgård 2012-10-01
Motion - kommunen bör iordningsställa en hundrastgård i centralorten
Örkelljunga 2012-04-18
Tjänsteskrivelse hundrastgård 2013-02-26
Beslut - Sbn § 109 2013-02-13
KSAU § 194 2012-10-10 2012-10-17
SBN § 24 2013-02-25 2013-02-27
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Protokollsanteckning i arbetsutskottet
Arbetsutskottet noterar att samhällsbyggnadsnämnden genomfört en
utredning enligt motionärernas önskemål. Enligt nämnden är förslaget
om Turabygget inte lämpligt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige
besluta

att som yttrande över motionen översända samhällsbyggnadsnämndens
protokoll under § 24/2013 vari presenteras genomförd utredning om
en hundrastgård, samt

att motionen därmed anses bifallen till den del som rör efterfrågad och
genomförd utredning, samt

att för övrigt avslå motionens framförda förslag om att låta
iordningställa en hundrastgård i centralorten Örkelljunga.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen


