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KSAU § 34 KLK.2013.42 700

Information om projektet Växthuset

Socialchef Jonas Jönsson och jobbcoach Peter Palm informerar om projektet
Växthuset. Projektet innebär bl a att man:

 odlar blommor till gatukontorets utsmyckning av kommunen
 hyr ett växthus och däri driver upp blommor från frön.
 arbetet i växthuset utförs av personer som erhåller försörjningsstöd. I

första skedet är omfattningen 4-6 arbetstagare.

I kommunen och samhället i övrigt finns ett växande problem med
ungdomsarbetslöshet. Genom anställning kan man bryta utanförskap och
motverka fattigdom. Projektet Växthuset kan i förlängningen innebära att
man även anlitar ungdomar. Anställningen tydliggörs i ett anställningsavtal.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

____________
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KSAU § 35 KLK.2013.46 00

Information om fastighetsfrågor 2013

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från fastighetsingenjör
Jan Dahlstedt och controller Jerker Widerström.

Följande projekt diskuteras:
Åsljunga Idrottshall
Solgårdens panncentral
Kungsskolans Aula
Lillhallens golv.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att uppdra åt Jan Dahlstedt att tillsammans med
utbildningsnämnden inrätta en arbetsgrupp med ett lämpligt
antal representanter för fortsatt arbete med projektet
Kungsskolans Aula,

att projektet Lillhallens golv senareläggs till 2014, samt

att lägga investeringsredovisningen till handlingarna.
____________

Expedieras till:
Jan Dahlstedt
Jerker Widerström
Utbildningsnämnden
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KSAU § 36 KLK.2013.3 024

Kommunens pensionsförvaltning

Ekonomichef Tommy Andersson har informerat om kommunens
pensionsförvaltning.

Beslutsunderlag
KSAU § 7 2013-01-16 2013-01-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter beslutat

att lägga informationen till handlingarna,

att uppdra åt ekonomichefen att undersöka om kommunen skall vidta
några förändringar beträffande fördelningarna av kommunens
placeringar utifrån finanspolicyn, samt

att åter ta upp ärendet till behandling vid arbetsutskottets
sammanträde den 13 februari 2013.

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från
kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau. På grund av sjukdom kan
ingen detaljerad information om kommunens placeringar lämnas vid dagens
sammanträde.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att uppdra åt kommunchefen att ta kontakt med berörda för att
presentera ytterligare information om kommunens placeringar .
Ärendet skall åter behandlas vid arbetsutskottets sammanträde
2013-04-17.

____________

Expedieras till:
Peter Andreasson
Ksau 2013-04-17
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KSAU § 37 KLK.2013.45 041

Årsredovisning 2012

I Anvisningarna för Årsredovisning 2012 anges att arbetsutskottet skall ha en
dialog med ekonomienheten före nämndernas presentation av resultatet.

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommunchef Peter Andreasson
information om ekonomienheten och Årsredovisning 2012.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att lägga informationen till handlingarna,
____________
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KSAU § 38 KLK.2012.262 60

Motion - Inrätta ett skolmuseum

I motion 2012-09-24 skriver Christer Unosson, KD att det på Kyrkskolan i
Örkelljunga förvaras en hel del gammalt skolmateriel, såsom skolplanscher,
jordglober och skolbänkar m m. I samband med renoveringen av Kyrkskolan
har det åter igen blivit aktuellt att hitta en lämplig plats för detta.

Dessa ting påminner enligt motionären om en svunnen skoltid som
kristdemokraterna tycker måste bevaras för eftervärlden. En ide, som har
diskuterats tidigare, är att det ordnas en annan plats för dessa föremål, gärna
ett litet skolmuseum, så att en bredare publik kan få ta del av kommunens
unika skolmateriel. Det bör vara en plats som har stor tillgänglighet för
allmänheten.

Kristdemokraterna förslår genom Christer Unosson att kommunfullmäktige
ger i uppdrag att inrätta ett skolmuseum som kan vara tillgängligt för
allmänheten.

Beslutsunderlag
KSAU § 220 2012-11-14
Anmälan motion - Inrätta ett skolmuseum 2012-09-24

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsutskottet för yttrande senast
2013-02-15.
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Kultur- och fritidsutskottet har beslutat att föreslå utbildningsnämnden att
avslå motionen med motivering enligt skrivelse. Av skrivelsen framgår bl a
att kommunen avstår från att inrätta ett permanent skolmuseum. Föremålen
föreslås istället användas internt inom skolan för att åskådliggöra skolhistoria
kompletterat med tillfälliga utställningar. Möjligheten att utnyttja tomma
skyltfönster för tillfälliga utställningar kan undersökas.

Utbildningsnämnden har beslutat

att till kommunstyrelsen översända kultur- och fritidsutskottets skrivelse
som sitt yttrande samt att därmed föreslå att motionen avslås, samt

att föreslå att hembygdsföreningens intresse för materialet efterfrågas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att remittera ärendet till Örkelljunga Hembygdsförening för
yttrande senast 20 mars 2013.

____________

Expedieras till:
Kenth Svensson
Ksau 20 mars
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KSAU § 39 KLK.2012.379 710

Motion - Barnfattigdom

Gun Kempe, M, och Mats Persson, MO, har kommit in med motion daterad
2012-12-10 om barnfattigdomen i Örkelljunga.

Av motionen framgår att Rädda Barnen nyligen presenterat sin undersökning
om barnfattigdomen i Sverige. Barnfattigdomen minskar något i hela Sverige
men inte i flera av de nordvästskånska kommunerna.

Av undersökningen framgår att Örkelljunga halkat ner i sin placering från
14.2 till 16.4 procent. Det är en sorglig läsning att barnfattigdomen har ökat i
Örkelljunga kommun. Barnfattigdomen är ett problem nationellt sett men kan
inte lösas enbart med insatser på nationell nivå i form av att systemen kring
försörjning ses över . Enligt Gun Kempe och Mats Persson har den enskilda
kommunen också ett ansvar för vad som kan göras på hemmaplan i form av
mer samarbete mellan skolan, fritidsområdet och kulturen för att hjälpa
barnen.

Med hänvisning till ovanstående hemställer motionärerna att kommun-
fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa vilka strategier som
finns eller behöver tas fram för att minska barnfattigdomen i Örkelljunga
kommun.

Beslutsunderlag
Anmälan motion - Barnfattigdom 2012-12-18
KF §12 2013-01-28 2013-02-08

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till ledningsgruppen för sammanställning
av ett gemensamt yttrande utifrån förslag från respektive
verksamhet. Yttrandet skall vara kommunkansliet tillhanda senast
2013-08-31.

____________

Expedieras till:
Ledningsgruppen, ksau 2013-09 04
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KSAU § 40 KLK.2013.13 288

Motion - Reparation av trappan som förbinder Storgatan
med Ejdern

Gunnar Edvardsson, KD, har kommit in med motion daterad 2012-01-06
med förslag om att trappan som förbinder Storgatan med Ejdern repareras.
Trappan är trasig och därför för närvarande avstängd.

I samband med utbyggnad av Ejdern och förflyttning av ICA anser
kristdemokraterna att trappan ska renoveras så att den blir tillgänglig för
boende i området Storgatan och Kungsvägen, vilket avsevärt kommer att
förkorta vägen till affärerna och serviceinrättningar i kvarteret Ejdern.
En funktionsduglig trappa är ett trevligt och pittoreskt inslag i bybilden.
Enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen ligger trappan på
kommunens mark. Från pensionärsorganisationerna har det också
framkommit önskemål om att trappan ska repareras.

Gunnar Edvardsson föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att
reparera trappan så att den går att använda till våren 2013.

Beslutsunderlag
Motion - Reparation av trappan som förbinder Storgatan med Ejdern 2013-
01-10
KF §11 2013-01-28

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande inklusive kostnadsberäkning av förslaget senast
2013-04-10.

____________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ksau 2013-04-10
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KSAU § 41 KLK.2012.373 024

Motion - Arvode till fullmäktiges ledamöter

Gun Kempe, M, har kommit in med motion daterad 2012-12-08 om arvode
till fullmäktiges ledamöter.

Flera kommuner liksom Örkelljunga som inte haft arvode till fullmäktiges
ledamöter har nu enligt motionärerna beslutat eller överväger att införa detta
från nästa mandatperiod. Att vara förtroendevald är ett hedersuppdrag som
ges av kommunens invånare men därmed inte sagt att de inte kan arvoderas
med ett mindre belopp för det arbete som läggs ned i det som är kommunens
högsta beslutade organ.

Gun Kempe föreslår därför att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen
i uppdrag att inför nästa mandatperiod återkomma med förslag på arvode till
kommunfullmäktiges ledamöter.

Beslutsunderlag
Anmälan motion - Arvode till fullmäktiges ledamöter 2012-12-11
KF §10 2013-01-28 2013-02-08

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att remittera motionen till kommunchefen för yttrande.
I uppdraget ingår att ta reda på storleken på arvodena
för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i
kommunerna inom 6 K, d v s Klippan, Perstorp, Åstorp,
Bjuv och Svalöv. Arbetsutskottet önskar även information
om nya anslag upptagits i samband med att beslut tagits om
införande av arvodena till respektive kommunfullmäktige.
Svar skall lämnas till kommunkansliet senast den 17 april.

____________

Expedieras till:
Kommunchefen
Ksau 2013-04-17
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KSAU § 42 KLK.2013.21 88

Motion - Meröppet bibliotek

Gun Kempe, M, och Mats Persson, MO, har kommit in med motion daterad
2013-01-07 om meröppet bibliotek i Örkelljunga.

I Nordvästra Skånes Tidningar av den 30 december går att läsa om Veberöds
bibliotek som sedan 2009 har meröppet bibliotek. Både utlån och
besökssiffror pekar stadigt uppåt sedan tiderna för öppethållandet utökades.
Biblioteket har meröppet fram till klockan 22 alla dagar genom att speciella
kort för inloggning eller genom att registrera sig med fingeravtryck för att
komma in på de obemannade tiderna. Av artikeln framgår att många positiva
erfarenheter har rönts. Även i Ängelholm pågår utredning för meröppna
bibliotek.

Med beaktande av ovan anförda hemställer motionärerna att fullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur Örkelljunga
kommuns bibliotek skulle kunna införa meröppet bibliotek.

Beslutsunderlag
Motion - Meröppet bibliotek 2013-01-14
KF §13 2013-01-28

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att remittera motionen till kultur-och fritidsutskottet för
yttrande senast 2013-04-30.

____________

Expedieras till:
Kultur- och fritidsutskottet
Ksau 2013-04-30



Sammanträdesprotokoll 2013-02-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande 12

KSAU § 43 KLK.2013.14 001

Initiativ - Har vi för lite administrativa resurser i Örkelljunga
kommun?

Gunnar Edvardsson och Clas Engström har inlämnat initiativ med rubriken
"Har vi för lite administrativa resurser i Örkelljunga kommun?

Av initiativet framgår följande:

"I fullmäktige och i debattartiklar förs det ofta fram att vi i Örkelljunga
kommun har för mycket administration. Tänk om det istället är alldeles
tvärtom.

Flera förvaltningschefer har slutat på sistone och några av dem uppger
som skäl att Örkelljunga kommun har för lite administrativa resurser, och
att de som chefer får jobba allt för mycket operativt och i för lite grad
kunna ägna sig åt framtidsfrågor och följa med i aktuella frågor inom sitt
ansvarsområde.

Ingen av oss som är politiskt vald vill att Örkelljunga ska hamna på
efterkälken och inte leva upp till de krav som våra medborgare ställer på oss,
att som kommun tillhandahålla välfärdstjänster.

Därför vill motionärerna att kommunen samtidigt som man rekryterar nya
chefer också undersöker huruvida administrationen motsvarar det som är
lämpligt för kommunens storlek. Motionären föreslår att man gör en enkel
jämförelse med grannkommunerna och andra i storlek jämförbara kommuner
i närheten t ex 6 k kommunerna för att utröna om Örkelljunga kommun
har tillräcklig administration."

Beslutsunderlag
Initiativ - Har vi för lite administrativa resurser i Örkelljunga kommun?
2013-01-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att remittera initiativet till kommunchefen för yttrande senast den
15 oktober 2013.

____________

Expedieras till: Peter Andreasson, Ksau 13 november
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KSAU § 44 KLK.2012.172 041

Uppdrag i samband med budgetberedningens möte 2012 -
Utredning om en framtida grundskola i Örkelljunga
(Skolutredning)

Kommunstyrelsen har beslutat

att utbildningsnämnden skall genomföra en utredning om
framtida grundskola i Örkelljunga. Utredningen ska beakta
elevernas kunskapsutveckling, lärarekompetens och
barnperspektiv. Utredningen har att förhålla sig till befintliga
lokaler. Redovisningen skall lämnas senast i december 2012, samt

att uppdra åt utbildningsnämnden att diskutera konsekvenserna av
minskade statsbidrag kopplade till gymnasieskolan. Under 2013 skall
uppdraget redovisas

Beslutsunderlag
KSAU § 18 2013-01-23 2013-01-29
UNAU § 19 2013-02-21 2013-02-27
Framtida grundskoleorganisation /Skolutredning 2013-02-07

Lejonet & Partners AB har efter upphandlingsförfarande erhållit
utredningsuppdraget.

Utredningen har presenterats för kommunstyrelsen och utbildningsnämnden
vid kommunstyrelsen sammanträde 2013-02-06. Härefter har
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden diskuterat ärendet tillsammans
2013-06-13.
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Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden besluta att
till kommunstyrelsen översända följande förslag till ny
grundskoleorganisation utifrån grundskoleutredningen.

att Bokelundaskolan, von Reisers skola, Beringskolan,
Mårdenskolan och Ekets skola organiseras som F-6 skolor samt
att Kungsskolan organiseras som en 7-9 skola,

att Tockarps skola därmed läggs ner och att högstadiet på
Bokelundaskolan flyttas till Kungsskolan,

att organisationsförändringen skall gälla från höstterminen-13,

att Kungsskolans aula och Specialsalarna på Beringskolan byggs om
till moderna flexibla lärmiljöer,

att en fortsatt studie – utredning görs när det gäller alternativa
möjligheter att använda de lokaler som inte längre skall vara
skollokaler,

att en fortsatt studie – utredning görs gällande förändringar –
anpassningar på de skolor som skall vara kvar i organisationen,

att grundsärskolan organiseras så att F-6 finns på Beringskolan och
7-9 på Kungsskolan.

Utbildningsnämndens arbetsutskottet föreslår dessutom utbildningsnämnden
besluta

att en fortsatt analys skall göras gällande måluppfyllelsen, orsaker till
skillnader mellan åren och de olika ämnena samt att
åtgärder för att förbättra elevresultaten – måluppfyllelsen, skall
utarbetas,

att upprätta en kompetensförsörjningsplan utifrån den redovisning som
finns i grundskoleutredningen.

Utbildningsnämndens arbetsutskottet beslutar

att översända förslaget om organisationsförändring till
kommunstyrelsens arbetsutskott för kännedom.
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Protokollsanteckning i utbildningsnämndens arbetsutskott:

Thorbjörn Bjertner (S) och Leif Svensson (S) deltar inte i beslutet med
motiveringen att man avvaktar ett ställningstagande vid ett medlemsmöte.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att Bokelundaskolan, von Reisers skola, Beringskolan,
Mårdenskolan och Ekets skola organiseras som F-6 skolor samt
att Kungsskolan organiseras som en 7-9 skola,

att Tockarps skola därmed läggs ner och att högstadiet på
Bokelundaskolan flyttas till Kungsskolan,

att organisationsförändringen skall gälla från höstterminen-13,

Christer Olsson och Thomas Bjertner deltar inte i beslutet.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 13 mars
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KSAU § 45 KLK.2012.361 042

Uppföljning av socialnämndens budget

Ekonomienheten har presenterat månadsuppföljning och redovisning av
pensionsförvaltning per oktober månad 2012.

Beslutsunderlag
Beslut - ksau § 229, 121121 2012-12-04

Kommunstyrelsen har beslutat

att kalla representanter för socialnämnden till arbetsutskottets
sammanträde den 19 december för information om beräknat
underskott för IFO-förvaltningen. Av informationen skall framgå
en utförlig redovisning av verksamheten vid IFO gällande avtal
för vuxen- och missbruksvård, institutionsvård,
hemmaplanslösningar, hur många som omfattas av placeringar
avseende barn och ungdomar, hur man tänker kring frågor om
försörjningsstödet och den utveckling som varit under 2012 samt en
omvärldsanalys som presenteras om vad kommunstyrelsen kan
förvänta sig utifrån gällande fakta under 2013, samt

att i övrigt godkänna månadsuppföljningen per oktober månad 2012.

Vid arbetsutskottets sammanträde har utförlig information lämnats från
socialchef Jonas Jönsson och socialnämndens ordförande Madeleine Roos.
Av informationen har bl a framgått att man i stor utsträckning arbetar med
Jobbcoacher. Dessa har fått 45 personer i arbete och 35 personer i praktik.
Vidare har informerats om

 Institutionsvård för vuxna,
 Institutionsvård för barn 2007-2012,
 Familjehemsvård 2007-2012.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att lägga informationen till
handlingarna.
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Beslutsunderlag
KSAU § 29 2013-02-06
Förslag till beslut - snau § 32 2013-03-01
Reflektion 2013-03-01
Reservation 2013-03-01

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från
kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau. Av informationen framgår
bl a att socialnämnden arbetar med en åtgärdsplan för att hantera nämndens
kostnader.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra åt socialnämndens
representanter att presentera sitt förslag till åtgärdsplan vid arbetsutskottets
sammanträde den 27 februari 2013.

Socialnämndens arbetsutskott har presenterat förslag till besparingar för att
komma i nivå med budget 2013. I ärendet finns även en bilaga skriven av
ordföranden Madeleine Roos, Jane Holmström, 1:e vice ordförande och
Helena Lordhem, ledamot, KD.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta

att Utredningssekreterare/LOV-administratörtjänsten 1,0 årsarbetare (åa)
upphör.

att MAS minskas till 0,5 åa men på samma tjänst läggs funktionen
LOV-administratör 0,5 åa, dvs. totalt 1,0 åa.

att IFOchefstjänsten inte ersätts när nuvarande chef går i pension.

att De två nya tjänsterna i budget 2013, som sjukgymnast
anställningsstart 2013-01-08 och arbetsterapeut med anställningsstart
2013-02-01, 2,0 åa, avslutas.

att Biståndshandläggare 0,75 åa avslutas.

att Måltidsbiträde/värdinna på Södergården 0,4 åa avslutas.



Sammanträdesprotokoll 2013-02-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande 18

Förslagen ovan ger en nedskärning på 2.720 tkr till vilket ska läggas

att genom ett effektivare och annorlunda arbetssätt göra en beräknad
besparing på 4.290 tkr genom:

 Nya avtal familjehemsvård 450 tkr, familjehemmen har fr.o.m. 2013
nya avtal som bygger på uppdragets omfattning, i stället för
schabloner.

 Förändrade behandlingsinsatser (barn och unga) 540 tkr,
behandlingsinsatser i form av institution eller familjehem har eller
planeras en del ärenden gå till andra insatser eller avslutas under
2013.

 Förstärkt budget försörjningsstöd, socialnämnden har beviljats en
utökning på 900 tkr för att anpassa budget till föregående års utfall

 Försörjningsstöd, 600 tkr, socialförvaltningen arbetar aktivt för att få
de som är långvarigt bidragsberoende att komma ur behovet av
försörjningsstöd.

 Äldreomsorgen, 700 tkr, täta uppföljningar krävs med ekonom och
verksamhetschef för att samtliga avdelningar håller sin budget 2013.

 Hemmaplanslösningar, 450 tkr, besparingen kräver att slippa vissa
nya placeringar eller ta hem någon pågående placering och arbeta på
hemmaplan.

 Gruppbostäder, 650 tkr, 1,28 tjänst sparades in 2012-11-01 då nytt
schema infördes. Denna neddragning av tjänster innebär en redan
gjord besparing på 500 tkr. Vid minskning av den schemalagda
jourtiden som finns kommer en besparing göras motsvarande 150 tkr.

Totala besparingen blir då enligt ovanstående 7.010 tkr

att enligt beslut från KsAu 2013-02-06 § 29, informera om ovanstående
förslag till åtgärdsplan på sammanträdet 2013-02-27.

Patric Carlsson och Lena Moreno, S, har reserverat sig skriftligt mot beslutet
i socialnämndens arbetsutskott.
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Förslag i arbetsutskottet

Ordförande Carina Zachau föreslår att kommunen skall bevilja 75% av
kommunens tilläggsbudget för 2013, dvs 1.500.000 kronor för att lindra
effekterna av planerade tjänsteindragningar.

Gunnar Edvardsson och Tomas Nilsson bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att med anledning av presenterade förslag till åtgärder från
socialnämndens arbetsutskott uttala att kommunstyrelsens
arbetsutskott ställer sig bakom förslaget att bevilja 75% av
kommunens tilläggsbudget för 2013, dvs 1.500.000 kronor till
socialnämnden för att lindra effekterna av planerade
tjänsteindragningar.

Noteras att ärendet ajourneras klockan 16.30-16.40.

Thomas Bjertner och Christer Olsson deltar inte i beslutet.
___________

Expedieras till:
Socialnämnden
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KSAU § 46 KLK.2013.41 420

Utökat strandskydd

I samband med Riksdagens beslut om nya strandskyddsregler från och med
den 1 juli 2009 beslutade också Riksdagen att ge länsstyrelserna i uppdrag att
i samarbete med kommunerna se över besluten om det utvidgade
strandskyddet, dvs strandskyddsområden mellan 100 och 300 meter.

Motiven till översynen av de utökade strandskyddsområdena är många enligt
stadsarkitekt Johanna Perlau. Ett motiv är att efter den 31 december 2014
gäller strandskydd inom redan utvidgade områden endast om utvidgningen
har beslutats med stöd av den nya bestämmelsen. Om ett nytt beslut inte tas
för de utvidgade områdena, enligt den förändrade lagstiftningen, så
återinträder det generella strandskyddet om 100 meter.

Enligt författningskommentarerna till 7 kap. 14 § innebär ändringen i det nya
andra stycket en skärpning av kravet för att få utvidga det område som
omfattas av strandskydd. En utvidgning bör ske om det behövs för att
säkerställa något av strandskyddets syften. Bestämmelsen innebär att ett
beslut om utvidgat strandskyddsområde behöver grundas på hänsyn till
berörda områdens värden samt till nuvarande och förväntade behov av
tillgängliga strandområden. Beslut om utvidgat strandskyddsområde kan
komma att avse:

1. områden som omfattas av annat områdesskydd, t.ex. naturreservat,
som ibland inte innebär samma skydd för strandområden som
bestämmelserna om strandskydd,

2. riksintresseområden enligt 3 kap. 6 § andra stycket och 4 kap. 2-8 §§
som är relevanta för strandskyddet,

3. kust- och skärgårdsområden som inte redan har förlorat i betydelse på
grund av exploatering,

4. grunda havsbottnar av betydelse för flora och fauna,
5. välbesökta friluftsområden eller områden som har tydlig potential att

bli det och som riskerar att gå förlorade utan ett nybyggnadsförbud,
6. tätortsnära strövområden, eller
7. ekologiskt känsliga områden som inte omfattas av annat

områdesskydd.
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Stadsarkitekt Johanna Perlau lämnar i yttrande förslag på avgränsning av
utökat strandskydd. I Örkelljunga omfattas Lärkesholmssjön, Värsjön och
Flinka sjö av det utökade strandskyddet. En presentation av dessa sjöar
föreligger i skrivelsen. I Översiktsplan ÖP07 antagen av Kommunfullmäktige
2008-12-15 pekas dessa sjöar ut som betydelsefulla natur- och
friluftsområden. Örkelljunga kommun önskar bibehålla det utökade
strandskyddet vid dessa sjöar i enlighet med politiskt antagna dokument.

Beslutsunderlag
Möjlighet att inkomma med förslag på lämplig avgränsning av utökat
strandskyddsområde 2013-02-12
Tjänsteskrivelse 2013-02-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att som kommunens yttrande till länsstyrelsen översända skrivelse
2013-01-31 från stadsarkitekt Johanna Perlau.

____________

Expedieras till:
Länsstyrelsen
Johanna Perlau
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KSAU § 47 KLK.2012.334 017

Erbjudande om konsultativa tjänster med inriktning på
offentlig verksamhet

Sinisa Bozic är en av ägarna till Human Network, ett nystartat konsultföretag
med säte i Halmstad. Human Network tillhandahåller tjänster och lösningar
inom företags- och personalrelaterade frågor. Man erbjuder företag och
organisationer ett konceptförslag som kallas för behovsentreprenad, där man
anger vilka behov, funktioner samt önskemål man har. Human Network
levererar därefter lösningar i någon form. Antingen utför man dessa själva
eller att samarbetspartners bistår med spetskompetensen. Du kan som kund
lägga ut hela eller delar av din verksamhet på entreprenad för att förbättra
kostnadsstrukturen och samtidigt koncentrera dina resurser till
kärnverksamheten.

De flesta kommuner har som mål att främja, utveckla och marknadsföra hela
sitt geografiska område, som en attraktiv plats för bl.a. företag. Varje
kommun har därefter individuellt lagt upp sina strategier kring nivån i att ha
en aktiv roll i näringslivs- och samhällsutvecklingen. Örkelljunga kommun
tillhör den övre halvan vad det gäller Svensk Näringslivs rankning gällande
företagsklimatet i kommunen. Det är även positivt att kommunen har klättrat
på årets lista (upp 13 platser till plats 62 bland landets 290 kommuner) men
vilka strategier har Örkelljunga kommun kring fortsatt utvecklingsarbete
inom vissa tillväxtfrågor. Det är dessa strategier som frågorna berör.
Strategier som ska hålla i både goda och i sämre tider.

Frågorna berör hur Örkelljunga kommun ska främja och;

 Utveckla det befintliga näringslivet för att behålla företag med dess
humana kompetens samt att få in nya företag att etablera sig i
kommunen? Hur ska kommunens arbetsstyrka i så fall se ut på
näringslivssidan?

 Utveckla och stimulera nyföretagande med riktade kompetensinsatser
samt implementera det företagsamma lärandet i skolan
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Sammanfattning
Vilka förutsättningar och ambitioner har Kommunstyrelsen gällande frågan
att utveckla det befintliga näringslivet enligt ovanstående frågeställningar?
Vilka ambitioner samt vilken arbetsstyrka ska kommunens näringslivsservice
ha? Vilka åtgärder ska tas nu? Hur ska kommunen och regionen stimulera
nyföretagandet samt det entrepreniella lärandet?

Sinisa Bozic ser fram emot att ta del av kommunstyrelsens svar på dessa
frågor. Human Network erbjuder gärna sina tjänster till Örkelljunga kommun
för att tillgodose kommunens behov. Företaget bistår gärna med kompetens
från att ta fram en förstudie, komma med konkreta förslag och/eller att vara
behjälpliga med att tillsätta på uppdrag framtida tjänstemän med rätt
kompetens så att näringslivet utvecklas.

Beslutsunderlag
KSAU § 227 2012-11-21
Svar till Human Network 2013-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra åt kommunstyrelsens
ordförande Carina Zachau att i kontakter med företaget besvara ställda frågor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att som svar till Human Networks meddela följande:

Örkelljungas kommunstyrelse tackar för Human Networks tillskrivelse
med innehållande förklaring av tjänster och erbjudandet av dessa, vilka
har presenterats vid arbetsutskottets sammanträde 2012-11-21.

Örkelljunga kommun arbetar idag aktivt med det lokala näringslivet.
Kommunen har en anställd näringslivsansvarig som har regelbunden
kontakt med näringslivet och arbetar strategiskt för att utveckla detta.
För att främja nyföretagande och erbjuda service till de som vill starta
eget i kommunen så genomförs årligen nyföretagarkvällar tillsammans
med Nyföretagarcentrum i Skåne.

Genom den nya skollagen som antogs 2010 fick alla skolor i uppdrag att
stimulera arbetet kring entreprenörskap i skolan. Rektorer och lärare
arbetar dagligen med att uppnå satta bestämmelser utifrån skollagen
och låter dessa genomsyra det dagliga lärandet.
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Under hösten 2012 har kommunen även arbetat med en nyrekrytering
till näringslivssidan. Under februari månad tillträdde denna sin tjänst
och näringslivsarbetet utvecklas därmed ytterligare.

Örkelljunga kommun tackar därför vänligen för informationen men för
tillfället är det inte aktuellt med uppdrag.
____________

Expedieras till:
Human Networks
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KSAU § 48 KLK.2013.32 001

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut

Kommunens revisorer har givit PwC i uppdrag att granska hur styrelsen och
nämnder arbetar för att genomföra kommunfullmäktiges beslut.

Revisorerna anför att syftet med "granskningen är att skapa en uppfattning
om nämnderna har en ändamålsenlig kontroll av att kommunfullmäktiges
beslut verkställs och om kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt har
bevakat att så har skett.

Revisorerna har gått igenom kommunfullmäktiges protokoll 2010-2012 och
noterat ett 60-tal beslut riktade generellt till kommunstyrelsen och samtliga
nämnder eller direkt till styrelsen eller till en enskild nämnd. Förfrågan om
åtgärder sändes ut och vi erhöll svaren i mitten av november 2012.

Revisorerna anför vidare att "vi har en bred tolkning av beslut. Många av
dem kan anses som rena beslut att verkställa utan något större behov av
vidare utredning. Därför har också sådana beslut genomförts.

Svaren vi fått är i vissa fall inte helt klargörande och ger oss därför inte
tillräcklig information för att bedöma om åtgärden genomförts. Det finns i
dessa fall ingen dokumentation som stärker åtgärden.

Vi noterar att det finns kommuner som har bestämmelse att samtliga beslut
årligen ska återrapporteras av nämnderna. En sådan rutin kan bli omfattande
att hantera, men vi bedömer att det åtminstone behövs en årlig rapportering
till kommunfullmäktige av beslut som inte har verkställts.
Det kan i nämndernas svar framgå vad som gjorts, hur tidsplanen ser ut för
att genomföra beslutet eller, om nämnden ser svårigheter, anger ett alternativ
för genomförandet.

Flera av de beslut vi undersökt är svar på motioner där nämnden i sitt svar till
fullmäktige angivit att den ska vidta vissa åtgärder eller att frågan ska
utredas. Därmed har motionen ansetts besvarad. Svaren visar i flera fall att
åtgärden av olika skäl inte vidtagits eller att en annan lösning vidtagit än den
som motionären efterlyst."
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Det finns flera beslut som har lång verkställighetstid. Därför bör övervägas
om det i kommunstyrelsens beredning inför fullmäktiges behandling och
beslut också läggs in en tidpunkt då beslutet ska vara genomfört.

Det finns regler i kommunallagen och i fullmäktiges arbetsordning om att
motioner som ej besvarats ska återrapporteras. Detta genomförs.

Nämnderna bör få löpande information om vilka beslut som tagits i
fullmäktige och som berör dem. Även kommunstyrelsen i sin uppsiktsroll tar
beslut som berör nämnderna. Därför bör det införas en stående punkt i
nämndernas dagordningar för detta. Expedition av beslut sker ofta direkt till
ett avdelning inom organisationen eller en tjänsteman viket bör
ändras/kompletteras till ansvarig nämnd.

Avsaknaden av uppföljning och återrapportering av beslut till
kommunfullmäktige innebär att det för närvarande bara är den nämnd som
getts ett uppdrag som med säkerhet känner till huruvida det beslutade
uppdraget från kommunfullmäktige har genomförts eller ej. Mot den
bakgrunden bedömer man att kommunens nämnder samt kommunstyrelsen
genom sin uppsiktsplikt inte fullt ut har en ändamålsenlig kontroll av att
fullmäktiges beslut verkställs. På vårt uppdrag har PwC granskat rubricerad
fråga.

Revisorernas slutsats med anledning av rapporten är att kommunstyrelsen
inom ramen för sin uppsiktsplikt över kommunens nämnder, och vad gäller
egen intern kontroll, i samverkan med kommunfullmäktige tar ställning till
de synpunkter som finns i den sammanfattande bedömningen.

Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar på granskningen om möjligt till
den 5 april 2013.

Beslutsunderlag
Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2013-02-04
Skrivelse 2013-02-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att uppdra åt kommunchef Peter Andreasson att lämna ett yttrande i
ärendet senast 2013-03-20.

____________

Expedieras till: Peter Andreasson, ksau 2013-03-20


