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Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§ 30
KS GE mfl

§ §

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Olsson Christer, S N x

Eskilandersson Mikael, SD F

Zachau Carina, M N x

Bjertner Thomas, S N x

Bengtsson Niclas, SD N x

Hammar Henrik, M F

Gustavsson Martin, C F

Holmström Björkman Jane, S N x

Brorsson Tommy, SD N Avst Avst

Roos Madeleine, M N x

Sjörin Åke, SPI N x

Carlsson Patric, S N x

Bengtsson Michael, SD N x

Unosson Christer, KD N Avst Avst

Nilsson Henrik, M N x

Silfvergren Arne, S N x

Bengtsson May, SD N x

Ekelund Madeléne, MP N x

Nilsson Tomas, C N x

Bencsik Niklas, S N x

Sigbo Leif, MO N x

Linderos Henrik, M N x

Josefsson Matti, SD N x

Edvardsson Gunnar, KD N x

Lindau-Persson Agneta, S N x

Eskilandersson Anneli, SD N x

Lindahl Theresa, M N x

Söderlund Kristina, SPI N Avst Avst

Stebner Tyrone, S Nt x

Poulsen Blagoveska, SD N Avst Avst

Jacobsson Kenneth, M N x

Svensson Leif, S N x

Lärkevie Kenny, C Nt x

Anderberg Lennart, SD N x

Engström Clas, KD N Avst Avst

Svensson Lennart, M N x

Ljunggren Gert, S N x

Rosenqvist Tommy, SD Nt x

Kronnäs Veronika MP N x

Svensson Ingemar, S N x

Håkansson Magnus, KD N Avst Avst

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande
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KF §28 KLK.2017.258 619

Besvarande av motion, SPI - Körkortsutbildning i
gymnasiet med början på 2:a året

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
utbildningsnämndens yttrande.

Kommunfullmäktige beslutar därmed att avslå motionen.

Bakgrund
Kristina Söderlund (SPI) och Åke Sjörin (SPI) har inlämnat följande
motion om körkortsutbildning på gymnasiet:

Vi vet att större delen av skolungdomen i Örkelljunga kommun väljer
bort gymnasiet på hemmaplan till förmån för studier i andra kommuner
ett val som medför ett kraftigt underskott i gymnasieskolans budget.

Vi i SPI-Välfärden anser att Örkelljunga kommun bör slå vakt om sin
gymnasieskola på hemmaplan och om möjligt få fler elever att välja
Örkelljunga Utbildningscentrum som studiealternativ.

För att göra hemmagymnasiet ännu populärare anser vi att Örkelljunga
bör erbjuda körkortsutbildning på fritiden under skolgången.

Vi vet att denna utbildning ökar elevernas attraktionskraft på
arbetsmarknaden då det idag oftast krävs körkort i flertalet yrken.

Skrivelser till motionen säger, att det enligt transportstyrelsen kan
utbildningen med hjälp av trafikskola utföras på gymnasiet i
Örkelljunga. Vi kan även hänvisa till andra kommuner där utbildningen
förekommer.

SPI -Välfärden i Örkelljunga föreslår därför:
Att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samråd med
utbildningsnämnden utreda skolförslaget i enlighet med motionärernas
yrkande.
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Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande senast december 2017.

Arbetsutskottet har funnit det olämpligt att motionen kompletterats
med insänt mail där det inte framgår de frågor som ställts till den som
besvarar frågorna. Motionen ger därför inte ett helhetsintryck. Det hade
dessutom varit lämpligare att denna utredningsdel ingått i motionen.

Utbildningsnämndens yttrande
Utbildningsnämnden har beslutat att utifrån det svar som förvaltningen
lämnat angående likställighetsprincipen och regelverk föreslå
kommunfullmäktige avslå motionen.

Av förvaltningens svar framgår följande:

Örkelljunga Utbildningscentrum har tidigare erbjudit
körkortsutbildning som en valbar kurs, där eleverna fick teorilektioner
av körskollärare. Detta görs dock inte längre, då Regeringsrätten i en
dom, RÅ 2009 ref. 96, fastslog att körkortsutbildning endast får
erbjudas inom de gymnasieprogram som leder till behörighet som
yrkesförare. Det stadgas även i Körkortsförordningen 4 kap. 1 § att
övningskörning med ett körkortspliktigt fordon får ske under utbildning
på en nationell kurs i gymnasieskolan om den som övningskör har
körkortstillstånd. Det kan således konstateras att körkortsutbildning,
enligt lag och praxis, endast får erbjudas på vissa nationella kurser
inom de program som leder till behörighet som yrkesförare.
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På Örkelljunga gymnasieskola erbjuds i dagsläget följande program
och inriktningar:
− Barn- och fritidsprogrammet, med inriktningen pedagogiskt arbete,
− Fordonsprogrammet, med inriktningen personbilsmekaniker,
− Industritekniska programmet, med inriktningen produkt- och
maskinteknik,
− Introduktionsprogrammet,
− Naturbruksprogrammet, med inriktningen djur med hundfokus,
− Naturvetenskapsprogrammet, med inriktningarna naturvetenskap
samt naturvetenskap och samhälle,
− Samhällsvetenskapsprogrammet, med inriktningen
samhällsvetenskap,
− Teknikprogrammet, med inriktningarna design och
produktutveckling, produktionsteknik samt teknikvetenskap, och
− Vård- och omsorgsprogrammet, med inriktningen vård och omsorg.

Inget av dessa program leder till behörighet som yrkesförare.

Körkortsutbildning får endast erbjudas inom Fordons- och
transportprogrammet med inriktning transport, samt Bygg- och
anläggningsprogrammet med inriktning anläggningsfordon.

Eftersom Örkelljunga gymnasieskola inte erbjuder Bygg- och
anläggningsprogrammet och inte Fordons- och transportprogrammet
med inriktning transport kan någon körkortsutbildning inte erbjudas
eleverna på skolan.

Informationen om vilka program som får innehålla körkortsutbildning
är hämtade från skriften ”Förarutbildning inom gymnasieutbildning och
kommunal vuxenutbildning”, utgiven av Skolverket och
Transportstyrelsen: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3424

Bedömning utifrån likställighetsprincipen
Motionärerna skriver i sin motion att eleverna i åk 2 på gymnasieskolan
i Örkelljunga ska erbjudas körkortsutbildning under sin fritid. Detta
skulle strida mot likställighetsprincipen som stadgas i 2 kap. 2 §
kommunallagen (2 kap. 3 § fr.o.m. 2018-01-01):

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3424
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”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det
inte finns sakliga skäl för något annat.”
Om målet är att öka kommuninvånarnas attraktionskraft på
arbetsmarknaden så utesluts de ungdomar som väljer en annan
gymnasieskola samt andra kommuninvånare på arbetsmarknaden som
saknar körkort, vilket gör att det strider mot likställighetsprincipen.

Bilagan till motionen
Det dokument som motionärerna har bilagt motionen tycks svara på
frågan vilka krav som ställs på en trafikskola. Örkelljunga
gymnasieskola är inte en trafikskola.

Ekonomi
Det finns inga medel avsatta för att betala körkortsutbildning för
eleverna på gymnasieskolan. Det skulle medföra en betydande kostnad.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden
Christer Unosson, KD, och Theresa Lindahl, M, yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Åke Sjörin, SPI yrkar bifall till motionen.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på yrkandena, varefter kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-07 - KS § 50
Motion, SPI - Körkortsutbildning i gymnasiet med början på 2:a året
Protokoll 2018-01-11 - UN § 2
Tjänsteskrivelse - motion från SPI om körkortsutbildning.pdf
____________

Expedieras till:
Kristina Söderlund
Åke Sjörin
Utbildningsnämnden
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KF §29 KLK.2017.291 737

Besvarande av motion, M - Måltidsvän för äldre

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
socialnämndens yttrande i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar därmed bifalla motionen genom att
socialnämnden undersökt en variant på det system med måltidsvän
som man har i Kävlinge.

Bakgrund
Theresa Lindahl, M har inlämnat följande motion:

MÅLTIDSVÄN
I Kävlinge har man för att öka mående hos äldre infört något som
kallas för Måltidsvän. Den senior som känner sig ensam paras ihop
med en volontär. En gång i veckan gör de sällskap till
seniorrestaurangen, där det också finns sociala aktiviteter.

Tanken är att man ska ha måltidsvännen under en tid och på så sätt
komma i kontakt med dagverksamhet och restaurang, där den äldre
förhoppningsvis får ett väckt intresse att delta och på detta sätt kommer
ut i ett socialt sammanhang.

Klarar den äldre personen inte att gå ut hämtar måltidsvännen istället
med sig mat för två från restaurangen att äta hemma hos den äldre.

Projektet blev så lyckat att det snart kunde permanentas. Idag är det 25
av kommunens äldre hemmaboende som har en måltidsvän.
Och kostnaden för måltidsvännerna är låg. Den äldre betalar för sin
egen mat precis som innan och kommunen betalar maten för
volontären, som ofta själv är pensionär. Totalt kostar det Kävlinge
kommun omkring 5 000 kronor om året.

Att satsa på bra mat och goda måltidssituationer så att de äldre får
matlust och äter är en av de viktigaste förebyggande åtgärderna man
kan göra för äldre. Det minskar fall, det minskar ensamhet och det ökar
tryggheten.
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Att alltid äta ensam är också tråkigt och gynnar ofta inte aptiten något
som också påverkar medicinering och mående i stort med dåligt
matintag som följd.

Genom att införa något liknande som Kävlinges måltidsvän kan vi
erbjuda våra äldre något extra för att deras mående ska bli bättre - det
är något som gynnar alla.

Theresa Lindahl föreslår därför:
Att man i Örkelljunga kommun tittar över om en variant på det system
med måltidsvän som man har i Kävlinge kan införas även i vår
kommun.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen till
socialnämnden för yttrande senast i januari 2018.

Socialnämndens yttrande

Socialnämnden har beslutat

att överlämna socialförvaltningens förslag till yttrande till
kommunstyrelsens arbetsutskott, som socialnämndens yttrande i
ärendet, samt

att föreslå att motionen ska bifallas.

Socialförvaltningen har 2018-01-23, genom Irene Bengtsson, Anders
Svensson och Jimmy Larsson, tagit fram ett reviderat förslag till
yttrande.

Socialförvaltningens förslag till yttrande 2018-01-23
Socialnämnden anser att motionen i grunden är bra. Socialnämnden
ställer sig positiv till att Örkelljunga kommun undersöker om och hur
systemet med måltidsvän kan införas i kommunen.

Socialförvaltningen har undersökt hur systemet med måltidsvän
fungerar i Ängelholm. Därigenom ges också en bild av vad som krävs
för att genomföra systemet i Örkelljunga.
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I Ängelholm betalar kommunen måltidsvännens måltid och
resekostnad. Följande räkneexemplet bygger på att det finns fem
personer som har en måltidsvän en gång per vecka samtliga veckor
under året. I Ängelholm kostar måltidsvännens mat 48 kronor per
tillfälle. Det innebär 240 kronor för fem måltider under en vecka, och
12 480 kronor på ett år. Det måste noteras att om kommunen bekostar
måltiden för måltidsvännen leder det till förmånsbeskattning för
måltidsvännen. Om måltidsvännen behöver resa, och använder
seniorkortet för bussresorna, tillkommer kostnad om 17,50 kronor per
resa. En vecka med tio enkla resor kostar således 175 kronor. På ett år
blir det 9 100 kronor. Fasta kostnader för seniorkortet är inte
medräknade. Exemplet med fem personer som får en måltidsvän över
hela året, kostar upp till 21 580 kronor per år.

Om systemet införs i Örkelljunga måste det tas höjd för kostnader för
måltidsvännens mat. Priset per måltid är i dagsläget 48 kronor i
Örkelljunga, men det finns förslag om höjning. Därtill måste det tas
höjd för resekostnader för måltidsvännen. Ett sätt att undvika
resekostnader är att om möjligt använda måltidsvänner som bor nära
den enskilde brukaren.

Socialnämnden vill emellertid påpeka att det även finns omständigheter
som kan påverka ett införande. Ett system med måltidsvän kan leda till
att äldreomsorgens arbetssätt måste förändras, eftersom logistiken kring
matdistribution och måltider kan påverkas. Detta kan innebära
kostnadsökningar för verksamheterna. I socialnämndens nuvarande
budget finns inget utrymme för sådana kostnadsökningar.

Om Örkelljunga kommun väljer att införa ett system med måltidsvän
krävs att alla äldre ges likvärdiga möjligheter att utnyttja systemet, i
enlighet med kommunallagens likabehandlingsprincip.

Vid utarbetandet av detta yttrande har synpunkter inhämtats från
enhets- och verksamhetscheferna inom hemvården, särskilda boenden
samt kommunala hälso- och sjukvården.
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Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden
Theresa Lindahl, M, Christer Unosson, KD, och Kristina Söderlund,
SPI, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

I ärendet yttrar sig även Patric Carlsson, S.

Kommunstyrelsens förslag till beslut bifalles.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-07 - KS § 51
Motion, M - Måltidsvän för äldre
Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2017-12-19
Protokoll 2018-02-06 - SN § 36
Yttrande 2018-01-23 beträffande motionen "Måltidsvän"
____________

Expedieras till:
Theresa Lindahl
Socialnämnden
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KF §30 KLK.2017.340 061

Söderåsens Miljöförbund - Förslag till nya taxor 2018

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar bifalla Direktionen för Söderåsens
Miljöförbunds förslag att höja samtliga taxor. Därutöver fatta
beslut om taxa för tillsyn av e-cigaretter. Förändringarna ska gälla
från och med 1 april 2018. Detta innebär att
1.Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken: timtaxa/K
faktor höjs från 828 till 928 kr
2.Taxa för tillsyn av solarier enligt strålskyddslagen: timtaxa/K
faktor höjs från 828 till 928 kr
3.Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria
läkemedel: timtaxa/K faktor höjs från 828 till 928 kr
4.Taxa för tillsyn enligt alkohollagen: timtaxa/K faktor höjs från
828 till 928 kr
5.Taxa för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen:
timtaxa/timavgiften höjs från 973 kr till 1149 kr
6.Taxa för sprängämnesprekursorer: timtaxa/K faktor höjs från
828 till 928 kr
7.Taxa för tillsyn enligt tobakslagen: timtaxa/K faktor höjs från
828 till 928 kr
8.Taxa för tillsyn e-cigaretter: timtaxa/K faktor 928 kr

När det gäller taxorna föreslår förbundet en höjning av timtaxan
för livsmedelstillsyn med 18% och övriga områden med 12%, med
hänvisning dels till lagkrav om full kostnadstäckning dels
kommunallagens likställighetsprincip. Ytterligare skäl som anförts
för den osedvanligt stora taxehöjningen är att förbundet ligger
efter med tillsyn och måste arbeta ikapp.

Taxehöjningarna är stora, men kan accepteras av kommunerna
med förbehållet att varken taxa eller kommunbidrag får höjas
med mer än index de kommande tre åren.

En detalj som dock är viktig är att indexeringen av taxan 2019
måste ske på ett sådant sätt att den inte utöver den redan höga
taxehöjningen medräknar en indexhöjning för 2018.
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Mot beslutet reserverar sig Nicklas Bengtsson, SD, Gunnar
Edvardsson, KD, Michael Bengtsson, SD, Lennart Anderberg, SD,
Kenny Lärkevie, C, Anneli Eskilandersson, SD, Matti Josefsson, SD,
och May Bengtsson, SD.

Ärendebeskrivning
Söderåsens Miljöförbund är en myndighet vars huvuduppgift är att
bedriva tillsyn och kontroll inom miljöbalken, livsmedelslagen, m.fl.
områden för Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga
kommuner. För varje tillsyns/kontrollområde finns en taxa. Beroende
på tillsyns-/kontrollområde och verksamheten/åtgärdens
storlek/omfattning debiteras taxa som fasta avgifter (utifrån tillsynstid
enligt schablon) eller debiteras löpande för nerlagd tid. För varje taxa
finns en fastställd avgift per timme (K faktor), vilken skiljer sig åt
mellan de olika tillsyns-/kontrollområdena.

Förändringar i Miljöprövningsförordningen (2013:251) påkallar ett
behov av revidering av miljöförbundets taxa.

Miljöförbundet behöver göra taxorna tydligare när det gäller hur restid
debiteras.

Behov av en översyn av timavgifterna i stort då de inte täcker
miljöförbundets handläggningskostnader per timme. Av EU:s
kontrollförordning (förordning (EG) nr 882/2004) framgår att
livsmedelskontrollen ska ha full kostnadstäckning.

Direktionen i Söderåsens Miljöförbund föreslår kommunfullmäktige i
medlemskommunerna, efter beredning i medlemssamrådet, att höja
samtliga taxor. Därutöver fatta beslut om taxa för tillsyn av e-cigaretter.
Förändringarna ska gälla från och med 1 januari 2018.
Direktionens finansiella mål är att öka självfinansieringsgraden.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Direktionens förslag till nya
taxor 2018 för Söderåsens Miljöförbund under förutsättning att
samtliga medlemskommuner godkänner förslaget till nya taxor.
Taxorna ska gälla fr o m 2018-01-01.



Sammanträdesprotokoll 2018-03-26
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut om återremiss
Kommunstyrelsen har enhälligt beslutat återremittera förslaget om
höjda taxor till Söderåsens Miljöförbund. Skälet till återremissen är att
Örkelljunga kommun önskar se förslag på följande åtgärder istället för
taxehöjning:

· effektivisering av verksamheten

· ökad debiteringsgrad

· upprättande av effektiviseringsplan över 3 år.

Förslag till beslut från Direktionen
Direktionen för Söderåsens Miljöförbund föreslår kommunfullmäktige
i Örkelljunga kommun att höja samtliga taxor. Därutöver fatta beslut
om taxa för tillsyn av e-cigaretter. Förändringarna ska gälla från och
med 1 februari 2018. Detta innebär att
1.Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken: timtaxa/K faktor
höjs från 828 till 928 kr
2.Taxa för tillsyn av solarier enligt strålskyddslagen: timtaxa/K faktor
höjs från 828 till 928 kr
3.Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria
läkemedel: timtaxa/K faktor höjs från 828 till 928 kr
4.Taxa för tillsyn enligt alkohollagen: timtaxa/K faktor höjs från 828
till 928 kr
5.Taxa för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen: timtaxa/timavgiften
höjs från 973 kr till 1149 kr
6.Taxa för sprängämnesprekursorer: timtaxa/K faktor höjs från 828 till
928 kr
7.Taxa för tillsyn enligt tobakslagen: timtaxa/K faktor höjs från 828 till
928 kr
8.Taxa för tillsyn e-cigaretter: timtaxa/K faktor 928 kr

Bakgrundsbeskrivning från Söderåsens Miljöförbund
Direktionen har den 31 oktober 2017 (§ 92) fattat beslut om att föreslå
kommunfullmäktige i medlemskommunerna, efter beredning i
medlemssamrådet, att höja samtliga taxor. Därutöver fatta beslut om
taxa för tillsyn av e-cigaretter.

Av beslutet framgår skälen till höjningen av taxan. Protokollet har
skickats till medlemskommunerna.
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Lagkrav på full kostnadstäckning
Miljöförbundet har fått kritik från Livsmedelsverket då kravet, att
kontrollavgiftens storlek ska svara mot den kostnad som den offentliga
kontrollen över ett företag medför, inte uppnås.

EU:s kontrollförordning (förordning (EG) nr 882/2004) samt den
svenska förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter anger att avgifterna för
livsmedelskontrollen ska ge full kostnadstäckning. Det innebär att
kontrollen fullt ut ska finansieras av avgifter och inte av skattemedel.
Timavgiften för livsmedelskontrollen behöver höjas från dagens 973
kr/h till 1149 kr/h för att uppnå full kostnadstäckning.

Konsekvent förhållningssätt och likabehandling
I samband med översynen av timtaxan inom livsmedelskontrollen har
miljöförbundet kontrollräknat taxan inom övriga områden (miljötillsyn
mm). Även här behöver timavgiften höjas/fastställas, för att uppnå full
kostnadstäckning, från dagens 828 kr/h till 928 kr/h.

Miljöförbundet och Direktionens förslag är att timavgifterna inom alla
områden regleras så att full kostnadstäckning för handläggningen
uppnås. Tillämpning av samma principer för taxeuttag inom alla
kontroll/tillsynsområden ger ett konsekvent förhållningssätt och likabe-
handling av alla företagare och verksamhetsutövare oavsett vilken
bransch de verkar inom. I annat fall kommer skattebetalarnas pengar att
subventionera företag och privatpersoner som verkar inom miljö- och
hälsoskydd m.fl., men inte inom livsmedel om enbart livsmedelstaxan
regleras.

Direktionens finansiella mål är att öka självfinansieringsgraden
Enligt § 11 Söderåsens miljöförbunds Förbundsordning och reglemente
(reviderad 2015-05-28) ska Förbundet verka för en ökad
taxefinansiering. Genom föreslagen förändring kommer
taxefinansieringen att öka och Miljöförbundets självfinansiering att
höjas.
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Återremiss
Den 6 december 2017 beslutade Kommunstyrelsen i Örkelljunga
kommun att återremittera förslaget om höjda taxor till Söderåsens
Miljöförbund. Skälet till återremissen är att Örkelljunga kommun
önskar se förslag på följande åtgärder istället för taxehöjning:
· effektivisering av verksamheten
· ökad debiteringsgrad
· upprättande av effektiviseringsplan över 3 år.

Bemötande av återremissen
Effektiviseringsplan
För att arbeta med att öka effektiviteten har Direktionen gett
förbundschefen i uppdrag att ta fram en handlingsplan.
Handlingsplanen spänner över tre år och har skickats på remiss till
medlemskommunerna.

Effektivisering av verksamheten och ökad debiteringsgrad
För att effektivisera verksamheten och öka debiteringsgraden krävs att
myndigheten hejdar den kraftiga personalomsättningen. Därutöver
krävs utveckling av myndighetens struktur, verksamhetsplanering och
uppföljning.

Problemen beskrivs i handlingsplanen och ger förslag på åtgärder.

Personalomsättning
En mycket viktig förutsättning för att kunna effektivisera myndigheten
är att behålla erfaren personal och skapa kontinuitet i verksamheten.
Under senare år har inte dessa förutsättningar funnits. Nedan följer en
sammanställning av anställningsår och år i yrket. Under de senaste två
åren har 14 personer nyrekryterats till verksamheten varav 7 personer
har kort eller mycket kort erfarenhet som inspektör.
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Inspektörserfarenhet
Anställningsår < 1 år 1-3 år 3-8 år > 8 år Antal/år

2017 5 2 1 8
2016 2 1 3 6
2015 1 1 2
2014 2 2
2013 2 1 3
2012 1 1
2011
2010 1 1
Sedan start 2009 eller
tidigare

3 3

5 3 9 9 26

Beräkning av taxor
Beräkningarna av taxorna har skett med hjälp av SKL:s
beräkningsmodeller. Beräkningarna är baserade på Miljöförbundets
kostnader, med detta underlag som bas har taxenivån som motsvarar
full kostnadstäckning beräknats. Övriga variabler i beräkningen har
byggt på SKL:s schablonsiffror (vad som är normalt/snitt i en
miljöförvaltning), t.ex. debiteringsgrad och effektiviteten i
verksamheten samt avseende frånvaro bygger beräkningen på
Miljöförbundets egen schablon (verksamhetsplan 2017).
Det finns ingen omedelbar koppling mellan den nuvarande
effektiviteten i Miljöförbundets verksamhet och taxans storlek.

Beräkningsunderlag Livsmedel
Normalarbetstid 2000 h, fördelas på frånvaro och faktiskt arbetad tid.
Faktiskt arbetad tid delas i sin tur in i övrig tid och kontrolltid, med
fördelning 50/50 enligt SKL:s schablon.

1. Beräkningsunderlag för föreslagen taxa Frånvaro, schablon
Miljöförbundet; 440 h Kontrolltid i procent, schablon SKL; 50%
(780 h)
TAXA; 1149 kr/h
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2. Beräkningsunderlag taxa baserat på verkligt resultat 2016 Frånvaro,
Miljöförbundet; 320 h
Kontrolltid (debiterbar) i procent, resultat 2016; 40% (686 h)
TAXA; 1334 kr/h

3. Beräkningsunderlag taxa baserat enbart på SKL schablon Frånvaro,
snitt enligt SKL; 400 h
Kontrolltid (debiterbar) i procent, schablon SKL; 50% (800 h)
TAXA; 1120 kr/h

Beräkningsunderlag Miljö
Normalarbetstid 2000 h, fördelas på frånvaro och faktiskt arbetad tid.
Faktiskt arbetad tid delas i sin tur in i övrig tid och handläggningstid
(skattefinansierad eller taxefinansierad) med en fördelning 40/60 enligt
SKL:s schablon.

Uppdrag som finansieras med skattemedel är exempelvis: att delta i
arbete eller svara på remisser kring fysisk planering och bygglov.
Yttrande i prövningsärenden och stödja kommunerna vid prövningar
eller i utvecklingsprojekt. Arbete med luftvård, vattenvård och mätning
av bakgrundsstrålning. Miljöförbundet hanterar frågor som kommer
från allmänheten, konsulter eller klagomål som man utreder men som
man inte kan fakturera. Här är också service mot företag (och
privatpersoner) en viktig aspekt och ett område som kan utvecklas.
Taxefinansierad tillsyn riktar sig till företag eller mot enskilda och där
det är möjligt att ta ut avgifter.

1. Beräkningsunderlag för föreslagen taxa Frånvaro, schablon
Miljöförbundet; 440 h Handläggningstid (skatte- och taxefinansierad) i
procent, schablon SKL; 60% (936 h)
TAXA; 928 kr/h
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2.Beräkningsunderlag taxa baserat på verkligt resultat 2016
Frånvaro, Miljöförbundet; 320 h
Handläggningstid (skatte- och taxefinansierad) i procent, resultat 2016;
49 % (823 h)
TAXA; 1056 kr/h

3.Beräkningsunderlag taxa baserat på enbart på SKL schablon
Frånvaro, snitt enligt SKL; 400 h
Handläggningstid (debiterbar) i procent, schablon SKL; 60% (960 h)
TAXA; 906 kr/h

Slutsats
Baserat på 2016 års resultat och för att under rådande förhållanden
kunna uppnå full kostnadstäckning behöver taxenivåerna höjas till de
nivåer som framgår av ovanstående beräkningsunderlag 2 (livsmedel
och miljö). Dessa nivåer är högre än vad Direktionen har föreslagit
medlemskommunerna i beslut från den 31 oktober 2017 (§ 92).
Direktionen bedömer dock att det finns skäl att hålla tillbaka ytterligare
taxehöjningar.

· En handlingsplan är framtagen för att komma tillrätta med problemen
inom organisationen och att öka produktiviteten.

· Handlingsplanen ger stöd för Myndighetens strävan att uppnå och
långsiktigt bibehålla taxenivåerna som motsvarar full kostnadstäckning
inte enbart i teorin utan också i praktiken samt en förutsebar och jämn
utveckling av taxenivåerna.

Den ekonomiska målsättningen i handlingsplanen att successivt uppnå
ett allt bättre resultat och på några års sikt ett ökat eget kapital kan, om
det betraktas som ett problem, lösas genom en framtida sänkning av
medlemsbidraget.
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Jämförelse med några andra kommuner
Jämförelse med några andra kommuner i Skåne samt i närområdet
utanför Skåne. De kommuner som har reviderat sina taxor i närtid har
generellt de högsta taxorna.

Kommuner Reviderad Livsmedel Miljö
Ystad-
Österlenregionens
miljöförbund

Ny taxa 2018 1 210 kr 990 kr

Söderåsens
miljöförbund

Föreslagen taxa
2018

1 149 kr 928 kr
Ängelholm Ny taxa 2018 1 099 kr 952 kr
Båstad Indexuppräknad

taxa 2018
960 kr 910 kr

Höganäs Föreslagen taxa
2018

1 050 kr 950 kr

Halmstad 2017 1 233 kr 1 025 kr
Varberg 2017 1 160 kr 967 kr
Svedala 2017 1 130 kr 890 kr

Malmö 2016 1 225 kr 1 035 kr
Vellinge 2016 1 170 kr 955 kr
Helsingborg 2016 1 146 kr 982 kr
Kristianstad 2016 1 040 kr 790 kr
Åstorp 2016 816 kr 816 kr
Markaryd 2016 780 kr 700 kr

Hörby 2015 900 kr 900 kr

Höör 2014 900 kr 900 kr
Ö Göinge 2014 900 kr 900 kr
Skurup 2014 900 kr 750 kr
Hässleholm 2014 880 kr 880 kr

Eslöv 2013 900 kr 900 kr

Direktionens ställningstagande
Direktionen står fast vid sitt tidigare ställningstagande avseende förslag
på taxenivåer. Direktionen anser att Miljöförbundet ska följa lagar och
regler och inte utsätta sig för risken för tjänstefel vilket är straffbart
samt i övrigt behandla alla företagare lika.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Kommunstyrelsen 2018-02-07
Kommunstyrelsen har beslutat återremittera ärendet till
kommunstyrelsens arbetsutskott. Till sammanträdet inbjuds presidiet
för Söderåsens miljöförbund och förbundsdirektören.

Arbetsutskottets behandling 2018-02-14
Vid arbetsutskottets sammanträde har information lämnats från
förbundsdirektör Charlotte Leander, ordförande Ulla-Britt Brandin, 1:e
vice ordförande Torbjörn Ekelund och Arne Silfvergren, presidiet,
Söderåsens Miljöförbund. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat
uppta ärendet till behandling vid utskottets sammanträde 2018-02-21.

Kommunstyrelsen 2018-03-07
Kommunstyrelsen har 2018-03-07, § 58 lämnat förslag till beslut till
kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Niclas Bengtsson, SD, Anneli Eskilandersson, SD, Kristina Söderlund,
SPI, Kenny Lärkevie, C, Christer Unosson, KD, och Gunnar
Edvardsson, KD, yrkar avslag på förslaget till taxehöjning.

Gunnar Edvardsson framför som motivering till yrkandet om avslag på
taxehöjningarna att "Utöver den årliga indexeringen ska dels
kostnadsbilden ses över, dels debiteringsgraden öka betydligt snabbare
än direktionens handlingsplan."

Carina Zachau, M, Patric Carlsson, S, Thomas Bjertner, S, Christer
Olsson, S, Arne Silfvergren, S, Madeléne Ekelund, MP, Theresa
Lindahl, M, och Henrik Nilsson, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
I ärendet yttrar sig även Tomas Nilsson, C.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition, dels på kommunstyrelsens förslag, dels på Gunnar
Edvardssons, Niclas Bengtsson och Kristina Söderlunds yrkande, och
finner att kommunstyrelsens förslag antas.
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Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Gunnar Edvardssons, Niclas Bengtssons och Kristina
Söderlunds yrkande.

Omröstningen utfaller med 23 ja-röster, 9 nej-röster och 6 röster för
avstår. Omröstningen framgår närmare av till protokollet fogad
närvaroförteckning.

Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Ajournering
Noteras att ärendet ajourneras klockan 20.00-20.40.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-07 - KS § 58
Taxa för tillsyn enligt tobakslagen
Taxa för tillsyn enligt lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare
Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer
Taxa för tillsyn enligt alkohollagen - folköl
Taxa för tillsyn av solarier enligt strålskyddslagen
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Taxa för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen
Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
Söderåsens Miljöförbund - Taxebilaga 1
Söderåsens Miljöförbund - Taxebilaga 2
Svar från Förbundet.pdf
Protokollsutdrag Söderåsens Miljöförbund § 86 2017-10-10 - Förslag
till nya taxor
Protokoll Söderåsens Miljöförbund 2017-10-31 § 94 - Förslag till nya
taxor för 2018
Protokoll 2018-02-07 - KS § 33
Protokoll 2017-12-06 - KS § 225
____________

Expedieras till:
Söderåsens Miljöförbund
Svalöv, Perstorp, Bjuv och Klippans kommuner



Sammanträdesprotokoll 2018-03-26
Kommunfullmäktige

KF §31 KLK.2018.86 107

Elproduktion vid Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar medge Örkelljunga Fjärrvärmeverk
AB en Investeringsutgift upp till ca 4 500 000 kronor beroende på
storlek för elproduktion vid Örkelljunga Fjärrvärmeverk enligt
bolagets eget förslag.

Bakgrund
Stefan Jacobsson, Örkelljunga Fjärrvärmeverk meddelar att de senaste
årens tekniska utveckling av turbiner medför att det finns beprövad
teknik som möjliggör elgenerering utan ombyggnad till ångsystem.

En av dessa tekniker, ORC-tekniken (Organic Rankine Cykel), bygger
på ett Organiskt arbetsmedium som använder pannans aktuella
värmelast mot fjärrvärmenätet för att producera El. Denna elproduktion
är grön el och är baserad på förbränning av Biobränslen inom befintlig
anläggning.

Örkelljunga Fjärrvärme har låtit undersöka möjligheten för sådan
Elproduktion baserat på verkliga driftsdata och med payoff baserat på
verkliga el och nätkostnader för bolaget.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Bolagets potential för
Elgenerering uppgår till maximalt 1162 MWh el om året och till en
investeringskostnad av ca 4,5 miljon och med en Payoff på ca 8,5 år.
Teknisk livslängd beräknas till 20 år.

En sådan investering skulle vid ersättning av europeisk marginalel
medföra årliga utsläppsbesparingar av koldioxidekvivalenter på upp till
1045 ton.

Med anledning av antaget ägardirektiv och däri under punkt 4 angivna
frågor som ska underställas kommunfullmäktige ber bolaget
kommunen ta ställning till investeringsbeslut i ny anläggning samt ny
verksamhet.
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Detta medför följande:

· Investeringsutgift upp till ca 4 500 000 kronor beroende på
storlek.

· Beräknad pay-off tid 8,5 år.

· Försäljning av elenergi.

Bolaget beräknas finansiera investeringen utan att upptaga nya lån men
med reducerad amortering på nuvarande lån under perioden
2017-2019.

VD Stefan Jacobsson och ordförande Per-Uno Nilsson, Örkelljunga
Fjärrvärmeverk AB lämnar information i ärendet.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden
Carina Zachau, M, Gunnar Edvardsson, KD, Clas Engström, KD,
Michael Bengtsson, SD och Madeléne Ekelund yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Clas Engström, KD, yrkar därefter att ordet ca i kommunstyrelsens
förslag till beslut ska borttagas och att det i beslutet ska anges
4 500 000 kronor.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition, dels på Clas Engströms yrkande, dels på avslag på
detsamma och finner att yrkandet avslås.

Kommunfullmäktige avslår således Clas Engströms ändringsyrkande
och bifaller kommunstyrelsens förslag i sin helhet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-07 - KS § 59
ORC Elgenerering 2018.pdf.pdf
Elproduktion vid Örkelljunga värmeverk - 180202.pdf
____________

Expedieras till:
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB
Stefan Christensson, Serkon
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KF §32 KLK.2018.118 024

Motion, M - Lönesättning för pensionärer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Carina Zachau, M och Theresa Lindahl, M, framför följande i inlämnad
motion:

Vi vet alla att vi står inför stora utmaningar i kommuner när det gäller
kommande pensionsavgångar. Det är många lärare, vårdpersonal och
sjuksköterskor som kommer att gå i pension och vi kommer att ha stora
problem med att rekrytera ersättare. Anledningarna är flera, alla
kommuner står inför samma utmaning och det utbildas inte tillräckligt
många nya för att vi ska klara behovet.

Det finns kommuner som har tänkt till i frågan och presenterat förslag
som gynnar den personal som väljer att arbeta kvar efter det att de har
fyllt 65 år. När arbetstagaren fyllt 65 år minskar arbetsgivaravgiften för
kommunen.

En möjlighet att stimulera personal i bristyrke att stanna kvar i sin
anställning är att betala ut del av den sänkta arbetsgivaravgiften som
lön till den som väljer att arbeta efter 65 års ålder.

Kommunen kan då behålla en kompetent, välutbildade och erfaren
person där det finns en svårighet vid ny rekrytering. För den anställde
innebär det att man faktiskt får en lönehöjning när man blivit pensionär
och att den framtida pensionen blir högre.
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Med anledning av detta föreslår vi moderater att:
- Undersöka möjligheten för att införa en modell enligt ovan.
- Ta fram riktlinjer hur modellen ska införas och användas.

Beslutsunderlag
Motion, M - Lönesättning för pensionärer
____________

Expedieras till:
Ksau 2018-04-11
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KF §33 KLK.2017.439 00

Revisorerna - Granskning av Kultur- och
Fritidsnämndens styrning och uppföljning av
verksamheten

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationsärendet,
Revisorerna - Granskning av Kultur- och Fritidsnämndens
styrning och uppföljning av verksamheten till handlingarna.

Bakgrund
Revisorerna önskar svar från kultur- och fritidsnämnden gällande
revisionsrapporten, enligt nedan:

"KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i
Örkelljunga kommun granskat kultur- och fritidsnämndens styrning
och uppföljning av verksamheten.

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. Revisorernas
iakttagelser och bedömningar framgår i rapporten.

Den sammanfattande bedömningen är att kultur- och fritidsnämnden
kan stärka sin styrning. Det är viktigt att inkludera alla verksamheter i
målstyrningen samt tydliggöra hur de olika verksamheterna ska förhålla
sig och bidra till måluppfyllelse för de nämndsövergripande målen och
eventuella andra styrdokument. Det finns även andra områden där
nämnden behöver komplettera sin styrning genom att besluta om
målsättningar och särskilda riktlinjer. Utifrån den målstyrningskedja
som idag finns beslutad är bedömningen att kultur- och fritidsnämnden
utifrån sin regelbundna uppföljning av ekonomi, mål, intern kontroll
och övriga ärenden i förvaltningen har ett ändamålsenligt system för
uppföljning och intern kontroll.

Revisorerna önskar svar från kultur- och fritidsnämnden kring vilka
åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av resultatet i
granskningen. Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast
2018-02-05."
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Kultur- och fritidsnämnden har 2017-12-07, § 167 beslutat uppdra till
förvaltningen att redovisa ett förslag till handlingsplan till
sammanträdet i januari samt att boka in ett möte för hantering av
punkten gällande Musikskolans uppdrag och målsättning.

Mötet gällande Musikskolans uppdrag är inbokat 17 januari. En
översyn av delegationsordningen är planerad till sammanträdet i mars,
vilket förvaltningen föreslår ska vara en årlig rutin.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat

att fastslå förvaltningens föreslagna handlingsplaner avseende
framtagande av rutiner för handläggning av föreningsbidrag,

att fastslå förvaltningens handlingsplan avseende hantering, inköp och
underhåll av den konst Örkelljunga kommun förvaltar,

att fastslå rutin för antagning och kö inom musikskolan i enlighet med
förvaltningens förslag,

att uppdra åt nämndsordföranden och förvaltningschefen att i samråd
med ordförande och förvaltningschef inom utbildningsförvaltningen ta
fram ett förhållningssätt för ökad samverkan,

att uppdra åt förvaltningen att etablera kontinuerlig kontakt med
företrädare för LSS verksamheten kring evenemangsfrågor,

att uppdra år presidiet och förvaltningschefen att genomföra
medborgardialog på Kulturhuset den 15 mars samt 4 oktober, samt

att besluta att en årlig översyn av nämndens delegationsordning skall
genomföras i samband med nämndens möte i mars.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att lägga revisorernas
granskning av Kultur- och fritidsnämndens styrning och uppföljning av
verksamheten till handlingarna. Ärendet översänds till
kommunfullmäktige för kännedom.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2018-02-14 - KSAU § 33
Revisorerna - Granskning av Kultur- och Fritidsnämndens styrning och
uppföljning av verksamheten
KPMG - Granskningsrapport
Protokollsutdrag KFN 2018-01-11 § 6 - Revisionsrapport
____________

Expedieras till:
Revisorerna
Kultur- och fritidsnämnden
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Kommunfullmäktige

KF §34 KLK.2018.117 115

Informationsärende - Cirkulär SKL 18:08 - Fullmäktiges
val av revisorerCirkulär SKL 18:08 - Fullmäktiges val av
revisorer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationsärendet Cirkulär
SKL 18:08 - Fullmäktiges val av revisorer till handlingarna.

Bakgrund
Föreligger Cirkulär SKL 18:08 - Fullmäktiges val av revisorer

Beslutsunderlag
Cirkulär SKL 18:08 - Fullmäktiges val av revisorer
_________

Expedieras till:
Partiernas gruppledare
Revisorerna
Pärm valberedning 2018
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Kommunfullmäktige

KF §35 KLK.2018.134 113

Ulf Nilsson, SD - Anhållan om entledigande från
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och
ledamot i socialnämnden samt val av ny ledamot och ny
ersättare i socialnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Ulf Nilsson, SD,
entledigande från uppdraget som ledamot i socialnämnden och
som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar samtidigt överlämna Ulf Nilssons
avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige till länsstyrelsen för
ny sammanräkning.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att som ny ledamot i
socialnämnden utse nuvarande ersättaren i socialnämnden,
Lennart Anderberg, SD.

Kommunfullmäktige beslutar slutligen utse Stefan Svensson,
Hjelme-Lundbergs Gata 7, Skånes Fagerhult som ny ersättare i
socialnämnden efter Lennart Anderberg.

Bakgrund
Ulf Nilsson, SD, anhåller om entledigande från uppdraget som ledamot
i socialnämnden och som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Ulf Nilsson, SD - Anhållan om entledigande
___________

Expedieras till:
Ulf Nilsson
Länsstyrelsen
Socialnämnden
Troman
Löneenheten
Stefan Svensson
Lennart Anderberg
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Kommunfullmäktige

KF §36 KLK.2018.140 113

Avsägelse från uppdrag som ledamot och 1:e vice
ordförande i kultur- och fritidsnämnden - Anita Eriksson
samt val av ny ledamot och ny 1:e vice ordförande

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Anita Eriksson, C,
entledigande från uppdraget som ledamot och 1:e vice ordförande i
kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att som ny ledamot i kultur- och
fritidsnämnden efter Anita Eriksson utse Pontus Björk,
Turabyggevägen 97, 286 33 Örkelljunga.

Kommunfullmäktige beslutar även utse Pontus Björk som ny 1:e
vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Bakgrund
Anita Eriksson, C, anhåller om entledigande från uppdraget som
ledamot och 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Anita Eriksson.pdf
____________

Expedieras till:
Anita Eriksson
Kultur- och fritidsnämnden
Troman
Löneenheten
Pontus Björk
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