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KSAU § 106 KLK.2018.9 00

Eventuellt övriga ärenden

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärende KLK
2017.236 Patientnämnd tas bort ur kallelsen.
____________
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KSAU § 107 KLK.2018.5 04

Information från ekonomichefen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från ekonomichef Stefan Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Stefan Christensson informerar om ekonomiverksamheten.
__________
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KSAU § 108 KLK.2018.93 042

Korrigera internränta och avskrivningar

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att fastighetsenhetens ram minskas
med 1 636 tkr i TB 1 som en följd av genomgången av
anläggningsregistret som resulterade i att vissa poster
omklassificerades från anläggningstillgångar till omsättnings-
tillgångar.

Beskrivning av ärendet
Under 2017 genomförde Serkon en genomgång av kommunens
anläggningsregister. Genomgången visade på att ett stort antal
poster i form av exploateringstillgångar felaktigt var klassificerade
som anläggningstillgångar. Dessa omklassificerades till
omsättningstillgångar, vilket kommer att resultera i lägre
räntekostnader 2018 för fastighetsenheten än vad som var budgeterat.
Detta på grund av att internränta endast debiteras för
anläggningstillgångar.

Efter genomgången av anläggningsregistret visar fastighetsenhetens
prognos för 2018 på att internräntan kommer att bli 1 636 tkr lägre än
vad som var budgeterat, vilket bör korrigeras i TB 1 2018.

Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg och ekonomichef Stefan
Christensson har inlämnat handlingar i ärendet.

Beslutsunderlag
Internränta TB1.docx
Kopia av Kapitalkostnader.xlsx
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 109 KLK.2018.64 042

NÅRAB - Årsredovisning 2017

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Årsredovisning 2017 för
Norra Åsbo Renhållnings AB.

Thomas Bjertner deltar inte i beslutet.

Bakgrund
Nårab bildades 1973 av Klippans, Perstorps och Örkelljunga
kommuner. Aktierna i bolaget fördelades proportionellt till
folkmängden, vilket innebär att Klippan har 50 %, Örkelljunga 26 %
och Perstorp 24 % av aktierna.

Nårabs uppgift är att samla in och behandla hushållsavfall, slam från
trekammarbrunnar, septitankar och latrin från de ca 34 000 invånarna i
området.

Nårab köper insamlingen av hushållens avfall från entreprenör. Nårab
har 6 st bemannade återvinningscentraler och 1 st obemannad
återvinningsstation. Nårab äger och driver Hyllstofta avfallsanläggning
sedan 1975.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Nårab har under 2017 mottagit ca 145 000 ton avfall (f.å. 182 000). Till
detta kommer ca 8 000 ton slam från trekammarbrunnar och
septitankar, som slutbehandlas vid de kommunala reningsverken.
Ca 500 ton har deponerats, ca 14 000 ton har levererats till
förbränningsanläggningar, ca 25 000 ton har återvunnits och 104 000
ton har använts till sluttäckning av deponin.

Sluttäckning av den nedlagda deponin påbörjades i större skala 2016.
Under 2016 mottogs ca 140000 ton massor till ett värde om 19 mkr och
under 2017 ca 104000 ton massor till ett värde om 16 mkr.

Materialet används huvudsakligen till detta sluttäckningsarbete och har
kraftigt påverkat resultaträkningen.
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I Biocellsreaktorerna är inlagt 85 000 ton avfall som successivt
färdigrötas. Resterna av avfallet grävs nu ut och sorteras till både
komposterings-, deponerings- och förbränningsmaterial. Ca 20 % av
avfallet har omvandlats till metangas, som tagits om hand för energi
och värmeproduktion. Ca 40 % av avfallet eller 27 000 ton återstår att
gräva ut.

Ny beräkning har gjorts beträffande avsättningen för utgrävningen och
omhändertagandet av avfallet från dessa Biocelsreaktorer. Resultatet av
denna beräkning är att ytterligare medel om 7908 tkr avsatts under året.
Denna kostnad redovisas i posten övriga rörelsekostnader.

Produktionen av el och värme sker genom att ta tillvara metangasen
från biocellsreaktorerna och deponin. Tillgången till metangasen
minskar i takt med att avfallet rötas färdigt och därmed minskar också
produktionen av el som 2017 uppgick till 550 Mwh. Nårab förbrukar
den producerade mängden el i den egna verksamheten.

Det utsorterade organiska avfallet rötas i närbelägna
rötningsanläggningar för framställning av energi i form av fordonsgas.
Restprodukten blir näring i form av biogödsel, som levereras till
jordbruket.

Årets investeringar uppgår till 8,4 mkr. En ny bandschaktmaskin,
komprimatorer till Återvinningscentralerna och nya kärl för
insamlingen av hushållsavfall är de större investeringarna för året.

Beslutsunderlag
NÅRAB - Årsredovisning 2017
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 110 KLK.2018.132 042

Årsredovisning 2017 Räddningstjänstförbundet Skåne
Nordväst

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning inför kommunfullmäktiges
sammanträde.

Bakgrund
Direktionen förs Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst har beslutat

· godkänna årsredovisningen för RSNV 2017 samt att överskottet
tillfaller RSNV

· att överlämna årsredovisningen för RSNV 2017 till
kommunstyrelsen i respektive kommun inom förbundet som
därefter bereder ärendet till kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Protokoll RSNV 2018-02-22 § 5 - Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2017
Revisionsberättelse 2017
PwC Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2017
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 111 KLK.2018.62 042

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB - Årsredovisning 2017

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen i
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Årsredovisning 2017 för
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Bakgrund
Årsredovisning är framtagen för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Beslutsunderlag
Bolagsstämmoprotokoll 2018-03-19 med granskningsrapport och
revisionsrapport
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB - Bokslut 2017
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen



Sammanträdesprotokoll 2018-04-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 112 KLK.2018.161 042

Årsredovisning 2017 Söderåsens Miljöförbund

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Årsredovisningen för
Söderåsens Miljöförbund 2017.

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Direktionen ansvarsfrihet
gällande verksamhetsåret 2017.

Bakgrund
Direktionen har godkänt Årsredovisningen 2017 för Söderåsens
miljöförbund och överlämnar den till medlemskommunerna för
godkännande och beviljande av ansvarsfrihet samt till revisorerna för
granskning.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Söderåsens Miljörförbund 2018-03-20, se § 12
Årsredovisning 2017
Närvarolista Direktionen 2017
Revisionsberättelse år 2017
Granskningsrapport år 2017
Slutlig delårsredovisning 2017-06-30
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen



Sammanträdesprotokoll 2018-04-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 113 KLK.2018.181 042

Årsredovisning 2017 - Medelpunkten

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
Direktionen i Kommunalförbundet Medelpunkten.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2017
för Kommunalförbundet Medelpunkten.

Bakgrund
Årsredovisning 2017 är framtagen för Medelpunkten.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017 med bilagor
Protokoll Medelpunkten 2018-03-28 § 15 - Årsredovisning
PwC - Revisonsrapport, korrekt version inkom 180410
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 114 KLK.2018.178 046

Verksamhetsberättelse för 2017 avseende stiftelser
förvaltade av Örkelljunga kommun

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ekonomichefens
förslag godkänna Stiftelsernas verksamhetsberättelser och
revisionsberättelser.

Bakgrund
Fr.o.m. 2016-01-01 finns det krav på att stiftelser ska registreras hos
länsstyrelsen. Samtliga stiftelser förvaltade av Örkelljunga kommun är
registrerade.

Utdelningar/förbrukade medel under året
Under året har följande utbetalningar verkställts:

Stiftelsen Carl P Johanssons Donationsfond: Inga medel har delats ut
under 2017. Registerhållningsavgift på 200 kr har betalats ur fondens
Medel.

Stiftelsen Gårdfarihandlandens Planteringsfond: Inga medel har
delats ut under 2017. Registerhållningsavgift på 200 kr har betalats ur
fondens medel.

Stiftelsen Hilda och Vilhelm Olssons fond: Länsstyrelsen har
2016-08-26 beslutat att Stiftelsen Hilda och Vilhelm Olssons fond får
förbruka tillgångarna i enlighet med stiftelsens ändamål eller så nära
som möjligt. Enligt registreringsbeviset är stiftelsens ändamål att
tillgångarna ska användas för att bereda ålderdomshemmets (avser
Örkelljunga kommuns ålderdomshem i Turabygget) pensionärer
bekvämlighet och trevnad, varvid särskild uppmärksamhet bör ägnas
att vid de under året förekommande större högtiderna, desamma kunna
firas på ett familjärt och värdigt sätt. Av stiftelsens medel har 22 790,06
kr använts för en ”Mårtensaftonfest” under november månad för
brukarna på de särskilda boendena ”Södergården” och ”Tallgården”.
Registerhållningsavgift på 200 kr har betalats ur fondens medel.
Återstående medel till framtida förfogande är 1 123 kr.
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Stiftelsen Joel Edmans Minnesfond: Den övervägande delen av
tillgångarna är placerade i aktiefonder. Stiftelsens ändamål är att 90
procent av avkastningen från fonden ska användas för stipendier för
Bokelundaskolans elever i klasserna 5 och 6, att utdelas årligen på
vårterminens avslutningsdag till elever som visat särskild flit och
framsteg i skolarbetet. Stiftelsens tillgångar har ökat i värde med
1 854,5 kr under 2017. Stiftelsen betalade under 2017 ut 1 000 kr i
enlighet med stadgarna och även registerhållningsavgiften på 200 kr
har betalats ur fondens medel.

Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn och ungdom:
Stiftelsen har inte delat ut några medel under 2017. Värdet på
stiftelsens tillgångar ökade med 6 222,5 kr under 2017. Fonden hade
tillgångar till ett värde av 453 420,64 kr vid utgången av 2017.
Registerhållningsavgift på 200 kr har betalats ur fondens medel.

Stiftelsen Alma Anderssons fond: Länsstyrelsen medgav att Stiftelsen
Alma Anderssons fick förbruka tillgångarna för att därefter
avregistreras. Medlen förbrukades fullt ut under 2016 och Stiftelsen
avregistrerades 2017.

Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för äldre och handikappade:
Stiftelsen hade ingående tillgångar 2017 på 115 357,87 kr i form av
likvida medel. Stiftelsen har som ändamål att genom bidragsgivning ur
tillgångarnas avkastning bistå behövande åldringar, handikappade och
långvarigt sjuka eller eljest behövande i avseende på sådana ändamål
och behov, som stat eller kommun inte skall tillgodose med
utdebiterade medel. Bidragstagarna ska vara folkbokförda i Örkelljunga
kommun. Enligt Länsstyrelsen beslut 2016-08-26 får fonden förbruka
tillgångarna i enlighet med stiftelsens ändamål eller ett ändamål som så
nära som möjligt motsvarar detta. Länsstyrelsen har medgivet att
stiftelsen totala tillgångar får förbrukas och därefter får stiftelsen
avregistreras. Enskilda kommunmedborgare har haft möjlighet söka
medel från stiftelsen. Återstående medel till framtida förfogande är 30
657,87 kr. Länsstyrelsen har medgivet att stiftelsen totala kapital får
förbrukas och att stiftelsen därefter får avregistreras. Ytterligare en
ansökningsomgång med möjlighet att söka medel ur fonden kommer att
arrangeras under 2018. Registerhållningsavgift på 200 kr har betalats ur
fondens medel.
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Stiftelsen vid grundskolan i Örkelljunga kommun: Inga medel har
utdelats 2017. Registerhållningsavgift på 200 kr har betalats ur fondens
medel.

Stiftelsen Vilhelm Jönssons fond för hörselskadade inom
Örkelljunga kommun: Stiftelsen har inte delat ur några medel under
2017. Registerhållningsavgift på 200 kr har betalats ur fondens medel.
Stiftelsen har under 2017 även betalat 131 kr i skatt ur fondens medel.

Stiftelsen Jacob Månssons Minnesfond: Stiftelsen har inte delat ut
några medel under 2017. Ansökan om tillstånd att ändra stadgarna för
att få rätt att avveckla fonden är inlämnad till Länsstyrelsen i mars
2018.

Avveckling av inaktiva stiftelser
Under 2016 gav Länsstyrelsen i Skåne län Örkelljunga kommun
tillstånd att
avveckla följande tre donationsstiftelser:
Stiftelsen Hilda och Vilhelm Olssons fond (organisationsnummer
802479-2205) har kvarvarande medel på 1 123. Resteranden medel
kommer förmodligen att förbrukas under 2018 och därefter kommer
stiftelsen att avvecklas.
Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för äldre och handikappade
(organisationsnummer 802479-1827). Återstående medel till
framtida förfogande är 30 657,87 kr. Ytterligare en
ansökningsomgång kommer att arrangeras under 2018.
Stiftelsen Alma Anderssons fond (organisationsnummer 802479-
1835) avregistrerades 2017.
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Ovanstående tre stiftelser uppfyller uppställda krav för att kunna
avregistreras, vilket innebär att:

· Stiftelserna bildades för mer än 20 år sedan.

· Stiftelserna har inte kunna främja sitt ändamål under de senaste
fem åren.

· Värdet av tillgångarna, värderade med tillämpning av 3 kap. 3
§, vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit
ett gränsbelopp som motsvarar 10 gånger det då gällande
prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

· Stiftelserna saknar skulder.

Ytterligare inaktiva stiftelser/fonder som kan komma ifråga för
avveckling är Carl P Johanssons Donationsfond och Jacob Månssons
Minnesfond. Båda dessa fonder uppfyller ovanstående kriterier och bör
därmed kunna avvecklas. Även Wilhelm Jönssons fond uppfyller
kraven för avveckling, för denna fond finns det redan ett
permutationsbeslut som utfärdades 1997-12-19, vilket också anges i det
nya registreringsbeviset. Enligt permutationsbeslutet får stiftelsens
tillgångar användas för ”stiftelsens ändamål”. Enligt stiftelsens
ändamål ska medlen gå till hörselskadade inom kommunen och i första
hand till hörapparater. Hörapparater hanteras av Region Skåne och
enhetscheferna på Södergården och Tallgården ser i nuläget ingen
mening i att spendera medlen på hörselfrämjande utrustning i de
befintliga boendena. I stället föreslås att medlen ska används i det nya
äldreboendet som planeras. Alternativet är att göra en ansökan om en
ny permutation som ger tillstånd att använda medlen till andra ändamål.

Gårdfarihandlandens Planteringsfond delade ut medel senast i juli
2014,vilket innebär att den inte uppfyller kriteriet för avveckling enligt
andra punktsatsen. Fonden har enligt testamentet och
registreringsbeviset endast rätt att dela den årliga avkastningen. År
2020 är det möjligt att ansöka om permutation för att kunna avsluta
denna fond.

Även Stiftelsen Vid Grundskolan i Örkelljunga kommun uppfyller
kriterierna för avveckling, eventuellt kommer ansökan att lämnas in till
länsstyrelsen under 2018 med en begäran om att få tillstånd att
avveckla stiftelsen.
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Stiftelser som kommer att finnas kvar
Ambitionen är att kommunen ska fortsätta att förvalta Joel Edmans
Minnesfond och Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn och
ungdom.

Såväl Joel Edmans Minnesfond och Örkelljunga kommuns sociala
stiftelse för barn och ungdom har den övervägande delen av kapitalet
placerat fonder. För båda fonderna gäller att det endast är avkastningen
som får delas ut.

Revisor Bengt Hammarstedts samlade bedömning för nedanstående
fonder är att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
sammanställningen är upprättad enligt stiftelselagen samt
att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att
den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2017 förvaltade stiftelser.pdf
Revisonsberättelse avseende verksamhetsåret 2017.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 115 KLK.2018.8 00

Information från kommunchefen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från kommunchef Charlotta Kabo Stenberg till handlingarna.

Bakgrund
Charlotta Kabo Stenberg informerar om planerad Digital
trygghetsvandring i Örkelljunga kommun. Arbetsutskottet noterar att
årets 2 trygghetsvandringar kommer att genomföras i Digital form och
att återrapportering kommer att lämnas till kommunstyrelsens
arbetsutskott av de synpunkter som inlämnas från allmänheten.
____________
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KSAU § 116 KLK.2017.306 334

Besvarande av motion, M - Anlägg en hundrastgård i
Örkelljunga kommun

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag till placering av
hundrastgård i de centrala delarna av Örkelljunga. Förvaltningen
får i uppdrag att lämna en första återrapportering av ärendet till
arbetsutskottets sammanträde i augusti 2018.

Bakgrund
Henrik Nilsson, M, framför följande i en motion:

Det finns många hundägare i Örkelljunga som har behov av en
hundrastgård. I grannkommunerna finns t.o.m. många hundrastgårdar.
En rastgård ger mervärde både för hundarna och hundägarna och skall
vara utformad så att det är möjligt för hundägarna att kunna släppa
hundarna så att de får en möjlighet att springa lösa. En lämplig plats
som inte stör närboende men ändå är central bör gå att finna.

Byggnation och skötsel kanske går att ordna med någon förening.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Henrik Nilsson därför
kommunfullmäktige besluta:

· att utreda var en hundrastgård kan finnas i Örkelljunga
kommun.

· att anlägga en hundrastgård.

· att undersöka om någon förening är intresserad av att sköta
driften

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen till
kommunchef Charlotta Kabo Stenberg för yttrande till arbetsutskottet
senast i mars månad 2018.

Av yttrandet från Charlotta Kabo Stenberg framgår följande:



Sammanträdesprotokoll 2018-04-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningsförvaltningen anser att motionens syfte är vällovligt.
Förvaltningen har fångat in synpunkter angående att en hundrastgård
bör uppföras centralt i centrum av Örkelljunga som en del i ett levande
centrum.

Då kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att under våren
visualisera en tänkt utveckling av de centrala delarna av Örkelljunga
önskar förvaltningen att motionen behandlas i samband med detta
arbete. Det vill säga att förvaltningen får i uppdrag att planera in en
hundrastgård i de centrala delarna av Örkelljunga. Efter beslut om
lokalisering bör samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att uppföra
en hundrastgård och undersöka lämpligaste driftsform.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-11-22 - KSAU § 312
Motion, M - Anlägg en hundrastgård i Örkelljunga kommun
Yttrande hundrastgård.docx
____________

Expedieras till:
Charlotta Kabo Stenberg
Ksau 2018-08-29
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KSAU § 117 KLK.2018.118 024

Motion, M - Lönesättning för pensionärer

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att bereda förslaget om att införa
Lönesättning för pensionärer. Förvaltningen får i uppdrag att
återrapportera ärendet till arbetsutskottet i augusti 2018.

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.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-26 - KF §32
Motion, M - Lönesättning för pensionärer
____________

Expedieras till:
Charlotta Kabo Stenberg
Ksau 2018-08-29
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KSAU § 118 KLK.2018.53 190

Avsiktsförklaring om utökad samverkan i
överförmyndarfrågor samt bildande av gemensam
överförmyndarnämnd

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar uttala att Örkelljunga kommun för
närvarande inte är beredd att ingå i en gemensam nämnd för
överförmyndarsamverkan mellan Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp
från och med den 1 januari 2019.

Örkelljunga kommun är mycket positiv till samverkan mellan
kommunerna samtidigt som man upplever att det kan finnas
problem med organisationsformerna kommunalförbund och
gemensamma nämnder. Kommunen är positiv till de nya utökade
samverkansformer som presenteras i den nya kommunutredningen
och som ger uttryck för enklare former med te x gemensam
handläggning och administration.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat uppdra åt kommunchef Charlotta
Kabo Stenberg att senast i april 2018 genomföra en förutsättningslös
organisationsutredning om Överförmyndarverksamheten för att minska
sårbarheten i organisationen.

Under utredningen har det inkommit en förfrågan från Perstorps
kommun om att ingå i en utökad samverkan i överförmyndarfrågor
samt bildande av en gemensam överförmyndarnämnd.

Kommunledningsförvaltningen rekommenderar att kommunstyrelsen
ställer sig bakom en avsiktsförklaring enligt Perstorps förslag, under
förutsättning att kostnaderna för Örkelljungas del inte väsentligt
kommer att överstiga dagens kostnader. Förvaltningen vill även
uttrycka sin oro över nuvarande organisationsmodell som är ytterst
såbar.
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Lagar, förordningar och delegationer som styr beslutet
I Kommunallagen (2017:725) finns det tydliga instruktioner vid
bildande av eventuella gemensamma nämnder med andra kommuner.
För det första står det i 19§ att ”Fullmäktige får besluta att en nämnd
ska vara gemensam med en annan kommun…”. Fortsättningsvis står
det i 20§ att en gemensam nämnd ingår i kommunens organisation. I
22§ klargörs det att en gemensam nämnd mellan olika kommuner ska
precisera sina uppgifter i en överenskommelse mellan de berörda
kommunerna. 24§ i Kommunallagen fastställer att varje kommun ska
ha minst en ledamot och ersättare i den gemensamma nämnden, dessa
utses av fullmäktige i vardera kommun. Enligt 33§ ska reglementet för
en gemensam nämnd antas av fullmäktige i var och en av de
samverkande kommunerna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till en samverkan i
överförmyndarfrågar enligt förfrågan från Perstorps kommun, under
förutsättning att den nya organisationsformen inte medför väsentligt
ökade kostnader.
Kommunstyrelsen ställer sig bakom avsiktsförklaringen att

· Vi är beredda att medverka i en utökad
överförmyndarsamverkan mellan Bjuv, Klippan, Perstorp,
Åstorp och Örkelljunga från och med den 1 januari 2019; samt

· Vi är beredda att ingå i en gemensam nämnd enligt
kommunallagen i denna samverkan där Perstorps kommun är
värdkommun.

Motivering till beslut
Utifrån en utredning som genomförts kring den organisatoriska
sårbarheten av överförmyndarverksamheten finns det belägg för att en
ny organisationsform i form av i första hand gemensam handläggning
och administration och i andra hand gemensam överförmyndarnämnd
ökar effektivitet och kvalitet i verksamheten samt minskar dess
sårbarhet. De fördelar som beskrivs i utredningen överväger de
potentiella nackdelar som kan uppkomma. Dock finns där en
reservation kring den ekonomiska biten i utredningen och därför bör
kostnaden för den eventuella gemensamma överförmyndarnämnden
granskas närmare.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat hantera ärendet vid
arbetsutskottets sammanträde 2018-04-11.

SPI har inlämnat yttrande i ärendet.

Beslutsunderlag
Överförmyndarutredning 27 feb.docx
Tjänsteskrivelse Överförmyndarverksamheten 27 feb.docx
Perstorps kommun - Avsiktsförklaring om utökad samverkan i
överförmyndarfrågor samt bildande av gemensam
överförmyndarnämnd
Protokoll 2018-03-28 - KSAU § 103
SPI yttrande i ärende om Överförmyndarverksamhet.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 119 KLK.2018.145 530

Skånetrafiken - Remiss: Överenskommelse om fortsatt
finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och
riksfärdtjänstlagen från 2019

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppta ärendet till
behandling vid sammanträde 2018-04-25.

Bakgrund
Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne och 23 av
Skånes 33 kommuner har, genom särskilt avtal, överlåtit ansvaret att
utforma färdtjänsten i kommunen till myndigheten. Den överlåtna
verksamheten finansieras genom att kommunen utger ett bidrag till
Region Skåne. Avtalet om överlåtelse utgick från att samtliga
kommuner i Skåne skulle överlåta sina uppgifter senast 2014-12-31 och
att det därefter skulle finnas förutsättningar för Region Skåne, att med
egna medel, finansiera övertagen verksamhet.

Då förutsättningarna inte var uppfyllda tecknade parterna en
överenskommelse om fortsatt finansiering från 1 januari 2015. Även
denna överenskommelse utgick från respektive kommuns kostnad vid
överlåtelsetillfället och för att säkerställa grunderna för finansieringen
på längre sikt kom parterna överens om att såväl modell som nivåer
skulle ses över senast inför den 1 januari 2018. Trots idogt arbete nådde
parterna inte ända fram. För att lösa finansieringen för 2018 tecknades
en tillfällig överenskommelse som i princip innebar en prolongering av
befintlig lösning där det sammanlagda bidraget från kommunerna
räknades upp med index men i övrigt lämnades oförändrat.

Fördelningen av kostnaden mellan kommunerna förändrades till att mer
spegla den faktiska fördelningen av kostnaderna mellan kommunerna.
Det innebar att vissa kommuner fick betala ett högre bidrag medan
andra fick betala ett lägre.



Sammanträdesprotokoll 2018-04-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förändringsarbetet
Region Skånes Serviceresor är inne i en strukturell förändringsprocess
med målet att öka kvaliteten i syfte att få nöjdare kunder. Under de
senaste åren har flera kvalitetshöjande förbättringar genomförts i
färdtjänst- och sjukreseverksamheten. Till exempel ställs det krav på
minimilöner till chaufförerna och krav på certifiering av dessa för att
de ska få köra. Beslut har även fattats om att, under 2018 starta upp och
driva beställningscentral i egen regi.

Förbättringarna ger positiva effekter i hela Servicereseverksamheten
men medför även att kostnaderna ökar. Trots ett starkt fokus på
effektiviseringar och kostnadskontroll innebär det att kommunernas
bidrag inte längre täcker kostnaderna för färdtjänstverksamheten.

Ny modell
Region Skåne har tagit fram en ny modell som säkerställer grunderna
för finansieringen på längre sikt. Modellen bygger på att kommunerna
betalar ett bidrag som motsvarar de faktiska kostnaderna för
färdtjänstverksamheten i den egna kommunen.

Remissunderlaget är till stora delar lika den nuvarande
överenskommelsen men med den förändringen att varje kommuns
bidrag ska motsvara de kostnader som uppstår i den egna kommunen.
Det har även lagts in ytterligare regleringar om parternas ansvar att, i
ett så tidigt skede som möjligt, informera om förestående förändringar i
den egna verksamheten som har påverkan på verksamheten, framförallt
ekonomisk påverkan. Ansvaret är dubbelriktat och gäller båda parter då
det med den nya modellen kommer finnas ett starkt intresse även för
kommunerna att hålla nere kostnaderna.

Ekonomisk sammanställning
De siffror som presenteras är preliminära siffror och viss osäkerhet
råder ju längre fram i tiden de avser. I nuläget finns det dock inget som
pekar på annat än en normal kostnadsutveckling för 2020 och 2021.
Den relativt stora kostnadsökningen som sker från 2017 till 2018 beror
till största delen på att de kvalitetshöjande åtgärderna ger full effekt
först under 2018. En intern omorganisation inom Skånetrafiken gör att
siffrorna blir något svåra att jämföra över tid. I trafikkostnaderna ingår,
från och med 2018, stödfunktioner inom affärsområde Serviceresor.
Dessa kostnader har till största delen tidigare legat på
beställningscentralen. Bäst jämförelse fås genom att slå ihop
kostnaderna för trafikkostnader och beställningscentral.
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Kostnadsökningen för kommunerna från 2018 till 2019 varierar mellan
8 och 26 % men ligger i genomsnitt på 16 %.

Att ytterligare en kommun överlämnar ansvaret till Region Skåne inför
2019 beräknas innebära positiva effekter i form av lägre kostnader i
beställningscentralen och handläggningen, större möjligheter till
samordning av resor samt i förlängningen bättre priser i trafiken med
den ökade volymen.

Remissvar
Samtliga 23 kommuner som, enligt tidigare tecknat avtal om
överlåtelse av huvudmannaskap för färdtjänst och riksfärdtjänst,
överlåtit ansvaret att utforma färdtjänsten till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i Skåne får nu, tillsammans med den
kommun som är på väg att överlåta ansvaret, möjlighet att yttra sig
över denna överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen.

Svar skickas till Skånetrafiken, 281 83 Hässleholm senast den 7 maj
2018.

Föreligger i ärendet Skånetrafikens remissversion av Överenskommelse
om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst och
riksfärdtjänstlagen från 2019.

Föreligger även skrivelse från Kommunförbundet Skåne om beredning
av Skånetrafikens förslag.

Beslutsunderlag
Remissversion 180314 - Ny Överenskommelse med kommun om
fortsatt finansiering från 2019.pdf
Missiv remissunderlag 180314.pdf
Bilaga ekonomi till remissunderlag 2018-03-14.pdf
SKL - Beredning av Skånetrafikens förslag till Överenskommelse om
fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och
riksfärdtjänstlagen från 2019
____________

Expedieras till:
Ksau 2018-04-25



Sammanträdesprotokoll 2018-04-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 120 KLK.2018.54 00

Överförmyndarnämnden - Intern kontroll 2017

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lägga Överförmyndarnämndens
Interna kontroll 2017 till handlingarna.

Bakgrund
Arbetsutskottet har beslutat återremittera ärendet Intern kontroll 2017
till Överförmyndarnämnden för upprättande av för kommunen
enhetliga Interna kontrollplaner, i detta fall gäller det redovisning av
grafiska klockor.

Överförmyndarnämndens beslut
Utvärdering av Internkontroll för 2017 läggs till handlingarna med
ändringar av presentationen och utan ändring i sak.

Bakgrund
Överförmyndarnämnden har översänt redovisning av Intern
kontrollplan 2017.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-02-14 - KSAU § 44
ÖFN ändring Internkontroll.docx
Intern kontroll 2017 ÖFM.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 121 KLK.2018.55 00

Överförmyndarnämnden - Intern kontrollplan 2018

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att åter uppta ärendet
till behandling vid sammanträde 2018-04-25.

Arbetsutskottet noterar att det finns ett Årshjul för kommunens
hantering av Intern kontroll. Arbetsutskottet förväntar sig att
kommunens nämnder följer arbetet med Årshjulets och dess
instruktioner och tidplaner. Beslutet översänds till
Överförmyndarnämnden.

Bakgrund
Arbetsutskottet har beslutat återremittera ärendet Intern kontrollplan
2018 till Överförmyndarnämnden för upprättande av för kommunen
enhetliga Interna kontrollplaner, i detta fall gäller det t e x
kontrolldatum. Noteras att Överförmyndarnämnden inte har
återrapporterat Intern kontrollplan 2018.

Bakgrund
Överförmyndarnämnden har översänt förslag till Intern kontrollplan
2018.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-02-14 - KSAU § 43
____________

Expedieras till:
Överförmyndarnämnden
Ksau 2018-04-25
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KSAU § 122 KLK.2018.165 104

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport - KD

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna
Kristdemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport till kommunfullmäktige som
informationsärende.

Gunnar Edvardsson deltar inte i beslutet.

Bakgrund
Kristdemokraterna har inlämnat redovisning av lokalt partistöd jämte
granskningsrapport.

Beslutsunderlag
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport - KD
____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige som informationsärende efter sammanställning
från Stefan Christensson
Anna Lindström
Kf 2018-05-28
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KSAU § 123 KLK.2018.183 042

Tilläggsanslag i TB 1, drift 2018 för verksamhet med
Ungdomsråd

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar bevilja 30 tkr från TB 1, drift, 2018 för
Ungdomsrådets verksamhet.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2017-12-06 beslutat inrätta ett ungdomsråd i
Örkelljunga kommun i mars 2018. I utredningens förslag anges att för
2018 ianspråktages 30 tkr för omkostnader för rådets verksamhet
(utöver kostnaden för resursen från kommunledningsförvaltningen).
Rådet föreslås ansluta sig till Sveriges Ungdomsråd och betala en
anslutningsavgift på 500 kronor per år. Sveriges Ungdomsråd kan
användas som motivator när idéer och uppgifter upplevs ta slut.

Beslutsunderlag
Document.pdf
Anna Lindström.docx
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 124 KLK.2018.10 00

Informationsärenden 2018

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga
informationsärendena till handlingarna.

Bakgrund
Konstituerande styrelseprotokoll Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 2018-
03-21, KLK 2018.12
Migrationsverket - Två år med bosättningslagen, så här kommer
Migrationsverket att arbeta framöver 2018-03-28, KLK 2018.176
Protokoll Medelpunkten 2018-02-28, KLK 2018.14
Protokoll Medelpunkten 2018-03-28, KLK 2018.14

Beslutsunderlag
Meelpunkten - Missiv 20180309 Gällande ny Förbundsordning med
tillhörande reglemente samt medlemsdirektiv
____________
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