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Beslutande
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Justering
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Underskrift
.................................................................
Kenth Svensson
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Sammanträdesprotokoll 2015-06-03
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 85 KLK.2015.22 101

Ekonomisk information och månadsuppföljning per april
2015

Ekonomichef Stefan Christensson informerar om verksamheten inom
ekonomienheten. Vid informationen berörs bl a följande:

· Utbildning och införandet av förändrade rutiner avseende
granskning av fakturor

· Effektivisering av fakturahanteringen
· Påminnelsehantering av VA-fakturor,samt följdarbete kring

programmet för VA-hantering.

Stefan Christensson informerar även om Månadsuppföljningen per april
2015.

Vid överläggningen ställer Mats Persson frågor kring
informationssäkerheten.

Beslutsunderlag
Uppföljning totalt april 2015.pdf

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna månadsuppföljningen per april 2015,

att inbjuda IT-chefLeif Kristensson till kommunstyrelsens
sammanträde 2015-08-15 för information om
Informationssäkerhet, samt

att lägga dagens ekonomiska information till handlingarna.
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Leif Kristensson
Kommunstyrelsen 2015-08-12
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Sammanträdesprotokoll 2015-06-03
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 86 KLK.2015.184 046

Avyttrade pensionsfonder

Ekonomichef Stefan Christensson meddelar i skrivelse följande:

Den 24 februari 2015 avyttrade ekonomienheten för kommunens
räkning fonderna SKAGEN Global och SKAGEN Kon-Tiki till ett
sammanlagt värde av 25 447 828 kronor. Enligt antagen Policy för
pensionsförvaltning gäller följande:

”Medel från avyttrade pensionsfonder ska användas på ett sätt som
kommer kommuninvånarna till godo och bidrar till att kommunen
uppnår uppsatta mål. Efter avyttring av pensionsfonderna ska
kommunstyrelsen fatta beslut om hur medlen ska disponeras. Med
avyttring avses inte byte av fonder inom det utbud som kommunen
upphandlat för pensionsförvaltning tillsammans med andra kommuner.”

Fondvärdet på återstående fonder var 267 mkr per den 30 april 2015,
medan ansvarsförbindelsen enligt årsbokslutet var 200,7 mkr, d.v.s. en
övertäckning på 66,3 mkr efter avyttringen på 25,4 mkr.

Kommunstyrelsen har i KS § 63 KLK.2015.138 fattat beslut om att ta i
anspråk 10.500.000 kr för finansiering av köpet av Fastigheten
Örkelljunga Ejdern 6. Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen
fattar beslut om att använda resterande belopp motsvarande 14.947.828
kr från avyttrade fonder till att amortera av lån 38337 hos
Kommuninvest som är på 26.550.000 kr, samt att avyttra ytterligare
fonder för att täcka resterande kapital som krävs för att kunna amortera
av hela lånet. Ekonomienheten föreslår dessutom att ytterligare fonder
avyttras för att kunna amortera av lån 57069 på 10.000.000 hos
Kommuninvest, som löper till 2015-08-12.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-04-22 - KSAU § 97
Tjänsteskrivelse amortering av lån (3).pdf
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt

att amortera av lån 38337 hos Kommuninvest som är på
26.550.000 kronor genom att dels, använda återstående
belopp motsvarande 14.947.828 kronor från avyttrade
fonder, dels att avyttra ytterligare fonder för att täcka
resterande kapital som krävs för att kunna amortera av hela
lånet, samt

att ytterligare fonder ska avyttras för att kunna amortera av lån
57069 på 10.000.000 kronor hos Kommuninvest, som löper
till 2015-08-12.

___________

Expedieras till:
Stefan Christensson för åtgärd
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 87 KLK.2015.174 041

Anvisningar för delårsrapport 2015

Delårsrapporten för 2015 ska utgå från budget 2015, vilket innebär att
delårsrapporten ska analyseras utifrån verksamhetens resultat och mål
med utgångspunkt från 2015. Målen ska analyseras och kommenteras
utifrån ”God ekonomisk hushållning”.

Kommunfullmäktige ska behandla och godkänna delårsrapporten och
revisorerna ska göra en bedömning av och om resultatet är förenligt
med verksamhets- och finansiella mål utifrån god ekonomisk
hushållning.

Delårsrapporten är ett budgetuppföljningsdokument med information
om avvikelser mot givna budgetramar. Varjenämnd och styrelse ska om
det finns en negativ budgetavvikelse för perioden även redovisa hur
avvikelsen ska justeras för att uppnå budgetföljsamhet vid årets slut
eller inom en treårsperiod enligt balanskravslagen.

En prognos ska lämnas över beräknat utfall 2015-12-31.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-05-20 - KSAU § 129
Anvisningar Delårsrapport 2015 (3).pdf

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna Anvisningarna för delårsrapport 2015.
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 88 KLK.2015.175 041

Förslag till anvisningar för budget 2016 och ekonomisk
plan 2017-2018

Ekonomienheten presenterar förslag till anvisningar för budget 2016
och ekonomisk plan 2017-2018

Beslutsunderlag
Budgetanvisningar 2016 (3).pdf

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna ekonomienhetens förslag till anvisningar för
budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2018.

___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

6(37)
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 89 UBF.2012.47 047

Lärarlyftet II

Den nya skollagens skärpta behörighetskrav och införandet av
lärarlegitimation har inneburit att ett utbildningsbehov av lärare
uppstått. Skollagen ställer krav på att lärarna har behörighet i samtliga
ämnen som de undervisar i. För att uppnå detta finns ett behov av att
vidareutbilda ett antal lärare.

Utbildningschefen informerar om att de under 2015 utbildar två lärare
inom ramen för Lärarlyftet II. En lärare kommer att studera under både
vår- och höstterminen medan en kommer att studera endast under
höstterminen. De kommer tillsammans att läsa 52,5 högskolepoäng
vilket genererar ett statsbidrag med 26 250 kronor.

Lärarna beviljas en nedsättning av sin tjänstgöringstid med 20 % för
halvtidsstudier samt ersättning för litteratur och resor i enlighet med
tidigare beslut. Kostnaden för detta är 127 000 kronor sedan det
statsbidrag som utgår frånräknats.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-05-13 - KSAU § 124
Protokoll 2015-04-09 - UN § 42
Beräkning av kostnaderna för Lärarlyftet II 2015

Utbildningsnämnden har beslutat att hos kommunstyrelsen begära
tilläggsanslag med 127 000 kronor för kostnader 2015 för
vidareutbildning av lärare i Lärarlyftet II.

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja utbildningsnämnden 127.000 kronor för
vidareutbildning av lärare i Lärarlyftet II, samt

att kostnaden 127.000 kronor täcks i tilläggsbudget 2, drift för
2015.

___________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden, Stefan Christensson, Pärm TB2
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 90 KLK.2015.217 291

Uppförande av paviljong Beringskolan

Fastighetsingenjör Stefan Andersson meddelar att kommunen beslutat
avbryta upphandlingen av ombyggnad av Bering Special. På grund av
detta finns en akut lokalbrist på Beringskolan och kommunen har därför
beslutat att hyra in en modul (klassrum) och placera denna norr om
tvåvåningsbyggnaden. Paviljongen ansluts mot fasad så denna blir en
del av skolan. Övriga lokaler löses inom befintliga ytor

Stefan Anderson beräknar följande kostnader:

Etablering enligt offert 87.400 kronor.
Kostnader för kran, bygg, mark, el och bygglov 73.500 kronor
(Kostnaderna kan stiga något beroende på vilken kran som man måste
använda vid montage).
Samtliga priser är exkl. moms.
Hyreskostnaden är 11.000 kronor/månad exkl. moms.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-05-20 - KSAU § 147
Tjänsteskrivelse Stefan Andersson

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja utbildningsnämnden anslag ur Tilläggsbudget 2, drift
2015, dels med 160.900 kronor för uppförande av modul på
Beringskolan, dels för hyreskostnad 77.000 kronor 2015
(11.000 kronor per månad). Hyreskostnader för kommande
år får hanteras i budgetarbetet.

___________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Stefan Andersson
Stefan Christensson
Pärm TB2
Budgetpärm 2016
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 91 SBN.2015.18

Samhällsbyggnadsnämndens Internkontroll 2014 -
uppföljning

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat

att godkänna redovisningen om intern kontroll 2014, samt

att lägga redovisningen till handlingarna

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-05-13 - KSAU § 119
Protokoll 2015-04-07 - SBN § 28
Uppföljning internkontroll 2014

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
___________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Amanda Cederholm
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 92 KLK.2014.336 253

Förslag till beslut om försäljning av del av fastigheten
Östra Spång 4:9 - Plastonor

Kommunstyrelsens arbetsutskott har bl a beslutat att uppdra åt
samhällsbyggnadschef Kristian Swärd att i kontakter med Plastonor AB
ta fram ett reviderat förslag till köpekontrakt.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-05-20 - KSAU § 135
Rev tjänsteskrivelse från Kristian Swärd.pdf
Köpekontrakt inkl. tillägg del av Östra Spång 4_9 Plastonor AB.pdf
Arrendeavtal tillkommande yta Plastonor AB.pdf

Mellan Örkelljunga Kommun som säljare och Plastonor AB som
köpare, tecknades köpekontrakt 2015-01-09 gällande fastigheten
Örkelljunga del av Östra Spång 4:9. Med tillägg till nämnda
köpekontrakt, har parterna överenskommit att köparen ska köpa till den
areal (3556,27 kvm) som presenterats på karta tillhörande
köpekontraktet. Köparen ska erlägga en köpeskilling på 327.341 kronor.

I tjänsteskrivelsen anför Kristian Swärd följande:

Plastonor AB önskar utvidga sitt markområde uppe på Skåneporten i
samband med byggnationen av sitt nya lager. För att kunna säkerställa
transporter till och ifrån området på ett lätt och säkert sätt, behövs
befintlig väg och ett markområde köpas in. I samband med detta
kommer kommunen och Plastonor att byta ett markområde
motsvarande 105,275 kvm för att säkerställa att vändplatsen tillhör
kommunen.

Tomtytan är 3171,784 kvm och vägytan är 384,486 kvm— 105,275
kvm totalt 279,211 kvm
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kvadratmeterpriset är sedan tidigare satt till 90:kr/kvm (Kf §109
2011-09-02), vilket innebär att totala försäljningspriset på tomtmark
skulle bli ca 28.460 kronor.

Kvadratmeterpriset på vägområdet är förhandlat med köparen till 150:-/
kvm, vilket innebär att totala försäljningspriset för vägområdet skulle
bli ca 41.881 :-

Totala köpeskillingen är 327.341 kronor. Förrättningskostnader
kommer säljare samt köpare att dela mellan sig 50/50 %. Dessa
uppskattas till en kostnad mellan 30-50.000 kronor.

Plastonor AB kommer även behöva någon form av arrendeavtalslösning
för att kunna nyttja marken, innan erforderlig fastighetsreglering är
lagakraftvunnen. Förslagsvis kan 10% av köpeskillingen erläggas som
arrendeavgift tills att lagfart kunnat utfärdas till Plastonor AB, och
senare avräkna detta vid tillträdet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att godkänna arrendeavtal med Plastonor AB avseende del av
Östra Spång 4:9, ca 3450,995 kvm, enligt presenterad
kartbilaga. Avsikten är att arrendatorn jämlikt
kommunfullmäktiges kommande beslut 2015-06-22 äger rätt
att förvärva arrendestället. Arrendestället utarrenderas i
avvaktan på att fastighetsreglering vinner laga kraft, för att ge
arrendatorn möjlighet att påbörja byggnation under
förutsättning att bygglov beviljats. Arrendestället upplåtes
för perioden 2015-05-31 till dess att fastighetsreglering
vunnit laga kraft och arrendatorn tillträder fastigheten som
ägare. Arrendeavgiften för arrendeperioden utgörs av den
handpenning som erläggs, på 10% av köpeskillingen, dvs
32.734 kronor.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna tilläggsavtal till köpekontrakt 2015-01-09 gällande
fastigheten Örkelljunga del av Östra Spång 4:9. Enligt
tilläggsavtalet ska Plastonor AB av Örkelljunga kommun
köpa till areal omfattande 3 556,27 kvm som framgår av
karta. Köparen ska erlägga en köpeskilling på 327 341
kronor.Förrättningskostnader kommer säljare och köpare
att dela mellan sig 50/50 %. Dessa uppskattas till en kostnad
mellan 30-50.000 kronor.

___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Fredrika Klevborn för kännedom
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 93 KLK.2015.212 252

Optionsavtal för Plastonor AB avseende framtida förvärv
för del av Östra Spång 4:9

Mellan Örkelljunga kommun och Plastonor AB har träffats
överenskommelse om framtida förvärv av del av Östra Spång 4:9
omfattande ca 7135,165 kvm.

Bolaget har för avsikt att förvärva markområdet för utökning av
verksamheten. Köpeskillingen för markområdet är av
kommunfullmäktige fastställt till 90:-/kvm grovterrasserad mark
(Kf § 109, 2011-09-02).

Optionen för markområdet gäller till 30/6 år 2017 förutsatt att
kommunstyrelsen godkänner avtalet. Bolaget ska skriftligen till
kommunen ange om de önskar nyttja optionen. Görs inte detta inom
angiven tid har rätten till markförvärvet förfallit.

Utnyttjar bolaget sin rätt enligt givna villkor i avtalet om att förvärva
markområdet ska parterna snarast upprätta köpehandlingar.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-05-20 - KSAU § 136
Rev Optionsavtal Plastonor AB.pdf

Kommunstyrelsen beslutar -- under förutsättning av kommun-
fullmäktiges beslut KLK 2014.336 om försäljning av mark --

att godkänna upprättat optionsavtal med Plastonor AB
avseende förvärv av del av Östra Spång 4:9 omfattande ca
7135,165 kvadratmeter.

___________

Expedieras till:
Fredrika Klevborn för handläggning
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 94 KLK.2011.392 420

Strandskydd - LIS - områden

Sedan fyra år tillbaka har kommuner, genom förändringar i
miljöbalken, haft möjlighet att på översiktsplanenivå peka ut strandnära
områden för landsbygdsutveckling, så kallade LIS-områden. Inom
utpekade LIS-områden kan strandskyddet upphävas om åtgärden
långsiktigt främjar en positiv sysselsättningseffekt och bidrar till att
upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden. Utvecklingen ska ske på
ett sådant sätt att det långsiktiga skyddet för stränderna upprätthålls. Det
ska fortfarande finnas god tillgång till strandområden för allmänheten
och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Kostnaden att ta fram ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen ÖP07
med temat Landsbygdsutveckling i strandnära läge – LIS uppskattas till
totalt 700 000 kronor. Statligt stöd bedöms kunna täcka halva summan
för inledande utredningar så att kommunens totala kostnad
uppskattas bli ca 525 000.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-05-20 - KSAU § 139
Tjänsteskrivelse Didrik Weber - Upprättande av tematiskt tillägg till
Översiktsplan ÖP07 med temat Landsbygdsutveckling i strandnära läge
- LIS
Projektbeskrivning LIS

Kommunstyrelsen har beslutat

att godkänna föreslagen plankalkyl,

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ansöka om statligt
stöd för planeringsinsatser i strandnära läge

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att upprätta tematiskt
tillägg till ÖP07 med temat Landsbygdsutveckling i strandnära
läge – LIS, i enlighet med beviljade anslag, samt

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att återkomma med
begäran om anslag för verksamheten under 2015 i samband
med igångsättning av projektet.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Vikarierande stadsarkitekt Didrik Webermeddelar att stödpengarna för
LIS saknas i statsbudgeten och att Boverket lämnat beskedet att det för
närvarande inte finns medel till att bevilja Örkelljunga kommun stöd för
planeringsinsatsen för LIS. I nämnda kalkyl var bidraget från Boverket
beräknat till 175 000 kr.

Stadsarkitekten bedömer att projektet ändå går att genomföra som ett
bantat projekt inom ramen för de medel som avsatts till arbetet i beslut
av kommunstyrelsen. Kostnaden för projektet är svårförutsägbart men i
kostnadsuppskattningen landar den externa kostnaden på 300 000
kronor och den interna kostnaden på 300 000 kronor.

Inför ansökan till Boverket delades projektet upp så att arbetet med
planeringsunderlaget separerades från resten av översiktsplanenearbetet.
Bidrag kunde endast betalas ut för planeringsunderlag – inte för
kommunens planarbete. För kommunen är det opraktiskt att dela upp
arbetet. Samhällsbyggnadsförvaltningen siktar på att slutresultatet av
arbetet blir ett färdigt förslag till ett tillägg till översiktsplanen avseende
LIS.

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att upprätta
tematiskt tillägg till ÖP07 med temat Landsbygds-
utveckling i strandnära läge – LIS, i enlighet med reviderad
plankalkyl, från stadsarkitekt Didrik Weber,daterad 6 maj
2015, samt

att kostnaden kommer att täckas inom samhällsbyggnads-
förvaltningens budget - vakanta tjänster.

___________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Didrik Weber
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 95 KLK.2015.148 170

Medlemsdirektiv för kommunalförbundet
Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Räddningstjänsten Skåne Nordväst är ett kommunalförbund bildat
fr o m 2015-01-01. Medlemskommunerna är Helsingborgs stad,
Örkelljunga kommun och Ängelholms kommun. Kommunalförbundet
har bildats genom antagande av gemensam förbundsordning.

Av förbundsordningen, punkt 12, framgår att förbundets ändamål och
syfte ska beskrivas närmare i ett direktiv som fastställs för varje
mandatperiod genom samstämmiga beslut i medlemmarnas fullmäktige.
I direktivet ska anges bland annat vilken inriktning och utveckling
verksamheten i förbundet ska ha, hur målen ska följas upp samt former
för hur medlemmarna ska samverka, t ex i medlemsforum.
Förslag till medlemsdirektiv för förbundet har nu arbetats fram. Samråd
har skett med förbundet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-05-20 - KSAU § 137
Tjänsteskrivelse Medlemsdirektiv.docx
Medlemsdirektiv Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till Medlemsdirektiv för Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 96 KLK.2015.205 00

Årsredovisning 2014 för Kommunalförbundet
Medelpunkten

Kommunalförbundet Medelpunkten presenterar Årsredovisning för
2014.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-05-20 - KSAU § 138
Brev från Kommunalförbundet Medelpunkten till KF angående
årsredovisningen
Årsredovisning 2014 Kommunalförbundet Medelpunkten
Granskning av bokslut och årsredovisning 2014 Kommunalförbundet
Medelpunkten
Protokoll B Kommunalförbundet Medelpunket § 21
Protokoll A Kommunalförbundet Medelpunkten § 19, 20, 22, 23 och
24

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja ansvarsfrihet för Direktionen i Kommunalförbundet
Medelpunkten, samt

att godkänna Årsredovisning 2014 för Kommunalförbundet
Medelpunkten

___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 97 KLK.2015.105 112

Medborgarskapsceremonier

Den 1 april 2015 träder ändringar i lagen om svenskt medborgarskap
ikraft, enligt regeringens proposition 2013/14:143 Ett medborgarskap
som grundas på samhörighet. Detta innebär bland annat att varje
kommun ska minst en gång per år anordna en medborgarskapsceremoni
för att högtidlighålla nya svenska medborgare deras medborgarskap och
markera medborgarskapets betydelse.

Länsstyrelsens uppdrag
Länsstyrelserna har fått i uppdrag (A2014/1831/IU) att, efter samråd
med Sveriges Kommuner och Landsting, verka för att kommunerna får
information om hur medborgarskapsceremonier genomförs i andra
kommuner. Information kommer att finnas tillgänglig på
lansstyrelserna.se.

Medborgarskapsceremoniernas innehåll
En ceremoni ska förmedla portalparagrafens budskap om att det
svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan
medborgaren och staten, att medborgarskapet innebär friheter,
rättigheter och skyldigheter samt att medborgarskapet är en grund för
folkstyrelsen och står för samhörighet med Sverige.

Portalparagraf 2001:82
1 §
Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan
medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för
båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för
samhörighet med Sverige. Medborgarskapet representerar det formella
medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen.
I denna lag regleras hur en person blir och upphör att vara svensk
medborgare.

Kommunerna har i övrigt frihet att själv bestämma över ceremoniernas
innehåll och anpassa ceremonierna efter den egna kommunens
förutsättningar och förhållanden.
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Kommunernas ansvar
De som blir svenska medborgare på annat sätt än vid födseln bjuds in att
delta vid en medborgarskapsceremoni. Eftersom ceremonierna är till för
att högtidlighålla det nya medborgarskapet är det viktigt att det inte går
alltför lång tid innan ceremonin äger rum. Av den anledningen ska
ceremonierna anordnas minst en gång per år. Kommunen bjuder in alla
personer som är folkbokförda i kommunen och som under de senaste 18
månaderna blivit svenska medborgare. De som tidigare blivit inbjudna
till att delta i en medborgarskapsceremoni behöver inte bjudas in igen.

Uppgifter från folkbokföringen
Alla myndigheter i samhället har rätt att, mot avgift, erhålla uppgifter
från folkbokföringen genom Navet (Skatteverkets system för
distribution av folkbokföringsuppgifter till samhället).

Skatteverket erbjuder ett antal olika media för utdata:
· Filöverföring satsvis via Internet, antingen med hjälp av

SHS-nod eller e-transport.
· Magnetmedia i form av cd.
· Pappersutskrifter i form av personlista (ca 10 per sida),

aviseringslista (ca 4 per sida), personavi (1 per sida) och
adressetiketter.

Länk till skatteverkets blankett för beställning av uppgifter via Navet
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/myndigheter/avisering
avbefolkningsuppgifternavet.4.18e1b10334ebe8bc80001754.html

Efter beställning är mottagen kan det ta upp till 14 dagar innan man
erhåller uppgifterna.

Finansiering
Kommunerna får ersättning från staten för de kostnader som
uppstår vid anordnandet av medborgarskapsceremonier. Ersättningen
ska täcka arbetskostnader för att förbereda och genomföra
medborgarskapsceremonierna, kostnader för att inhämta namn- och
adressuppgifter för nya medborgare i kommunerna samt för att skicka
ut inbjudningar och svarskort. Kommunerna behöver inte ansöka om
finansiellt stöd för detta utan medlen fördelas i statsbudgeten genom det
generella statsbidraget till kommunerna. I budgeten för 2014 avsattes 5
miljoner kronor per år för ändamålet. Summan varje kommun får
genom denna fördelning är i förhållande till antalet kommuninvånare,
det vill säga cirka 50 öre per person.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2015-05-20 - KSAU § 132
Medborgarskapsceremonier
Yttrande från KF presidium angående medborgarskapsceremoni

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att överlämna ärendet till
kommunfullmäktiges presidium för yttrande till kommunkansliet senast
den 31 maj 2015.

Kommunfullmäktiges presidium har genom ordföranden Magnus
Håkansson framfört följande:

Ett förslag är att hösten 2015 ha en enkel ceremoni innan ett
fullmäktigesammanträde och därefter diskutera om
medborgarskapsceremonin i fortsättningen ska firas i samband med
Sveriges nationaldagsfirande.

Kommunstyrelsen beslutar uttala

att styrelsen intet har att erinra mot presidiets förslag till
hantering av medborgarskapsceremonier i Örkelljunga
kommun.

___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktiges presidium för handläggning
Elinor Franzén, Hanna Hoang Armbäck
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KS § 98 KLK.2015.191 406

Taxa för Söderåsens Miljöförbund gällande fr o m
2015-04-01

Kommunfullmäktige har beslutat

att godkänna Direktionens förslag till förändrade Taxor för
Söderåsens Miljöförbund 2015 under förutsättning att samtliga
medlemskommuner godkänner förslaget till förändrad taxa, samt

att taxan skall gälla fr o m 2015-04-01.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-05-20 - KSAU § 140
Beslut taxor slutlig version Söderåsens Miljöföbund.pdf
Taxor, ändringar och förklaringar

Direktionens förslag till beslut
En komplett taxa med alla ändringar införda översänds till
medlemskommunerna för fastställelse i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Direktionen har den 14 augusti 2014 tagit fram förslag till reviderad
taxa för Söderåsens miljöförbund. Förslaget har behandlats vid
medlemssamråd i oktober och har därefter fastställs i alla kommunernas
kommunfullmäktige. Den nya taxan började gälla 1 april 2015.
Ändringarna i taxan har nu förts in och ett samlat dokument med aktuell
lydelse bör finnas i kommunfullmäktiges protokoll. När ändringarna
infördes uppdagades några felskrivningar som nu också korrigerats.
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Felskrivningar som rättats är:

1.Uppdaterad besvärshänvisning för avgifter inom tobak, folköl och
receptfria läkemedel. Överklagan prövas numera av förvaltningsrätten.

2.Taxebilaga 2 Miljöbalken har redaktionella ändringar gjorts i den
beskrivande texten, som till exempel hänvisningar till annan punkt i
miljöprövningsförordningen. Dessutom har några punkter justerats på
grund av skrivfel:

· 2 kap 4 §, kod 1.3004-2. Övre gränsen antal djurenheter har
tagits bort, detta innebär att de större djurhållarna får lägre
avgift

· 5 kap 10 §, kod 15.90. SKLs underlag ändrat,
miljöprövningsförordningen har sänkt gränsen för
tillståndskravet, vi hade förut två nivåer med 5 K skillnad.

· 5 kap 10 §, kod 15.9001. SKLs underlag ändrat, nivåerna
ändrade men samma antal K

· 8 kap 2 §, kod 20.10. Antal K (timmar) saknades, följer SKLs
lägsta nivå 8 kap 6 §, kod 20.50. Antal K (timmar) saknades,
följer SKLs lägsta nivå 8 kap 7 § kod 20.60. Antal K (timmar)
saknades, följer SKLs lägsta nivå 12 kap 2 §, kod 24. 20.
Skrivfel i tidigare taxa, kemiska/biologiska

· 23 kap 1 §, kod 50.10-1. En punkt tillagd i den beskrivande
texten

· 29 kap 27 §, kod 90.221. Texten ändrad. Samförbrännings- och
avfallspanna har delats i olika punkter i SKLs underlag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att i enlighet med Direktionens förslag 2015-04-14, § 39
godkänna en komplett Taxa för Söderåsens Miljöförbund
med ändringar införda.

__________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Söderåsens Miljöförbund ( f. k inför kf:s beslut)
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KS § 99 KLK.2015.178 260

Besvarande av motion - TomasNilsson, C -
Företagsflytt till Örkelljunga

Tomas Nilsson, C, framför i en motion följande:

"Jag fick iden att flytta företaget till Örkelljunga när jag såg"...

Så kan anledningen till ett företagsflytt till Örkelljunga initieras.
Den som idag kör förbi Skåneporten vet inget om att tomten, som
Gillebagaren ägde, är tillgänglig för industribyggnation. Tomten bör
snarast massbalanseras och iordningställas för byggnation med
tillfartsväg, ledningar och lämplig tomtindelning. Det positiva
blickfånget av etableringarna på västra sidan av motorvägen kan
påverka till köp vid åsynen av motsvarande möjligheter på östra sidan.
Efter färdigställandet av området bör bilderna från båda sidor om
motorvägen läggas ut på olika medier, som tillsammans med
synintrycken när man passerar Skåneporten från 24:an och E4:an kan
inspirera till etablering.

Först bland Smålandskommunerna utmed E4:an att anlägga färdigställd
industrimark var Ljungby som gjorde detta redan på 70-talet direkt efter
att E4:an lagts om. Området har efterhand utökats och löper nu ett par
kilometer utmed E4:an. Ljungby kommun är ca tre gånger Örkelljunga
med ca 27000 invånare.

Värnamo byggde ut industriområdet i anslutning till Växjövägen med
en gigantisk yta på uppemot 1 km2, som nu fylls med byggnader.
Värnamo har ca 33000 invånare.

Centerpartiet föreslår att
· Örkelljunga kommun snarast iordningställer industriområdet

sydost Skåneporten.
· Örkelljunga kommun tar kontakt med Värnamo och Ljungby

kommuner för input om finansiering och utförande.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-05-20 - KSAU § 143
Motion - Tomas Nilsson, C - Företagsflytt till Örkelljunga
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Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Protokollsanteckning i arbetsutskottet
Arbetsutskottet är mycket positivt till förslag som kan bidra till
företagsetableringar i kommunen och anser dessa frågor vara mycket
angelägna.

När det gäller förslaget att Örkelljunga kommun skall ta kontakt med
Värnamo och Ljungby kommuner för input om finansiering och
utförande kan konstateras att kontakter redan förevarit med Ljungby
kommun om gemensamma frågor. I enlighet med motionens förslag
kommer kommunens näringslivs- och turistchef att få i uppdrag att
kontakta Värnamo kommun för fortsatta kontakter inom
näringslivsområdet och deras förslag till olika initiativ.

Motionären föreslår vidare att Örkelljunga kommun snarast
iordningställer industriområdet sydost Skåneporten (f d Gillebagarens
tomt).

Arbetsutskottet noterar att ett första steg i detta exploateringsarbete är
att fastställa en detaljplan för området. Detta arbete har redan påbörjats.
Nästa steg i exploateringsarbetet är att föra förhandlingar med von
Reisers stiftelse, trafikverket och företaget Torpet om dels utformning
av planområdet, dels gemensam tillfartsväg. Dessa överläggningar är
till viss del redan påbörjade. Om kommunen kan nå överenskommelser
med berörda representanter kan därefter planeringen med
massbalansering påbörjas efter att olika höjdnivåer m m fastställts i
detaljplanen.

Motionen föreslås därmed anses vara besvarad.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända arbetsutskottets
protokollsanteckning ovan, samt

att motionen därmed ska anses vara besvarad.
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Krister Persson
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KS § 100 KLK.2014.412 294

Besvarande av motion - Tillskapa mindre, enklare
bostäder passande unga människor

Mats Persson, MO, har inlämnat en motion om att tillskapa mindre,
enklare bostäder passande unga människor. Avmotionen framgår
följande:

Dagens bostadssituation i Örkelljunga är miserabel för unga människor
som både vill och behöver flytta hemifrån. 10.000:- i månaden för en
nybyggd lägenhet är en orimlig börda för en ung människa som skall
skapa sin framtid och ett eget boende. Ettor och tvårummare finns bara i
fantasin. Vi vill gärna att de unga skall stanna i orten och verka här.
Men hur skall detta bli möjligt? Vi varken har eller planerar bostäder
som skulle passa målgruppen. Vi äger bolaget Örkelljungabostäder och
kan mycket väl bygga både enkelt och ändamålsenligt men det är inte
ett område som privata aktörer tjänar tillräckligt mycket pengar på. Det
hela blir ofta en ond cirkel, har Du inget jobb kan Du inte efterfråga en
dyr bostad. Min egen generation var lyckligt lottad, man både fick jobb
och tillgång till bostad. Så är det tyvärr inte längre. Ibland glömmer vi
tyvärr att en god bostad är en social rättighet.

Med anledning av ovanstående hemställer jag att kommunen uppdrar åt
Örkelljungabostäder att planera och skapa lämpliga bostäder för unga, i
denna motions anda.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-05-13 - KSAU § 120
Tillskapa mindre, enklare bostäder passande unga människor
Yttrande från Örkelljungabostäder AB

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
Örkelljungabostäder AB för yttrande senast 2015-04-30.

Sulev Pull har för styrelsen i Örkelljungabostäder AB överlämnat
följande yttrande:

Motionsställaren efterfrågar tillskapande av mindre enklare lägenheter
för unga människor med hyror som inte blir en orimlig börda.
Motionsställaren efterfrågar också gärna 1:or och 2:or. Vadnivån för
inte "orimlig börda" är framgår inte varför vi får beskriva situationen ur
ett produktions- och ett förvaltningsperspektiv.

Produktionskostnaden idag för nya lägenheter motsvarar en årshyra på
ca 1500 kr/m2. Mindre lägenheter kostar mer per m2 än större eftersom
de inte har en utspädning av enklare rum (sovrum) utan installationer
som t.ex. badrum och kök.

Följaktligen kommer då en lägenhet på ett rum och kök på ca 35 m2 att
kosta ca 4.375 kr/månad exkl. elförbrukning. En lägenhet med 2 rum
och kök på ca 45 m2 kostar ca 5.625 kr/månad exkl. elförbrukning.

I Örkelljungabostäders bestånd idag är mer än hälften av alla lägenheter
1:or eller 2:or. En befintlig 1:a på ca 45 m2 kostar ca 3.700 kr/månad
exkl. elförbrukning och en befintlig 2:a på ca 60 m2 kostar ca 5.000
kr/månad exkl. elförbrukning. Den relativt nybyggda fastigheten på
Ejdern är inte med i beräkningen då de lägenheterna är större och
fortfarande nära nybyggnadskostnaden .

Örkelljungabostäders bekymmer idag är inte att det saknas mindre
lägenheter utan att det saknas fler större lägenheter. Vi kan inte bygga
nya billigare lägenheter än vad vi redan har, utan måste försöka få de
som bor i mindre lägenheter att så småningom flytta till större när
ekonomin tillåter, så att en flyttkedja kommer i gång.
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Örkelljungabostäder saknar idag de lägenheter som bör ingå i en möjlig
lägenhetskarriär där de som med tiden får ökade resurser
kan få ett nytt attraktivt boende att flytta till och därmed ge möjlighet
till bl.a. ungdomar att efterträda dem i de mindre och billigare
lägenheterna.

Örkelljungabostäder eftersträvar en bättre balans i storlekar i
kommande projekt för att kunna skapa flyttkedjor eller bostadskarriärer.
På så sätt får Örkelljungabostäder också en bredare grupp av
kommuninvånare som kunder och hyresgäster som mer speglar ett
genomsnitt av kommunens invånare. I samma tanke försöker
Örkelljungabostäder att bli mer "allmännyttig" än vad vi
är i dag. Det är en antagen strategi som styrelsen i Örkelljungabostäder
har fullföljt i samband med uppstart av nya projekt.

Örkelljungabostäder är ändå beredda att skapa nya mindre lägenheter i
nivå med de som vi har idag, i samband med t.ex. ombyggnationer av
förvärvade fastigheter. Om det går blir det en prioriterad aktivitet.
Örkelljungabostäder som trots allt skall drivas med affärsmässiga
principer, enligt en lag från 2011, bör kunna styras av ägarens
representanter utan att det skall krävas ägardirektiv om vad som skall
byggas och när. Styrelsens uppgift måste vara att tillvarata ägarens
intresse och ha en strategi för att uppfylla ägarens intentioner
långsiktigt.

Protokollsanteckning i arbetsutskottet

Arbetsutskottet noterar att Mats Persson i sin motion bl a anför att
10.000 kronor i månaden för en nybyggd lägenhet är en orimlig börda
för en ung människa som skall skapa sin framtid och ett eget boende.
Mats Persson anger vidare att "Ettor och tvårummare finns bara i
fantasin."

Sulev Pull noterar att i Örkelljungabostäders bestånd idag är mer än
hälften av alla lägenheter 1:or eller 2:or.

En befintlig 1:a på ca 45 m2 kostar ca 3.700 kr/månad exkl.
elförbrukning och en befintlig 2:a på ca 60 m2 kostar ca 5.000
kr/månad exkl. elförbrukning. Den relativt nybyggda fastigheten på
Ejdern är inte med i beräkningen då de lägenheterna är större och
fortfarande nära nybyggnadskostnaden.
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Sulev Pull anger även att produktionskostnaden för nya lägenheter
motsvarar en årshyra på ca 1500 kr/m2. Mindre lägenheter kostar mer
per m2 än större eftersom de inte har en utspädning av enklare rum
(sovrum) utan installationer som t.ex. badrum och kök.

Följaktligen kommer då en lägenhet på ett rum och kök på ca 35 m2 att
kosta ca 4.375 kr/månad exkl. elförbrukning. En lägenhet med 2 rum
och kök på ca 45 m2 ca 5.625 kr/månad exkl. elförbrukning.

Örkelljungabostäders bekymmer idag är inte att det saknas mindre
lägenheter utan att det saknas fler större lägenheter. De kan inte bygga
nya billigare lägenheter än vad de redan har, utan måste försöka få de
som bor i mindre lägenheter att så småningom flytta till större när
ekonomin tillåter, så att en flyttkedja kommer i gång.

Arbetsutskottet uppmärksammar härvid att 18 stycken 2:or för
närvarande uppförs inom Kvarteret Ejdern av privata
byggentreprenörer.

Avslutningsvis noteras att arbetsutskottet ser det som angeläget, att vid
ägardialoger och bokslutsdialoger med Örkelljungabostäder, fortsätta
informera sig om kösituationen för 1:or och 2:or.

Arbetsutskottet föreslår att motionen avslås.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända yttrandet från
Örkelljungabostäder AB och arbetsutskottets
protokollsanteckning ovan, samt

att motionen därmed avslås.
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 101 KLK.2014.427 538

Besvarande av motion - Ordna möjlighet att pumpa
däck

Agneta Lindau-Persson, S, har inlämnat en motion om möjlighet att
pumpa däck. Avmotionen framgår följande:

I många kommuner, i dag på en central plats i stad/by, finns möjlig-
heter att pumpa däcken på sin cykel. På central plats i Örkelljunga fattas
denna så viktiga "pump".

Varjedag cyklar många till och från byn i olika ärenden. Och det är
många som väljer cykel framför bil och då tycker vi Socialdemokrater
att en luftpump skulle vara praktisk att ha tillgång till.

Vi menar att detta underlättar för cyklister och bör vara, är en del av,
Örkelljunga kommuns arbete för att göra det lättare att vara klimatsmart
i vardagen. Fler cyklister ger en trevligare miljö, mindre trängsel på
gatorna, renare luft och friska, trygga medborgare i rörelse.

Därför vill vi att:

Örkelljunga kommun snarast installerar en luftpump för pumpning av
cyklar, barnvagnar, rullstolar och rullatorer på en central plats i
Örkelljunga centrum, under dagtid.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-05-13 - KSAU § 121
Motion - Ordna möjlighet att pumpa däck
Protokoll 2015-04-07 - SBN § 32
Tjänsteskrivelse Kristofer Johansson

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast 2015-04-30.
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Enhetschef Kristofer Johansson framför i yttrande att det finns olika
modeller av cykelpumpar för offentlig plats. Man har tittat på två olika,
en helt manuell pump och en kompressordriven.

Fördelen med den manuella, förutom obefintliga driftskostnader, är att
den kan placeras var som helst i centrum, exempelvis vid klocktorget,
som är litet av en ”knutpunkt” för cyklister i centrum.

Den kompressordrivna pumpen bör placeras där det redan idag finns
nära tillgång till el, exempelvis vid den offentliga toaletten. Det
fungerar inte att placera pumpen intill en lyktstolpe, då där inte finns el
på dagtid.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på installation av en
cykelpump i Örkelljunga centrum. Kostnaden för pumpen bör belasta
redan beviljad budget för tillgänglighetsanpassning, då detta är en god
investering inte bara för cyklister, utan även rullstolar och rullatorer.
Pumpen ska installeras under 2015.

Samhällsbyggnadsnämnden i sin tur har beslutat att bifalla motionen
och uppdra åt enhetschef gata/park att utföra åtgärden

Kommunstyrelsens behandling
Agneta Lindau-Persson yrkar bifall till motionen och arbetsutskottets
förslag till beslut, vilket godkännes.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända dels
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, dels
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, samt

att därmed bifalla motionen.
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 102 KLK.2015.162 130

Förslag till avtal om ensamkommande flyktingbarn

Socialnämnden har tidigare år tecknat avtal om ensamkommande
flyktingbarn. Arbetsutskottet har noterat att avtalet berör
socialnämnden, utbildningsnämnden, överförmyndarnämnden samt
kommunstyrelsen. Dessutom är det ett mellankommunalt avtal med
Klippans kommun.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-05-20 - KSAU § 131
Kf 2011 63.pdf

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utse kommunstyrelsen till att teckna avtal om
ensamkommande flyktingbarn med Klippans kommun,
samt

att uppdra åt ordförande Carina Zachau, kommunchef Peter
Andreasson och berörda förvaltningschefer att utarbeta
förslag till nytt avtal med Klippans kommun. Avtalsförslaget
får därefter behandlas i kommunstyrelsen.

___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 103 KLK.2014.396 070

Besvarande av motion från M om att skapa beredningar
direkt under KF

Carina Zachau, M, har inlämnat en motion om att skapa beredningar
under kommunfullmäktige. Avmotionen framgår följande:

Tillfälliga beredningar kan inrättas för behandling av ärenden av extra
stort och brett allmänt intresse som när nya stora arbetsområden åläggs
kommunen och i vägvals- och utvecklingsfrågor. Det är
kommunfullmäktige som ska besluta om en fråga ska hanteras i en
tillfällig beredning och det ska givetvis finnas tydliga direktiv till
densamma. Örkelljunga kommun har inte vid något tillfälle utnyttjat
möjligheten till att skapa tillfälliga beredningar direkt under
kommunfullmäktige, men vi moderater anser att följande två frågor är
lämpliga att hantera i beredningar:

Integration av invandrare, framför allt flyktingar. Denna fråga berör
många viktiga funktioner i samhället som måste fungera samspelt. Den
har också ekonomiska konsekvenser på kort och lång sikt, både positiva
och negativa, som behöver kartläggas. Efter en lång tid av ensidigt
fokuserande på själva mottagningsprocessen är det nu hög tid att det tas
ett helhetsgrepp av hur denna stora förändring av vårt samhälle kan
göras på allra bästa sätt. Ingen tvekan om att vi behöver fler människor i
detta stora och glesbefolkade land, men det är både frustrerande och ett
resursslöseri att inte ta emot våra nyanlända på ett bättre sätt än idag.

Landsbygdsutveckling. I dessa tider av att större orter blir allt större
medan de mindre minskar ännu mer är det extra viktigt att vi som
befinner oss i gränslandet mellan dessa två utvecklingsvägar aktivt
jobbar för att komma in i en god cirkel av utveckling som förstärker sig
själv. Det kräver att kommunen tillsammans med andra aktörer i
föreningar, byalag, intresseföreningar och bland enskilda, utvecklar,
stärker och stimulerar landsbygdens utveckling. I vår kommun finns det
nästan 90 byar som behöver hjälp med att samverka för en starkare
landsbygd i utkanten av Familjen Helsingborg.
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Vimoderater vill därför

· Att kommunfullmäktige tillsätter beredningar direkt under
kommunfullmäktige som ges i uppdrag att arbeta med
ovanstående två frågor.

· Att instruktioner tas fram för tillfälliga beredningar direkt under
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-05-20 - KSAU § 141
Motion från M om att skapa beredningar direkt under KF
Yttrande av KF presidium angående möjligheten att skapa beredningar
direkt under fullmäktige

Kommunfullmäktige har beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i
sin tur remitterat motionen till kommunfullmäktiges presidium för
yttrande.

Kommunfullmäktiges ordförande Magnus Håkansson har för presidiets
räkning framfört följande yttrande över motionen:

Vi tror att detta är en bra möjlighet att få en bred parlamentarisk
beredning där alla partierna i fullmäktige är representerade. Frågorna
Integration och Landsbygdsutveckling är två sådana viktiga frågor som
det är av stor vikt att samtliga partier i fullmäktige är delaktiga i.
Vi föreslår att kommunledning och kommunfullmäktiges presidium får
i uppgift att ta fram instruktioner för beredning under fullmäktige.

Därmed föreslår vi att motionen bifalles.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända yttrandet från
kommunfullmäktiges presidium, samt

att därmed bifalla motionen.
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 104 KLK.2015.215 138

Initiativ om att möta framtidens utmaningar och
möjligheter när det gäller integration

Carina Zachau (m), Bjarne Daa (S), Christer Unosson (kd) Tomas
Nilsson (C) och Mary-Anne Persson (fp) har inlämnat initiativ till
kommunstyrelsen.

Initiativet har rubriken Möta Framtidens utmaningar och möjligheter
när det gäller integration!

Av initiativet framgår följande:

Örkelljunga kommun har ända sedan 80-talet tagit emot personer som
flyr från krigsdrabbade område i världen. Idag är situationen värre än på
många år och Örkelljunga tar emot familjer från framför allt Syrien.

Förutom vår egen mottagning på 25 personer per år, har
Migrationsverket etablerat två asylboende i vår kommun
(Hallandsvägen och gamla motellet) och vi har också ett avtal
tillsammans med Klippans kommun om att ta emot ensamkommande
flyktingbarn. Dessutom har andra kommuner placerat ett antal
ensamkommande barn i familjehem i vår kommun och det finns ett
HVB-hem i kommunens södra del som också tar emot ensamkommande
barn som placeras där av andra kommuner. Alla ensamkommande barn
går i våra skolor

Vårt eget åtagande och migrationsverkets etableringar medför nya
utmaningar och möjligheter. Det kräver planering inom områden som
skola, förskola och vård och omsorg. Många frågeställningar växer
fram och information behövs. Vadinnebär nya nationaliteter, språk,
kulturer? En ökad insikt innebär att det nya blir mindre skrämmande
eller farligt.

Vi tror att om vi i Örkelljunga tar till vara på de nya svenskarnas
kunskaper och drivkrafter så kan det innebära ett ökat företagande,
möjligheter att rekrytera framtida medarbetare till Örkelljunga och en
fortsatt befolkningsökning. Detta förutsätter att vi tillsammans hjälper
våra nya grannar att bli en del av samhället. Således att de får möjlighet
att försörja sig och sin familj.
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Vi behöver hitta de områden som förenar oss. Det kan vara kultur,
musik, mat och idrott men också mycket annat som kan komma fram i
fortsatta samtal och dialoger.

För att lyckas behövs det ett organiserat arbete i vår kommun som
består av såväl tjänstemän som politiker och att kommuninvånare och
föreningar involveras i arbetet.

· Vi vill därför att det tillsätts en styrgrupp, med en representant
från varje parti representerat i kommunfullmäktige, som får
ansvaret för arbetet och som också får mandat att tillsätta
nödvändiga arbetsgrupper.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-05-20 - KSAU § 142
Initiativ om att möta framtidens utmaningar och möjligheter när det
gäller integration

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra åt samtliga i
kommunfullmäktige representerade partier att till kommunstyrelsens
sammanträde 2015-06-03 lämna förslag till representant i styrgruppen.

Kommunstyrelsen beslutar

att i enlighet med presenterat initiativ inrätta en styrgrupp, med
en representant från varje parti representerat i
kommunfullmäktige, som får ansvaret för arbetet och som
också får mandat att tillsätta nödvändiga arbetsgrupper,

att som representanter utse Pauline Pertoft, MP,Tomas
Nilsson, C, Susanne Nilsson, MO, Christer Unosson, KD,
Bjarne Daa, S, Mary-Anne Persson, FP, TommyBrorsson,
SD, och Lennart Åkesson M, samt

att beslutet följer förslaget om att inrätta beredningar under
kommunfullmäktige, i det uppdrag som omfattar
integration. Ärendet om beredningar behandlas i
kommunfullmäktige 2015-06-22, KLK 2014.396.

___________
Expedieras till:
Ledamöter i styrgruppen
Socialnämnden, Utbildningsnämnden
Ledningsgruppen, Troman, Löneenheten
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KS § 105 KLK.2015.213 439

Information från Naturvårdsgrupp

Tomas Nilsson informerar om Naturvårdsgruppens arbete under 2015.

Gruppen har haft 3 möten och representeras av Tomas Nilsson och
Christer Olsson från kommunstyrelsen, Leif Sigbo och Janne Johansson
från Örkelljungabygdens Natur, Tord Andersson och Anders Sturesson,
från Söderåsens Miljöförbund, Sissela Olsson, Regionmuséet, Anders
Karlsson, LRF,Ann-Charlotte Thörnblad, landsbygdsutvecklare,
Örkelljunga kommun, Kristina Nilsson, Skogsvårdsstyrelsen och
Kenneth Svensson, Hushållningssällskapet.

De ärenden som berörts inom gruppen är bl a följande:

· Sjögull i Vita sjö. En åtgärdsplan finns för att åtgärda problemet.
LONA-bidrag har erhållits.

· Ny Naturvårdsplan. LONA bidrag har erhållits för arbetet.

· Projektet Tjäderskogar och Orrmyrar.

· Inom Skogsvårdsstyrelsen finns, Nokåsbidrag, avseende Natur
och kulturmiljöåtgärder. Bidraget kan erhållas av kommuner och
skogsägare för att bevara olika miljöer.

· Igenväxningsproblematik på landsbygden. För närvarande finns
4 mjölkbönder i kommunen och det saknas betesdjur i markerna.
Gruppen har poängterat vikten av arbetet med öppna landskap.
Föreläsningar kommer att genomföras. Det finns goda exempel
med aktiviteter med djur kring Närke och Dalarna där
kommunerna är aktörer.

· Strandskydd - LIS områden.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
___________
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KS § 106 KLK.2015.9 00

Informationsärenden

Beslutsunderlag
Informationsärenden 2015
Meddelande Länsstyrelsen Skåne - Utbetalning av projektstöd inom
Leader - Abborraleden
Protokoll Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB, 2015-03-25 § 1100-1103,
KLK 2015.99
Protokoll Örkelljungabostäder AB, konstituerande styrelsemöte
2015-05-18, KLK 2015.98

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationsärendena till handlingarna.
___________
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