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KS § 166 KLK.2020.199 107

Begäran om höjning av medlemsbidraget - Söderåsens
Miljöförbund

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun beslutar att godkänna
begäran från Söderåsens Miljöförbund om höjning av medlems-
bidraget fr.o.m. år 2021 med 18 kr till 150 kr/invånare och år.

Från och med år 2022 ska medlemsbidraget för varje kalenderår
räknas upp enligt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) med basmånad oktober.

Beslutet gäller under förutsättning av att medlemskommunerna
fattar likalydande beslut.

Bakgrund
Direktionen i Söderåsens Miljöförbund har beslutat översända begäran
om höjning av medlemsbidraget fr.o.m. år 2021 med 18 kr till 150
kr/invånare och år samt att medlemsbidraget därefter årligen får räknas
upp enligt SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med
basmånad oktober.

Förslag på beslutstext till medlemskommunerna
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna föreslås fatta beslut med
följande lydelse:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderåsens miljöförbunds
begäran om höjning av medlemsbidraget fr.o.m. år 2021 med 18 kr till
150 kr/invånare och år.

Från och med år 2022 ska medlemsbidraget för varje kalenderår räknas
upp enligt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med
basmånad oktober.
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Ärendebeskrivning/Problembeskrivning
Miljöförbundet har inte tillräckliga resurser (medlemsbidrag) för att
inom sitt uppdragsområde genomföra all den myndighetsutövning som
åligger myndigheten och som endast kan finansieras med skattemedel.

Risk för negativt resultat
Direktionen ska för varje år fastställa mål och budget för
nästkommande år samt flerårsbudget. Miljöförbundet har ökade
kostnader för sin verksamhet inom flera områden. I samband med
arbetet med budget 2020 och flerårsbudgeten för 2021 och 2022 har det
blivit tydligt att miljöförbundet inte har förutsättningar att kunna nå sitt
övergripande finansiella mål på 1,5 % överskott av omsättningen och
på sikt riskerar negativa resultat.

Detta beror huvudsakligen på att medlemsbidragets storlek baseras på
ett fast (nominellt) värde som inte tar hänsyn till förändringar i
prisnivån (dvs kostnadsökningar i form av löner m m). Värdet har
urholkats under tio års tid.

Förbundet behöver för år 2021 skattekompensation motsvarande 18
kr/invånare och år och därefter årligen kompensation enligt index. Vid
uppräkning enligt SKRs prisindex rekommenderas att man använder
basmånad oktober. Vilket förbundet sedan tidigare gör vid uppräkning
av taxor.

I kommande förslag till ny förbundsordning återkommer Söderåsens
Miljöförbunds direktion med förslag rörande mekanismer som skall
förhindra att förbundet bygger på sig ett allt för stort eget kapital
beroende på framtida effektiviseringar.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun beslutar att godkänna
begäran från Söderåsens Miljöförbund om höjning av medlems-
bidraget fr.o.m. år 2021 med 18 kr till 150 kr/invånare och år.

Från och med år 2022 ska medlemsbidraget för varje kalenderår räknas
upp enligt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med
basmånad oktober.

Beslutet gäller under förutsättning av att medlemskommunerna fattar
likalydande beslut.
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för avvaktande av resultatet av beställd rapport från
medlemskommunernas kommunalråd om genomlysning av Söderåsens
Miljöförbund genom företaget StartPoint Advisory AB.

Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun beslutar att godkänna
begäran från Söderåsens Miljöförbund om höjning av medlems-
bidraget fr.o.m. år 2021 med 18 kr till 150 kr/invånare och år.

Från och med år 2022 ska medlemsbidraget för varje kalenderår räknas
upp enligt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med
basmånad oktober.

Beslutet gäller under förutsättning av att medlemskommunerna fattar
likalydande beslut.

Kommunstyrelsens behandling
Företaget StartPoint Advisory AB Johan Grip och David Nordling
informerar via länk utförligt om företagets ekonomiska genomlysning
av Söderåsens Miljöförbund.

Yrkanden
Gunnar Edvardsson och Per-Uno Nilsson yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Niclas Bengtsson yrkar att medlemsbidraget fr om 2021 för varje
kalenderår räknas upp enligt SKR:s prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) med basmånad oktober.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottets förslag
tillstyrks.

Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:

Ja röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för Niclas Bengtssons yrkande.

Genomförd omröstning utfaller med 8 ja röster och 3 nej röster. Gunnar
Edvardsson, Thomas Bjertner, Tommy Brorsson, Martin Gustafsson,
Arne Silfvergren, Per-Uno Nilsson, Tomas Nilsson och Christian
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Larsson röstar ja. Niclas Bengtsson, Anneli Eskilandersson och
Michael Bengtsson röstar nej.

Kommunstyrelsen har således tillstyrkt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-11-18 - KSAU § 270
Protokoll 2020-10-26 - KF §84
Beslut för kännedom och vidarebefordran till KF - Protokollsutdrag §
31 tlll medl komm.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 167 KLK.2020.62 041

Ekonomisk uppföljning 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna den ekonomiska
uppföljningen per oktober 2020.

Kommunstyrelsen noterar underskottet 1,4 miljoner inom
samhällsbyggnadsnämndens uppföljning och föreslår
samhällsbyggnadsnämnden uppdra åt samhällsbyggnadschef
Greger Ragnarsson att lämna information från en genomlysning av
förvaltningens ekonomi i samband med hanteringen av nämndens
detaljbudget. Informationen föreslås presenteras vid
arbetsutskottets sammanträde 2021-02-10.

Bakgrund
Leif Persson, Linus Åstradsson, Mikael Norström och Richard
Johnsson, Serkon lämnar via länk utförlig information i ärendet.

Vid mötet deltager även Ingela Ström, förvaltningschef
utbildningsförvaltningen /socialförvaltningen, Caroline Arvill kultur-
och fritidschef, Greger Ragnarsson, samhällsbyggnadschef, Kristian
Lindgren biträdande förvaltningschef utbildningsförvaltningen och
redovisningschef Anna Lindström.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-11-18 - KSAU § 254
Uppföljning 20201031.pdf
___________

Expedieras till:
Ledningsgruppen
Nämnderna
Serkon
Greger Ragnarsson
Anna Lindström
Ksau 2021- 02-10
SBNAU 2021-01-18
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KS § 168 KLK.2020.4 00

Information från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från Stefan
Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om arbetet med
kommunens internbudgetar.
_________
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KS § 169 KLK.2020.467 042

Tidplan för ekonomisk uppföljning 2021

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner presenterad tidplan för uppföljning
2021.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen presenterar förslag på tidplan för
ekonomiuppföljning till Kommunstyrelsen under 2021.

Enligt tidplanen sker uppföljning vid tre tillfällen till Kommunstyrelsen
och till övriga nämnder förutom Delårsrapport och Årsredovisning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-11-18 - KSAU § 258
Tjänsteskrivelse förslag till tidplan för ekonomisk uppföljning 2021.pdf
Tidplan för stängning RD och uppföljning 2021 (005).pdf
___________

Expedieras till:
Ledningsgruppen
Serkon
Nämnderna
Anna Lindström
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KS § 170 KLK.2020.468 042

Anvisningar och tidplan för Årsredovisning 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Anvisningar till
Årsredovisningen 2020.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen presenterar förslag till Anvisningar till
Årsredovisning 2020. Den ska utgå från budget 2020, vilket innebär att
Årsredovisningen ska analyseras utifrån verksamhetsresultat, mål och
nyckeltal med utgångspunkt från budget 2020. Målen ska analyseras
och kommenteras utifrån begreppet "God ekonomisk hushållning".
Analysen ska visa om verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt
och ändamålsenligt sätt.

I anvisningarna beskrivs de huvudsakliga processerna som bokslutet
omfattas av för att ta fram Årsredovisningen.

Anvisningarna omfattar även de tidsgränser som gäller för att
Årsredovisning 2020 ska kunna presenteras för Kommunfullmäktige
den 26 april 2021.

Förslag till beslut från redovisningschefen
Kommunstyrelsen godkänner anvisningar till Årsredovisningen 2020.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-11-18 - KSAU § 260
Tjänsteskrivelse förslag till anvisning och tidplan för årsredovisning
2020.pdf
Anvisningar årsredovisning 2020.pdf
___________

Expedieras till:
Ledningsgruppen
Serkon
Nämnderna
Anna Lindström
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KS § 171 KLK.2020.393 041

Omdisponering av investeringsmedel VA inom godkänd
investeringsram för budgetåret 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar att vissa av de åtgärder som är utförda
inte har anslag beviljade vid tidpunkten för utförandet. Vissa av
föreslagna omdisponeringar berör både kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden. Genom att dessa inte kommunicerats
har eventuella konsekvenser inte kunnat belysas, speciellt i den
händelse att några av de planerade objekten inte kommer att
utföras.

Kommunstyrelsen finner därvid att ordningen inte följer normal
praxis hur ärenden ska hanteras. Kommunstyrelsen översänder
dessa synpunkter till samhällsbyggnadsnämnden för beaktande.

Kommunstyrelsens beslutar slutligen i reviderad Tilläggsbudget 2
bevilja omdisponering av "Investeringsmedel VA inom godkänd
investeringsram för budgetåret 2020."

Kommunstyrelsen beslutar godkänna investering av vattenledning
160 mm i Bruksvägen från Hjälmsjö Borg till Ålstigen, ca 320
meter till en bedömd kostnad av 1 250 tkr. Vattenledningen är
viktig för förstärkning av vattennätet och säkra dricks- och
släckvattenförsörjningen i Bruksområdet. Behovet av 1 250 tkr ska
omdisponeras från investeringsprojekten.

Kommunstyrelsen noterar att den ekonomisk hanteringen i sin
helhet behandlas i tilläggsbudget 2. Omdisponeringar görs från
3814 Nytt stängsel 1750.000 kronor och Åtgärder AP stationer
500.000 kronor som täcker utgifter för Akuta åtgärder
Vallhallavägen 1.000.000 kronor och Vattenledning Bruksvägen
1.250.000 kronor.
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Sammanfattning
Tillförordnade samhällsbyggnadschefen Miklos Hathazi föreslår i en
tjänsteskrivelse 2020-09-10 att investeringar ska genomföras i en
kulvert på Vallhallavägen samt en vattenledning i Bruksvägen från
Hjälmsjöborg till Karpstigen. Åtgärden på Vallhallavägen bedöms vara
akut, eftersom befintlig kulvert under vägen har börjat vittra sönder.
Vattenledningen bedöms vara viktig för vattenförsörjningen i hela
området runt Bruksvägen.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att

1. Godkänna investering med bedömd kostnad om 1 000 000 kronor för
akut åtgärd av kulvert på Vallhallavägen.

2. Godkänna investering av vattenledning 160 millimeter i Bruksvägen
från Hjälmsjöborg till Karpstigen, cirka 700 meter, till en bedömd
kostnad av 2 500 000 kronor. Motivet är att vattenledningen är viktig
för att förstärka vattennätet och säkra dricks- och
släckvattenförsörjningen i Bruksområdet.

3. Behovet av sammanlagt 3 500 000 kronor ska omdisponeras från
investeringsprojekten enligt följande:
1 754 000 kronor från 3814 Nytt stängsel
400 000 kronor från 3816 Renssil Skånes Fagerhult
500 000 kronor från 3806 Åtgärder AP stationer
846 000 kronor från 3877 Nytt reningsverk

Kommunstyrelsens återremiss
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Christian Larssons yrkande
att ärendet återremitteras till arbetsutskottets sammanträde 2020-11-18
för behandling av Gunnar Edvardssons och Per-Uno Nilssons yrkande
att anslaget 2.500.000 kronor ska halveras till 1.250.000 kronor
avseende investering av vattenledning 160 millimeter i Bruksvägen
från Hjälmsjöborg till Karpstigen, cirka 700 meter, p g a uppstart av
planprogram för området. Ärendet ska åter behandlas i
kommunstyrelsen 2020-12-02.

Tf samhällsbyggnadschef motivering till beslut
Planprogram för Bruketsområdet är under uppstart. För att
vattenledningen inte ska vara ett hinder i den framtida planeringen av
området har KS beslutat att i denna etapp ska vattenledningen byggas
endast fram till Ålstigen.

Byggnationer längs Bruksvägen pågår. Bygglov för den nya
byggnationen blev beviljad med villkor om att släckvattenförsörjningen
ska vara tillgodosett med brandpost i höjd med Ålstigen. Avsättning för
dricksvatten och spillvatten är gjord i verksamhetsområdets gräns vid
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Hjälmsjövägen. Den nya vattenledningen är viktigt för vatten-
försörjningen i hela området runt Bruksvägen såväl vad det gäller
dricksvatten som släckvatten. Vattenledningen kommer även att bidra
till förstärkning av vattennätet ut mot industriområdena, Skåneporten
och även ut mot Skånes Fagerhult.

Förslag till reviderat beslut
Med hänsyn tagen till Kommunstyrelsens beslut KS § 149
KLK.2020.393 041, beslutar Kommunstyrelsens arbetsutskott att:

· Godkänna investering av vattenledning 160 mm i Bruksvägen
från Hjälmsjö Borg till Ålstigen, ca 320 meter till en bedömd
kostnad av 1 250 tkr. Vattenledningen är viktig för förstärkning
av vattennätet och säkra dricks- och släckvattenförsörjningen i
Bruksområdet.

· Behovet av 1 250 tkr ska omdisponeras från
investeringsprojekten 3814 Nytt stängsel.

Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att den ekonomisk hanteringen
i sin helhet behandlas i tilläggsbudget 2. Omdisponeringar görs från
3814 Nytt stängsel 1750.000 kronor och Åtgärder AP stationer 500.000
kronor som täcker utgifter för Akuta åtgärder Vallhallavägen 1.000.000
kronor och Vattenledning Bruksvägen 1.250.000 kronor.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkande

Martin Gustafsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, vilket
bifalles.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2020-11-18 - KSAU § 256
Protokoll 2020-11-04 - KS § 149
Protokoll 2020-10-14 - KSAU § 222
Protokoll 2020-09-21 - SBN § 65
Omdisponering av investeringsmedel VA 2020.docx
Omdisponering av investeringsmedel VA 2020 (2).docx
___________

Expedieras till:
Samhälllsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-01-18
Stefan Christensson
Greger Ragnarsson
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KS § 172 KLK.2020.419 041

Tilläggsbudget 2 för 2020

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunchefens
reviderade förslag till Tilläggsbudget 2 för 2020.

Bakgrund
Kommunchefens reviderade förslag till tilläggsbudget 2 för 2020.

Kommunstyrelsen har beslutat återremittera ärendet till arbetsutskottets
sammanträde 2020-11-18 för beredning av förslaget att anslaget
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2.500.000 kronor ska halveras till 1.250.000 kronor avseende
investering av vattenledning 160 millimeter i Bruksvägen från
Hjälmsjöborg till Karpstigen, cirka 700 meter,
p g a uppstart av planprogram för området. Tilläggsbudget 2 ska åter
behandlas i kommunstyrelsen 2020-12-02.

Förslaget har tillstyrkts av arbetsutskottet i berörd paragraf.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-11-18 - KSAU § 257
Protokoll 2020-11-04 - KS § 150
Tjänsteskrivelse TB2 för 2020 18 nov.pdf
REVIDERAD TILL KS TB 2 - 2020.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 173 KLK.2020.397 007

Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över
kommunens helägda bolag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Bakgrund
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Örkelljunga
kommun genomfört en granskning av hur kommunstyrelsen arbetar
med uppsikten över kommunens helägda bolag. Det övergripande syftet
med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen utövar en
tillräcklig och ändamålsenlig uppsikt över kommunens bolag.

Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är
att kommunstyrelsen inte utövar sin uppsikt i tillräcklig omfattning
eller på ett ändamålsenligt sätt. Bl.a. ignorerar kommunstyrelsen det
lagstadgade och årliga beslut som kommunallagen sedan 2013-01-01
kräver rörande den förstärkta uppsiktsplikten. Den förstärkta
uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen årligen, för varje enskilt
bolag, även delägda, ska pröva om den verksamhet som bolagen
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
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Utöver ovanstående beskrivna brist har man i granskningen identifierat
ytterligare ett antal brister som framgår av rapporten. Mot bakgrund av
granskningen rekommenderar de därför kommunstyrelsen att;
- Tillse att bolagsstämmorna tar beslut om att anta fullmäktiges
ägardirektiv. I annat fall är de inte juridiskt bindande.
- "Städa" i ägardirektiven så att de inte hänvisar till styrdokument som
inte existerar. Med fördel tas i detta sammanhang en diskussion med
bolagens styrelser om utformningen i stort och hur delar av
ägardirektiven ska tolkas.
- Definiera hur uppsikten ska genomföras och vad den innebär. T.ex.
agenda och antal ägardialoger per år.
- Protokollför ägarsamråden. I annat fall är det svårt för
kommunstyrelsen att ta sitt ansvar för den lagstadgade uppsiktsplikten.
-Tillse att hela kommunstyrelsen håller sig informerad om bolagen. Det
är hela kommunstyrelsen som har uppsiktsplikten, inte bara KSAU.
- Fatta beslut en gång per år kopplat till den förstärkta uppsiktsplikten.

Revisorernas samlade iakttagelser och bedömningar framgår i rapport.
Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen kring vilka åtgärder
styrelsen avser vidta med anledning av resultatet i granskningen.
Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast 2020-11-20.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppdra till kommunchef
Stefan Christensson att i förslag till yttrande över revisorernas rapport
presentera allmänna synpunkter och ett förslag till Årshjul med
inplanerade datum för ekonomihantering och kontakter med
kommunens bolag. Yttrandet ska hanteras vid arbetsutskottets
sammanträde 2021-01-20 för vidare hantering i kommunstyrelsen
2021-02-03. Arbetsutskottets beslut översänds till revisorerna för
information.

Förslag till yttrande från redovisningschefen
Enligt granskningen har det framkommit att kommunstyrelsen inte
utövar sin uppsikt över de kommunala bolagen i tillräcklig omfattning
eller på ett ändamålsenligt sätt.

Förslag till beslut

· att Kommunstyrelsen godkänner yttrande 2020-11-09 från
redovisningschefen med förslag på åtgärder som svar till
Kommunrevisionen.
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Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att som yttrande till
revisionen översända skrivelse 2020-11-09 från redovisningschef Anna
Lindström.

Arbetsutskottet beslutar att som information översända beslutet till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-11-18 - KSAU § 259
Protokoll 2020-10-21 - KSAU § 238
Missiv uppsikt revisorerna.pdf
Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över kommunens helägda
bolag_Slutrapport_reviderad.pdf
Förslag till beslut tjänsteskrivelse till revisionen.pdf
Kommunstyrelsens svar till revisionen 2020-11.pdf
___________
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KS § 174 KLK.2020.5 00

Information från kommunchefen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från Stefan
Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om verksamhetsfrågor.
___________
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KS § 175 KLK.2020.469 041

Mål för verksamhetsåret 2021

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till Mål för
verksamhetsåret 2021.

Bakgrund
Föreligger powerpointbilder med förslag till Mål för verksamhetsåret
2021.

Kommunstyrelsen beslutar

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-11-18 - KSAU § 262
Mål för verksamhetsåret 2021.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 176 KLK.2019.438 001

Förslag till Vision 2040

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Vision 2040.

Bakgrund
Matilda Hedén, utvecklingsledare och Katja Berg, chef för strategisk
planering har informerat arbetsutskottet om process och tidplan för
Vision 2040 enligt följande:

Nuläges- och framtidsbild

22(47)



Sammanträdesprotokoll 2020-12-02
Kommunstyrelsen

Örkelljunga träffas
- Ungdomsrådet håller i enkätundersökning och rituppgift

Ordbilder m m
Slutligen presenteras ordbilder, visionsförslag, budget samt målgrupp
och lansering.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta förslaget till process och
tidplan för arbetet med Vision 2040 och uppdra åt Matilda Hedén,
utvecklingsledare och Katja Berg, chef för strategisk planering att
arbeta vidare med projektet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-20
Matilda Heden informerar om genomfört arbete med Vision 2040 som
bl a omfattat:

· Enkät till förvaltningar och kommuninvånare

· Sammanställning av förvaltningarnas SWOT:ar

· Svar på enkäten som lämnades av 146 personer. De populäraste
svaren presenteras via Ordmoln.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uttala att fortsatt
processarbete med Vision 2040 ska omfatta områdena:

· Natur/sjöar

· Bostäder/landsbygd

· Skola/(Hälsoförskolan)

Arbetsutskottet 2020-09-16
Utvecklingsledare Mathilda Hedén lämnar information om arbetet med
Vision 2040. Matilda Hedén presenterar slogans för, dels kommunen,
dels respektive målområde som utarbetats tillsammans med företaget
Buddy.

VISION 2040
Föreligger dokument Vision 2040 utarbetad av Elevhälsochef/
verksamhetschef IFO myndighet Mathilda Hedén och
verksamhetsutvecklare Karin Sagnia.
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Kommunstyrelsens behandling

Yrkande

Christian Larsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, vilket
tillstyrkes.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-11-18 - KSAU § 263
Ny vision.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 177 KLK.2020.33 101

Besvarande av motion - SD - Förbättra
kommunfullmäktiges webbsändningar

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
yttrande från verksamhetsutvecklare Karin Sagnia och därmed
anse motionen bifallen.

Kommunfullmäktige beslutar därmed att ändra dagens arbetssätt
till att spela in direktsändningarna, så att de även sparas och
arkiveras. Därigenom kan de ses i efterhand.

Kommunfullmäktige beslutar avvakta med återpublicering via
kommunens webbplats. Kommunfullmäktige inväntar mer
kostnadseffektiva lösningar för undertextning och syntolkning.

Bakgrund
Michael Bengtsson, SD, har inlämnat följande motion:

Gör om webbsändningarna av kommunfullmäktige så att man
även kan se dem efter sammanträdena som ett flertal andra kommuner
gör. Detta är en fördel för oss politiker och alla medborgare som då kan
se och höra vad som sagts under kommunfullmäktigesammanträdet.

Många kommuner har skapat ett konto på Youtube som de använder till
att lägga upp sina webbsändningar, Ljungby är ett bra exempel.

Att förbättra webbsändningarna i Örkelljunga kommun så man kan se
dem i efterhand

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter beslutat remittera
motionen till kommunchefen för yttrande senast till arbetsutskottets
sammanträde 2020-09-16.
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Yttrande från verksamhetsutvecklare Karin Sagnia
Föreligger yttrande från verksamhetsutvecklare Karin Sagnia. Av
yttrandet framgår följande:

Motivering till beslut
Den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service innebär
ökade kostnader för att publicera inspelade sammanträden på annat sätt
än som direktsändning, eftersom de nu måste undertextas och
syntolkas. Det går att anta att kostnaden för att tillgänglighetsanpassa
inspelat material kommer sjunka i takt med att marknaden för
produkterna växer. Genom att spara de inspelade sändningarna blir det
möjligt att ta del av sammanträdena i efterhand. Lagkraven gör dock att
materialet inte kan återpubliceras via kommunens webbplats förrän
undertextning och syntolkning är utförd.

Sammanfattning av utredning
Videoinspelningar av kommunfullmäktige kan med nuvarande teknik
(på plats) sparas och publiceras så att de kan nås via kommunens
webbplats, även efter sammanträdena. Det görs inte i dagsläget. Från
och med den 23 september 2020 finns en del lagkrav att ta hänsyn till
när det gäller att publicera kommunens sparade filmer på nätet, som
hindrar att det sparade materialet ligger kvar på webbplatsen.

Tillgänglighetslagen
Enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska all
nyproducerad film tillgänglighetsanpassas. Det innebär att den ska
förses med undertexter och syntolkning (dvs. en röst som talar om vad
som händer i bild som kan ha betydelse för den som lyssnar men inte
kan se).

Syntolkning
Syntolkning krävs om det finns nödvändigt visuellt innehåll som inte
framgår av ordinarie ljudspår. När det gäller kommunfullmäktiges
sammanträde kan det istället lösas med att kommunsekreteraren eller
annan person förklarar vad som händer i salen, exempelvis genom att
säga: "Kommunstyrelsens ordförande Christian Larsson tar plats i
talarstolen". Då har den som inte kan se bilden fått informationen via
ljudspåret på videon.
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Därmed krävs att filmerna som minimum undertextas. Notera att det
arbetssättet kan innebära viss ökad arbetsinsats i form av förberedelse
inför sammanträdena.

Undertextning
Det finns några olika alternativ för att uppnå undertextad film.
Gångbara alternativ för undertextning av svenskt tal är idag följande:

• köpa hela tjänsten av en textningsbyrå

• manuell textning utförd av egen personal eller inhyrd konsult

• en kombination av undertextning via textningsprogram och manuell
efterbearbetning av egen personal eller inhyrd konsult

Beräknade kostnader för de olika alternativen sträcker sig mellan 5 000
- 15 000 kronor för 1 timmes sammanträde. Prisuppgifterna är
uppskattade och inte offererade, för att ge en uppfattning om
storleksordningen, men inte exakta uppgifter på vad det kommer kosta.

Undantag för direktsändning
När det gäller just direktsändningar finns det möjlighet att göra
undantag från kraven på undertextning och syntolkning. Detta är ny
lagstiftning som ännu inte prövats rättsligt så i dagsläget är det inte helt
tydligt hur reglerna för undantaget ska tolkas. Efter noggrant
övervägande kommer vi till slutsatsen att när det gäller direktsändning
ska materialet uppfylla lagen inom 14 dagar från publiceringstillfället,
om sändningen sparas och återpubliceras på webbplatsen. Det utesluter
däremot inte att vi kan spela in och spara direktsändningen. Så länge vi
inte återpublicerar den på vår webbplats har vi inte brutit mot
lagkraven.

Ökade kostnader och marknadens utveckling
Ovanstående visar att kraven på tillgänglighetsanpassning medför en
avsevärt ökad kostnad för att kunna leverera tidigare inspelade
sammanträden via vår webbplats och samtidigt följa befintlig
lagstiftning. Till saken hör att lagen är ny, den har väckt ett nytt behov
av produkter och tjänster som möjliggör undertextning på ett
kostnadseffektivt sätt. Det finns stor anledning att tro att marknaden
och prisbilden kommer förändras snabbt när detta behov plötsligt
uppstått inom hela Sveriges offentliga sektor.
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Lagar, förordningar och delegationer som styr beslutet
Lag om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937)

Förslag till beslut
• Ändra dagens arbetssätt till att spela in direktsändningarna, så att de
även sparas och arkiveras. Därigenom kan de ses i efterhand.

• Avvakta med återpublicering via kommunens webbplats. Invänta mer
kostnadseffektiva lösningar för undertextning och syntolkning.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkande

Michael Bengtsson och Anneli Eskilandersson yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag, vilket tillstyrkes.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-11-18 - KSAU § 265
Motion - SD - Förbättra kommunfullmäktiges webbsändningar
Tjänsteskrivelse KLK.2020.33.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 178 KLK.2019.292 001

Avveckling av organisation med gemensam
förvaltningschef för socialförvaltningen och
utbildningsförvaltningen samt anställning av socialchef
och utbildningschef

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen besluta avveckla organisation med
gemensam förvaltningschef för socialförvaltningen och
utbildningsförvaltningen fr o m 2021-01-01.

Kommunstyrelsen beslutar att som förvaltningschef för
socialförvaltningen anställa Johan Lindberg och som
förvaltningschef för utbildningsförvaltningen anställa Kristian
Lindgren enligt upprättade anställningsavtal.

Thomas Bjertner och Arne Silfvergren deltar inte i beslutet
om anställning av förvaltningschef för utbildningsförvaltningen.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat inrätta en organisationsmodell under en
prövoperiod om maximalt två år med en gemensam tjänst som
förvaltningschef för socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen.
Dessutom inrättades en tjänst som biträdande förvaltningschef för
utbildningsförvaltningen och en tjänst som biträdande förvaltningschef
för socialförvaltningen.

Kommunstyrelsen har därefter beslutat att till förvaltningschef för
socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen anställa Ingela Ström.

Kommunstyrelsen har även beslutat att till biträdande förvaltningschef
för socialförvaltningen anställa Johan Lindberg och att som biträdande
förvaltningschef för utbildningsförvaltningen anställa Kristian
Lindgren.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2020-09-09 beslutat uppdra åt
kommunchef Stefan Christensson att förbereda en avveckling av
organisation med gemensam förvaltningschef för socialförvaltningen
och utbildningsförvaltningen samt anställning av biträdande
förvaltningschefer till socialchef och utbildningschef.

Föreligger protokoll från genomförda förhandlingar enligt 11 §
Medbestämmandelagen från berörda fackliga organisationer.
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Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen besluta avveckla organisation med
gemensam förvaltningschef för socialförvaltningen och
utbildningsförvaltningen fr o m 2021-01-01.

Kommunstyrelsen beslutar att som förvaltningschef för
socialförvaltningen anställa Johan Lindberg och som förvaltningschef
för utbildningsförvaltningen anställa Kristian Lindgren enligt
upprättade anställningsavtal.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkande
Christian Larsson, Niclas Bengtsson, Gunnar Edvardsson, Anneli
Eskilandersson, Tommy Brorsson, Per-Uno Nilsson och Michael
Bengtsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut, vilket
bifalles.

Thomas Bjertner och Arne Silfvergren deltar inte i beslutet.
om anställning av förvaltningschef för utbildningsförvaltningen

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-11-11 - KSAU § 247
Protokoll 2020-09-09 - KSAU § 200
Protokoll 2019-06-24 - KS § 148
Förhandlingsprotokoll 201026.pdf
___________

Expedieras till:
Ledningsgruppen
Nämnderna
Ingela Ström
Johan Lindberg
Kristian Lindgren

30(47)



Sammanträdesprotokoll 2020-12-02
Kommunstyrelsen

KS § 179 KLK.2020.216 016

Information om kommunens hantering av covid 19

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från Stefan
Christensson till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar att inbjuda beredskapssamordnare
Kenney Pihl och medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Sandra
Olsson till arbetsutskottets sammanträde 2020-12-09 för
information i ärendet.

Bakgrund

Kommunchef Stefan Christensson informerar om kommunens
situationen vad avser covid 19. Det finns en ökad smittspridning bland
kommunens invånare och även bland kommunens personal. Det finns
dock ingen smittad på särskilt boenden.
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Kenney Pihl
Sandra Olsson
Ksau 2020-12-09, klockan 15.00
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KS § 180 PLAN.2020.2

Prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik,
Familjen Helsingborg

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar anta Prioriteringar för infrastruktur
och kollektivtrafik som planeringsunderlag för översiktlig
planering

Beskrivning av ärendet
Familjen Helsingborgs nätverk för infrastruktur och kollektivtrafik
arbetar med att ta fram gemensamma prioriteringar. I materialet
presenteras förslag på de prioriterade satsningar på
transportinfrastruktur som Familjen Helsingborg tillsammans driver
regionalt, nationellt och internationellt.

Prioriteringarna tar utgångspunkt i Greater Copenhagens trafikcharter,
Skånebilden och Familjen Helsingborgs strukturplan samt underlag
framtagna genom Familjen Helsingborgs samarbeten med Region
Skåne och Skånetrafiken. Prioriteringarna revideras vart fjärde år med
syfte att vara ett underlag till nationella och regionala planer och
Trafikförsörjningsprogram. Prioriteringarna ersätter delar av den
delstrategi för infrastruktur som finns i Familjen Helsingborgs
strukturplan. Delstrategin i strukturplanen kommer uppdateras för att
passa innehållet i Prioriteringarna.

Materialet är sedan tidigare presenterat för Familjen Helsingborgs
kommundirektörer och styrelse.

Följande prioriteringar berör Örkelljunga särskilt:

Väginfrastruktur:
* Väg 108 Örkelljunga-Perstorp-Ljungbyhed
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Busstrafik:
* Genomförande av regionalt superbusskoncept Helsingborg -
Örkelljunga - Markaryd
* Taktfasthet och ordentligt utbud på de 14 största regionbusslinjerna.
(Här ingår SkåneExpressen 10 och regionbuss 511)
* Örkelljunga - Perstorp - Ljungbyhed - Kävlinge - Lund,
bussförbindelse
* Helsingborg - Örkelljunga - Markaryd, genomgående bussförbindelse

Cykel:
* Säkra och gena cykelförbindelser mellan huvudorterna samt
attraktiva leder för rekreativ cykling.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår genom Miklos Hathazi, t f
samhällsbyggnadschef och Maria Månsson Brink, stadsarkitekt att
kommunen antar Prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik som
planeringsunderlag för översiktlig planering.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Martin Gustafsson, Christian Larsson, Gunnar Edvardsson, Per-Uno
Nilsson, Tomas Nilsson, Thomas Bjertner och Tommy Brorsson yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag, vilket tillstyrkes.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-11-11 - KSAU § 244
Tjänsteskrivelse Prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik
Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och
kollektivtrafik
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 181 PLAN.2020.4

Planprogram för Ejdern Norra - Örkelljunga centrum

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden
att upprätta ett planprogram för Ejdern Norra – Örkelljunga
centrum.

Kommunstyrelsen beslutar att pausa pågående detaljplaneuppdrag
(PLAN 2016.4) för samma område tills planprogrammet är
godkänt.

Motivering till beslut
Enligt 5 kap 10 § Plan- och bygglagen ska kommunen ange planens
utgångspunkter och mål i ett särskilt program, om kommunen bedömer
att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet. Planprogram är inte
juridiskt bindande utan vägledande inför kommande arbete med
detaljplaner.

Beskrivning av ärendet
Vid en överläggning i KSAU 2019-05-22 § 151 har möjligheten att ta
fram ett planprogram som stöd för fortsatt planering för Ejdern och
Örkelljunga centrum berörts. Planprogrammet kan övergripande ange
ett helhetsgrepp för etappindelningar, kostnader, prioriteringar av
åtgärder, eventuell markanvisningstävling med mera. Som stöd i arbetet
finns tidigare inspel från 3Hus och ”Utredning av Örkelljunga
stadskärna” från SUDesURBANLAB. KSAU beslutade att överlämna
ärendet till plankommittén 2019-08-19.
Vid plankommittén 2019-08-19 presenterades centrumvisualiseringen
och alternativa upplägg för planprogram. Plankommittén gav
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag
gällande upplägg av planprogram.
Vid plankommittén 2020-09-09 konstateras att detaljplan för ”Ejdern
Norra Örkelljunga centrum” behöver föregås av ett planprogram, där
alla tidigare skisser bearbetas till ett förslag, för att därefter gå vidare
med detaljplan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
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Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen
Att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att upprätta ett planprogram
för Ejdern Norra – Örkelljunga centrum

Att pausa pågående detaljplaneuppdrag (PLAN 2016.4) för samma
område tills planprogrammet är godkänt

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-11-18 - KSAU § 268
Tjänsteskrivelse Uppdrag
Utkast projektplan Ejdern Norra
___________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-01-18
Maria Månsson Brink
Greger Ragnarsson
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KS § 182 SN.2018.192

Fältverksamhet i Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna socialnämnden förlängning
av utlåningen av 0,5 tjänst fältarbetare till utbildningsnämnden
under 2021, på samma grunder som skett under 2019 och 2020.

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till socialnämnden och
utbildningsnämnden att inför utvärderingen i november 2021
presentera slutlig organisationslösning för tjänsten.

Sammanfattning
Socialnämnden beslutar 2018-12-04 § 254 att låna ut 0,5 tjänst
fältarbetare till utbildningsnämnden under 2019, för att de ska
verkställa fältarbetet i Örkelljunga kommun i enlighet med deras
tjänsteskrivelse ”Fältverksamhet i Örkelljunga kommun” daterad 2018-
04-06, under förutsättning att utbildningsnämnden fattar samma beslut
samt att det finns en ordnad struktur för samverkan.

Utbildningsnämnden fattar ett motsvarande beslut 2018-12-06 § 107.
Socialnämnden beslutar 2019-12-03 § 216 att förlänga utlåningen
under 2020, på samma grunder som under 2019.
Socialförvaltningen föreslår att utlåningen förlängs även under 2021,
på samma grunder som under 2019 och 2020.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Niclas Bengtsson och Anneli Eskilandersson yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag, vilket godkännes.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2020-11-18 - KSAU § 272
Protokoll 2020-11-03 - SN § 140
Protokoll 2020-01-08 - KS § 12
Protokoll 2019-12-18 - KSAU § 309
Protokoll 2019-01-09 - KS § 10
Protokoll 2019-12-03 - SN § 216
Tjänsteskrivelse om utvärdering av utlånad fältarbetare
Tjänsteskrivelse 2018-11-27 om fältverksamheten
Protokoll 2018-12-04 - SN § 254
Bilaga: Utbildningsförvaltningens förslag 2018-04-06.pdf
Protokoll 2018-12-06 - UN § 107
___________

Expedieras till:
Socialnämnden
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-07
Ksau 2021-11-17
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KS § 183 KLK.2020.470 024

Revidering i beloppsbilagan för 2021 enligt
bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i
Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de REViderade
ersättningarna i beloppsbilagan till "Bestämmelser om ersättning
för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2019-2022".

Kommunstyrelsen noterar att revideringen av inkomstbeloppet
inte omfattar arvoden för kommunfullmäktige och att denna
eventuella revidering får hanteras i ett särskilt ärende.

Bakgrund
I bestämmelserna om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga
kommun framgår att ersättningar, och årsarvoden årligen ska revideras
vid förändring av inkomstbasbeloppet. SCB har räknat fram
inkomstbasbeloppet för 2021 till 68 200 kr, det vill säga en höjning
med 1400 kr jämfört med 2020.

Beloppsbilagan revideras utifrån inkomstbasbeloppet för 2021.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-11-18 - KSAU § 271
Tjänsteskrivelse beloppsbilaga 2021.pdf
REV till KS Ersättningsbilaga 2021 korrigeringar.docx
___________

Expedieras till:
Carita Gustafsson
Carina Gustafsson, löne
Karin Sagnia
Ksau 2021-02-17
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KS § 184 KLK.2020.424 450

Renhållningstaxa och renhållningsföreskrifter för 2021

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun godkänner förslagen
till ny renhållningstaxa samt renhållningsordning.

Den nya renhållningstaxan och renhållningsföreskrifterna träder i
kraft 2021-01-01, under förutsättning att alla kommunerna fattar
likartade beslut.

Bakgrund
Renhållningstaxa och renhållningsföreskrifterna är i behov av
anpassning pga två huvudsakliga skäl. Lagstiftningen ändrades och
samtidigt finns det behov av att effektivisera insamling genom att
begränsa antal valmöjligheter och undanröja tolkningsutrymme i
texten.

I förslaget till beslut är renhållningstaxan för 2021 höjd med 1,0 %.
Den höjningen ligger över index för augusti månad vilket är riktmärke
för renhållningstaxans indexjustering. Index för augusti månad är för
första gången på lång tid negativt med anledning av bl.a. att
lönerevisionen för 2020 inte skett än.

Samtidigt går renhållningsverksamheten fortfarande med underskott.
Med anledning av det föreslås en taxejustering med plus 1 %.

Nårab har tagit fram ett förslag till reviderad taxa, som föreslås börja
gälla från och med 2021-01-01, efter att alla kommunerna fattat beslut.

Nyheter i renhållningsföreskrifter 2021

Begreppet hushållsavfall ersätts med begreppet Kommunalt avfall
under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken.

Ett förtydligande gällande avfall från avloppsanläggningar, tidigare
kallat slam, som ingår i den kommunala renhållningsskyldigheten.
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Föreslagna förändringar Renhållningstaxan 2021

Slam
Spolning i samband med slamtömning tas bort då det skapar mycket
osäkerhet och diskussion för både abonnenterna, entreprenören och
Nårabs kundservice. Istället hänvisar vi till den öppna marknaden och
upplyser om att vi alltid ska tömma brunnen om detta behövs, även vid
spolning pga stopp eller liknande.

Kärlavfallet
Ta bort nytecknandet av trattställ för mjukplast som en följd av att det
numer erbjuds blandplast i kärlen (om mjukplasten är paketerad).
Full sortering till alla som grund innebär att alla förpackningar ska
sorteras ut antingen genom Nårab, eller via annan leverantör (gäller
flerfamiljs- och verksamhetsabonnemangen och ska då intygas).
Alternativt att man intygar att man själv kör till återvinningscentralen
och lämnar sina förpackningar. Följs upp med stickprov och
plockanalyser.
Delat abonnemang, dvs mat- och restavfall, ska också intyga att de kör
till återvinningscentralen med förpackningarna och då få ett billigare
abonnemang, men inte så billigt som Beda.
Höjer förpackningarna för flerfamilj och verksamheter då den inte
höjdes med 7% förra taxeförändringen.
Dela upp flerfamiljsabonnemangen och verksamheternas abonnemang
för att tydliggöra deras olika abonnemangsalternativ. (förberedning ev
"frival")
Lägga till Beda och delat till flerfamilj och verksamheter när man är
max 3 lägenheter. Och att man max kan ha två delade kärl/Beda-set.
Lägga till förpackningar och tidningar i säsongsabonnemanget
Justera ordval i taxedokumentet
Förtydliga texten för grovavfall
Förtydliga vägkriterierna eller tillgängligheten så att det framgår lättare
vad som gäller.
Förtydligande i latrintaxan att det enbart hämtas förslutna
latrinbehållare som är klara för avhämtning. Om kunden inte själv kan
forsla sin behållare till upphämtningsplats så kan det hämtas från
klosettutrymme mot en avgift på 500kr/tillfälle. Latrinkärlet ska
fortfarande vara förslutet.
Blandat avfall och trattställ för mjukplast tas bort under
evenemangstaxa. Även evenemang behöver ha full sortering.
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Förändrad lagstiftning påverkar renhållningstaxan från 2022 och
framåt.
Förutsättningarna för taxesättningen kommer med största sannolikhet
att förändras avsevärt de närmaste åren. Just nu råder det stor osäkerhet
gällande nya regler för producentansvar för förpackningar och
returpapper som skulle börja gälla (SFS 2018 :1462 och SFS
2018:1463) från och med den 1 januari 2021. Det skjuts upp tills 2023-
01-01.

Utöver detta utreds just nu s.k. frival. Det betyder att verksamheter som
har verksamhetsavfall som i sin karaktär liknar hushållsavfall behöver
inte längre tvunget anlita Nårab. Istället är det den fria marknaden som
tar hand om det om den förändringen genomförs i lagstiftningen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Klippan, Perstorp och Örkelljunga föreslås
godkänna förslagen till ny renhållningstaxa samt renhållningsordning.

Den nya renhållningstaxan och renhållningsföreskrifterna träder i kraft
2021-01-01, under förutsättning att alla kommunerna fattade beslut.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Niclas Bengtsson och Tomas Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag, vilket tillstyrkes.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-11-11 - KSAU § 249
Följebrev_2021_taxa_föreskrift.pdf
Renhållingstaxa 2021_förslag till beslut.pdf
Renhållingsföreskrifter 2021_förslag till beslut.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 185 KLK.2020.433 107

Ny förbundsordning och 3 nya medlemmar i
Kommunalförbundet AV Media Skåne

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunerna Kristianstad,
Hörby och Höör som nya medlemmar i Kommunalförbundet AV
Media Skåne med inträde i förbundet 1 januari 2021.

Kommunfullmäktige godkänner ny Förbundsordning för
Kommunalförbundet AV Media Skåne som börjar gälla 1 januari
2021.

Bakgrund
Under 2020 har dialogmöten med medlemskommunerna genomförts i
syfte att ge bakgrunden till processen angående nya medlemmar i
Kommunalförbundet.

Tre kommuner, Kristianstad, Hörby och Höör har ansökt om
medlemskap. Kommunalförbundets Direktion har vid direktionsmöte
2020-03-09 och 2020-05-04 enhälligt fattat beslut om att godkänna
dessa kommuners ansökan.

Direktionens yttrande angående ansökningarna
Det är mycket positivt att Kristianstads kommun, som är den största
kommunen i vårt verksamhetsområde, vill bli medlem i AV Media
Skåne och att även Hörby och Höörs kommun tar steget ifrån
avtalskommun till att bli medlemmar då detta gör att förbundet stärks
juridiskt, ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Direktionen i kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om att
Örkelljunga kommun antar de tre nya kommunerna med inträde i
förbundet 1 januari 2021.

Direktionen i kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om att
Örkelljunga kommun godkänner ny Förbundsordning som börjar gälla
1 januari 2021.
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Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Anneli Eskilandersson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, vilket
tillstyrkes.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-11-11 - KSAU § 250
AV Media Ny förbundsordning.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 186 KFN.2020.151 800

Revidering av regelverk för studieförbundsstöd

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat regelverk för
studieförbund fr o m 2021.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att se över
bidragsregler till studieförbund. Förslaget skickades ut till elva
studieförbund 17 augusti samt 9 september för inhämtning av åsikter,
två svar har inkommit, angående formalia från SISAM (Skånes
studieförbund i samverkan) och önskemål om ett övergångsår från
studieförbundet BILDA.

Förslag om ändrade regler för studieförbund
Förslag är att viktning inte längre görs utan stödet bygger på volym
(antal studietimmar inom studiecirkel och annan folkbildning och antal
kulturprogram.) där 80 % av stödet ges baserat på verksamhet och 20 %
av stödet utgörs av en extra satsning, i nuläget en satsning på
verksamhet för barn och unga. Förslag är att räkna antal delaktiga barn
-och ungdomar i åldern 6–24 år i studiecirkel, resp. annan
folkbildningsverksamhet.

Förslag är att stöd baseras på senast slutrapporterade verksamhetsår
istället för en eftersläpning på tre år, dvs. stöd ges direkt för rapporterad
insats.

Förslag är att, i samband med ansökan om stöd, även begära in
uppgifter på studieförbundens verksamhet inom kommunen för
föreningsliv eller annan organisation resp. verksamhet helt i egen regi.
Samt en ekonomisk redovisning över utgifter och verksamhetsstöd
direkt kopplade till kommunens föreningar och organisationer.
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Bakgrund
Generellt har det uppfattats som svårt att få en överblick över
studieförbundens gällande utbud och innehåll i kommunen.
Kommunens regelverk för studieförbund har inte heller förändrats
sedan 2008, statligt regelverk ändrades 2013.1

Studieförbunden redovisar egen, men även medlemsorganisationer och
enskilda föreningars verksamhet som stödgrundande verksamhet, vilka
i sin tur får del av kommunens föreningsstöd.

1 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/arende/betankande/folkbildningsfragor_H101KrU8

Studieförbundens största inkomstkälla är statliga stöd, därmed kan
insatser kanaliseras till kommunens föreningsliv och även utbildning i
föreningsverksamhet och digital kompetens. Tio studieförbund får
nationellt två miljarder i statsstöd/ år.

I Örkelljunga kommun har följande fyra studieförbund störst
verksamhet:

SF Vuxenskolan:- Medlemsorganisationer lokalt är Biodlarna,
Sveriges hembygdsförbund mm

Bilda:Medlemsorganisationer lokalt är kyrkliga
medlemsorganisationer, Örkelljunga Strandhem, Skånes Fagerhult
Centrumkyrkan, ELM Syd

ABF: Medlemsorganisationer lokalt är PRO Örkelljunga, HRF
(Hörselskadades riksförbund) Örkelljunga, Socialdemokraterna
Örkelljunga

Sensus: Samarbetsorganisationer lokalt: Örkelljunga Strandhem, ELM
Örkelljunga, Örkelljunga pastorat, EFS gården Åsljunga, ((Evangeliska
fosterlandsstiftelsen) EFS Örkelljunga samt Örkelljunga scouter

Kultur-och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
reviderat regelverk för studieförbund fr o m 2021.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2020-11-11 - KSAU § 251
Protokoll 2020-10-19 - KFN §80
Tjänsteskrivelse konsekvensanalys studieförbund.pdf
Regelverk studieförbund - förslag.pdf
Regler för fördelning av studieförbundsbidrag Örkelljunga
kommun.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 187 KLK.2020.3 00

Informationsärenden 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationsärendena till
handlingarna.

Bakgrund

Protokoll från Söderåsens Miljöförbund 2020-11-10

Protokoll Örkelljunga Fjärrvärmeverk 2020-10-22 KLK 2020.53

Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta den upprättade detaljplanen
för del av fastigheterna Östra Spång 4:9 och Östra Spång 6:7 med
närområde, "Del av sydväst Skåneporten" med alla tillhörande
handlingar.

Beslutsunderlag
Beslut för kännedom - 2020-11-10 § 81 (002).pdf
Detaljplan Ö Spång.docx
___________
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