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KS § 147 KLK.2018.9

00

Eventuellt övriga ärenden
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med nedanstående
ändringar och tillägg.
Beskrivning
Ärendet om delårsrapporten för kommunstyrelsens verksamhet 2018
behandlas före ärendet med kommunens samlade delårsrapport.
Ärendet "Motion, S - Motverka nedskräpning av Örkelljunga kommun"
tas inte upp till behandling vid detta sammanträdet.
Ärende om anställning av kultur- och fritidschef tillförs dagordningen.
___________
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KS § 148 KLK.2018.5

04

Information från ekonomichefen
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen noterar att den ekonomiska informationen
lämnas i samband med behandlingen av delårsrapporten.
Sammanfattning
Ekonomichef Stefan Christensson meddelar att den ekonomiska
informationen lämnas i samband med behandlingen av delårsrapporten.
___________
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KS § 149 KLK.2018.353 042

Delårsrapport för Kommunstyrelsens verksamhet 2018
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till
förvaltningsberättelse för kommunstyrelsens ansvarsområde
(version 2018-08-02) att införas i delårsrapport 2018.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har enligt kommunfullmäktiges
anvisningar tagit fram ett förslag till förvaltningsberättelse för
kommunstyrelsens ansvarsområde, som ett underlag till kommunens
delårsrapport för 2018.
Kommunledningsförvaltningen har även tagit fram en detaljerad
uppföljning gällande måluppfyllelse, för kommunstyrelsens egen
information. En uppföljning av prognosticerad måluppfyllelse för
kommunen som helhet kommer att lämnas i samband med den samlade
delårsrapporten.
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar kommunchefen en
redogörelse av kommunledningsförvaltningens verksamhet och
ekonomichefen redovisar det ekonomiska utfallet.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-22 - KSAU § 213
Tjänsteskrivelse Charlotta Kabo Stenberg - Delårsrapport 2018 för
Kommunstyrelsens verksamhetsområde
Bilaga till Delårsrapport 2018 - version 2018-08-02
Förvaltningsberättelsen för Kommunstyrelsens ansvarsområde
Kommunstyrelsens styrkort – prognos måluppfyllelse 2018
Delårsrapport -Nämndmål 2018 med uppdragsbeskrivning.pdf
___________
Expedieras till:
Ekonomichef
Redovisningschef
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KS § 150 KLK.2018.383 042

Delårsrapport 2018
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar för sin del att godkänna delårsrapport
per 2018-06-30 för Örkelljunga kommun och delårsrapport per
2018-06-30 för Örkelljunga kommuns VA-verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsrapporten till
revisorerna inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Kommunstyrelsen noterar att de tagit del av revideringarna som
gjorts i delårsrapporten och att det är den reviderade versionen
som kommunstyrelsen lämnar vidare.
Kommunstyrelsen noterar att socialnämnden lämnat
redovisningar av uppdragen från kommunstyrelsen 2017-11-01 §
201, dels om delade turer och dels om placeringar av barn.
Sammanfattning
Serkon presenterar de ekonomiska resultaten i delårsrapporten per
2018-06-30. Kommunkoncernen (inklusive bolagen) redovisar ett
samlat resultat för första halvåret om +0,3 miljoner kronor.
Kommunförvaltningens samlade resultat under första halvåret är -4,8
miljoner kronor.
Nämndernas budgetavvikelse per 2018-06-30:
Kommunstyrelsen och KF: +2,0 miljoner kronor
Revision: 0
Överförmyndarnämnden: -0,2 miljoner kronor
Samhällsbyggnadsnämnden: -0,2 miljoner kronor
Vatten och avlopp: 0
Kultur- och fritidsnämnden: -0,8 miljoner kronor
Utbildningsnämnden: -4,3 miljoner kronor
Socialnämnden: -6,5 miljoner kronor
Totalt: -10,0 miljoner kronor
Investeringarna under första halvåret uppgick till 14 miljoner kronor.
Kommunkoncernens prognos för helåret 2018 är +3,8 miljoner kronor.
Kommunförvaltningens prognos för helåret 2018 är +3,0 miljoner.
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Ekonomichefen informerar om att det gjorts några revideringar av
delårsrapporten jämfört med den version som behandlades av
kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29. Förändringarna redovisas
muntligt och skriftligt för kommunstyrelsen.
Ekonomichefen lämnar en redogörelse av delårsrapporten avseende det
allmänna ekonomiska läget, befolkningsutvecklingen,
bostadsbyggandet, arbetslöshetstalen, bolagens resultat,
personalredovisningen, samt utvecklingen av kommunens låneskuld
och soliditet. Kommunstyrelsen informeras om att Örkelljunga
kommun bytt från fullfonderingsmodell till blandmodell, och vilka
konsekvenser det ger för redovisningen.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-29 - KSAU § 232
Delårsrapport 2018_reviderad 180829
kl 1047.pdf
Delårsrapport 2018 - VA-verksamheten.pdf
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2018-09-24
Revisorerna
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KS § 151 KLK.2018.360 042

Årsredovisning 2017 - AV Media Skåne
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och
bevilja ansvarsfrihet för direktionen avseende år 2017.
Theresa Lindahl (M) deltar inte i kommunstyrelsens beslut.
Sammanfattning
Kommunalförbundet AV Media Skåne har överlämnat årsredovisning
för 2017 till medlemskommunerna.
I skrivelse 2018-04-12 från AV Media Skåne uppmanas
medlemskommunerna att avvakta med beslut om ansvarsfrihet tills dess
att direktionen lämnat svar på revisionsberättelsen.
I skrivelse 2018-08-07 från AV Media Skåne redovisas att direktionen
har beslutat överlämna svar/yttrande på revisorernas skrivning i
revisionsberättelsen. Vidare överlämnas förvaltningsberättelse och
bokslut för 2017, samt revisionsberättelsen.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-22 - KSAU § 221
Årsredovisning 2017 AV Media Skåne
Protokoll direktionen AV Media Skåne 2018-03-05
AV Media Skåne - Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017
Tillägg till Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2018-09-24
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KS § 152 KLK.2018.199 042

AV Media Skåne - Revisionsberättelse för 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna.
Theresa Lindahl (M) deltar inte i kommunstyrelsens beslut.
Sammanfattning
Kommunalförbundet AV Media Skåne har överlämnat årsredovisning
för 2017 till medlemskommunerna.
I skrivelse 2018-04-12 från AV Media Skåne uppmanas
medlemskommunerna att avvakta med beslut om ansvarsfrihet tills dess
att direktionen lämnat svar på revisionsberättelsen.
I skrivelse 2018-08-07 från AV Media Skåne redovisas att direktionen
har beslutat överlämna svar/yttrande på revisorernas skrivning i
revisionsberättelsen. Vidare överlämnas förvaltningsberättelse och
bokslut för 2017, samt revisionsberättelsen.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-22 - KSAU § 220
Skrivelse från Kommunalförbunder AV Media Skåne med anledning av
Revisionsberättelse för år 2017
Revisonsberättelse för år 2017 med bilagorna Rapport över granskning
av delårsboklsut, Granskning av årsbokslut och Granskning av
avtalskommuner och upphandling
Tillägg till Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2018-09-24
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KS § 153 KLK.2018.8

00

Information från kommunchefen
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen lägger informationen från kommunchefen till
handlingarna.
Sammanfattning
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg lämnar information:
·

I augusti träffades Örkelljunga kommun och IP Only angående
utbyggnaden av optofiber i kommunen. IP Only kommer att
återuppta utbyggnaden under hösten 2018 efter en paus. Under
hösten görs grävningsarbeten för att nå in med optofiber från
Laholms kommun. I utbyggnadsplanen har kommunen delats in
i tre områden. Utbyggnaden i Örkelljunga kommun kommer
inte att vara klar till sommaren 2019. Kommun och IP Only har
enats om några förbättringsåtgärder avseende kundtjänst och
information. Upplägget är att optofiber kostnadsfritt kan dras in
till fastigheter, och att anslutningsavgift tas ut först om och när
anslutningen aktiveras. Det upplevs ha varit svårt att få alla
fastighetsägare att inse värdet av att ha optofiber indraget till
fastigheten.

·

Kammarrätten har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd i
målet avseende laglighetsprövning av Örkelljunga kommuns
budget 2018. Det innebär att Förvaltningsrättens dom om att
avslå överklagandet gäller.

___________
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KS § 154 KLK.2017.337 042

Uppdrag i samband med budget 2018
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen til
handlingarna.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutar 2017-11-01 § 201 att uppdra åt
socialnämnden att lämna återrapportering av projektet om delade turer i
samband med årsredovisningen 2017 (mars 2018) och delårsrapport
2018.
Socialnämnden fattar 2018-08-14 § 170 beslut om hur avvecklingen av
delade turer ska genomföras. I socialchefens tjänsteskrivelse görs även
en redovisning av hur anslagen 2016-2018 till delade turer och ökade
sysselsättningsgrader har använts. Socialnämnden överlämnar beslutet
och tillhörande tjänsteskrivelse som återrapportering till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-29 - KSAU § 233
Protokollsutdrag SN § 170 Delade turer och sysselsättningsgrader.docx
Tjänsteskrivelse Jennie Andersson - Tjänsteskrivelse delade turer.pdf
___________
Expedieras till:
Socialnämnden
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KS § 155 KLK.2017.337 042

Uppdrag i samband med budget 2018
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutar 2017-11-01 § 201 att uppdra åt
socialnämnden att lämna återrapportering om placeringar av barn i
samband med årsredovisning 2017 (mars 2018) och delårsrapport 2018.
Socialnämnden beslutar 2018-08-14 § 169 att till kommunstyrelsen
överlämna återrapportering från individ- och familjeomsorgens
enhetschef för barn och unga. I enhetschefens rapport redovisas den
aktuella situationen avseende barn och unga på institution och i
familjehem. Vidare redovisas de förändringar som skett inom
personalorganisationen.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-29 - KSAU § 234
Protokollsutdrag SN § 169 Handlingsplan för minskade kostnader för
placeringar av barn.docx
Rapport om minskade kostnader placeringar av barn.pdf
___________
Expedieras till:
Socialnämnden
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KS § 156 SN.2018.224

Uppdrag från kommunstyrelsen avseende underskott
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna socialnämndens
redovisning med anledning av kommunstyrelsens uppdrag 201806-21 § 179 avseende underskott.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-06-21 § 179 att avvakta
socialnämndens analys och utredning om orsak till presenterat
underskott om cirka 6,5 miljoner kronor för verksamheter LSS/LASS
samt för IFO-placeringar av vuxna.
Socialnämnden beslutar 2018-08-14 § 171 att godkänna socialchefens
tjänsteskrivelse 2018-08-07 och överlämnar tjänsteskrivelsen till
kommunstyrelsen. I tjänsteskrivelsen beskrivs och analyseras det
ekonomiska läget inom LSS-verksamhetens olika områden.
Tjänsteskrivelsen innehåller också en redovisning av vilka åtgärder
som planeras.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-29 - KSAU § 236
Protokoll 2018-08-14 - SN § 171
Tjänsteskrivelse beträffande uppdrag från kommunstyrelsen om
kostnader inom LSS m.fl
___________
Expedieras till:
Socialnämnden
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KS § 157 SN.2018.225

Uppdrag från kommunstyrelsen avseende projekt inom
arbetsmarknadsenheten
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna socialnämndens
redovisning med anledning av kommunstyrelsens uppdrag 201806-21 § 179 om projekt inom arbetsmarknadsenheten, med
tillägget att arbetsmarknadsenheten har gjort anpassningar i
verksamheten för att hantera eventuella förändringar av
projekten. Det görs inga nyanställningar. Några anställda har
tidsbegränsade anställningar.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-06-21 § 179 att avvakta
socialnämndens uppdrag att snarast analysera och ha beredskap kring
ansökningar för projekt som finns inom arbetsmarknadsenheten och
som upphör inom bland annat årsskiftet 2018/2019. Kommunstyrelsen
beslutar vidare att avvakta med tillsättningen av tjänst som
flyktingsamordnare till efter socialnämndens redovisning.
Socialnämnden beslutar 2018-08-14 § 172 att godkänna tjänsteskrivelse
2018-08-07 från socialchef och enhetschef för arbetsmarknadsenheten,
och överlämnar tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen. Det finns tre
projekt som löper ut under 2019. I tjänsteskrivelsen görs bedömningar
om vad som kan antas ske när respektive projektperioder tar slut.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29 upplyste
kommunchefen om att arbetsmarknadsenheten har gjort anpassningar i
verksamheten för att hantera eventuella förändringar av projekten. Det
görs inga nyanställningar. Några anställda har tidsbegränsade
anställningar.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-29 - KSAU § 237
Protokoll 2018-08-14 - SN § 172
Tjänsteskrivelse beträffande uppdrag från kommunstyrelsen avseende
projekt inom arbetsmarknadsenheten
___________
Expedieras till:
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KS § 158 KLK.2017.210 288

Återrapportering av besvarad motion, KD - Fräscha upp
våra måltidsmiljöer
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
utbildningsnämnden med uppdrag att presentera en
omvärldsbevakning av hur andra kommuner hanterar sina
måltidsmiljöer. Ärendet ska åter behandlas av kommunstyrelsen
2018-10-03.
Sammanfattning
I motion 2017-05-24 vill den kristdemokratiska fullmäktigegruppen,
genom Clas Engström (KD), att förutsättningarna för att höja
måltidsupplevelsen och öka trivseln i måltidslokalerna ska utredas.
Kommunfullmäktige beslutar 2018-04-23 § 43 att som svar på
motionen översända utbildningsnämndens beslut 2018-03-08 § 22.
Enligt utbildningsnämndens beslut ges kostenheten i uppdrag att utreda
möjligheterna att tillskapa omväxlande måltidsmiljöer samt hur
måltidsupplevelsen kan höjas, i samarbete med fastighetschefen och
utbildningschefen. Kommunfullmäktige beslutar därmed att bifalla
motionen.
Enligt kommunfullmäktiges beslut ska ärendet återrapporteras av
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen 2018-08-15.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2018-08-16 § 66. Följande
återrapportering har lämnats.
"Utifrån Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-08, § 22, har kostchefen
utrett möjligheterna att tillskapa omväxlande måltidsmiljöer.
Som beskrivet i yttrandet från Utbildningsnämnden är det inte möjligt
att ändra i möbleringen för att skapa restauranglika hörn och liknande.
Detta eftersom man behöver utnyttja platsen maximalt.
Vad man däremot kan genomföra är att "snygga till" matsalsmiljön,
genom exempelvis tavlor och liknande.
Under september månad i år kommer kostenheten att genomföra en
kundnöjdhetsundersökning på samtliga skolor. Enkäten har arbetats
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fram av kostchefen och har förankrats i utbildningschefens
ledningsgrupp. Enkäten bifogas i denna återrapportering. Utifrån
svaren i enkäten kommer kostenheten att vidta de åtgärder som
behövs."
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen diskuterar återrapporteringen. Det finns önskemål
om att veta hur andra kommuner hanterat sina måltidsmiljöer. Ärendet
återremitteras med uppdrag att presentera en omvärldsbevakning av hur
andra kommuner hanterar sina måltidsmiljöer.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-23 - KF §43
Motion, KD - Fräscha upp våra måltidsmiljöer
Tjänsteskrivelse - förslag till svar på motion från KD, Fräscha upp våra
måltidsmiljöer.pdf
Återrapportering av besvarad motion om måltidsmiljöer
Kundundersökning i matsalen HT 2018.pdf
___________
Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen 2018-10-03
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KS § 159 KLK.2018.19

00

Information från möten med Familjen Helsingborg
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen lägger information till handlingarna.
Sammanfattning
Kommunchefen rapporterar att det för tillfället är begränsat med möten
inom Familjen Helsingborg. Den gamla styrelsen har ett möte till innan
den nya styrelsen tillträder. Kommunchefen har medverkat på ett
övningsmöte inför den nya styrelsen.
___________
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KS § 160 KLK.2017.337 042

Uppdrag i samband med budget 2018
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 500 000 kronor till
samhällsbyggnadsnämnden till gatuombyggnader med
trygghetshöjande åtgärder. Anslaget täcks genom
ianspråkstagande av motsvarande belopp ur tilläggsbudget 2,
investeringar för 2018.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutar 2017-11-01 § 201 att uppdra åt
samhällsbyggnadsnämnden att lämna slutrapportering i maj 2018 till
kommunstyrelsen avseende trygghetsskapande åtgärder inom gata och
park. I budget 2018 finns en miljon kronor anslaget. Förslagen till
åtgärder handlar om att bygga hinder på vägarna, uppföra moderna
pollare, chikaner med mera enligt polisens analys och anpassat till
kollektivtrafiken.
Samhällsbyggnadsnämnden har meddelat att gatuombyggnaderna med
trygghetshöjande åtgärder i Örkelljunga centrum innebär högre
kostnader än det som finns budgeterat. De föreslagna åtgärderna
omfattar bland annat så kallade automatiska pollare som kan fjärrstyras
och programeras med tidsangivelser. Den totala kostnaden bedöms bli
1,5 miljoner kronor, vilket är 500 000 kronor mer än vad som finns
avsatt i budgeten.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-22 - KSAU § 209
Tjänsteskrivelse Mikael Strömbäck - Tjänsteskrivelse-Bangatan
m.fl..pdf
___________
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret
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KS § 161 KLK.2017.337 042

Uppdrag i samband med budget 2018
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att lägga utredningen om
slammottagning till handlingarna. Frågan om slamhanteringens
kostnader ska tas upp av Örkelljunga kommun vid ägardialoger
med NÅRAB och av samhällsbyggnadschefen i kontakter med
andra ägarkommuner.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutar 2017-11-01 § 201 att uppdra åt
samhällsbyggnadsnämnden att ta fram utredning om finansiering och
fördelning av extern hantering av slammottagningen under mars månad
2018 före det att projekt startas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en utredning daterad
2018-03-15. Örkelljunga reningsverk behandlar externslam från
NÅRAB mot en avgift som ska täcka de kostnader som VA-enheten har
för tjänsten. Samhällsbyggnadsförvaltningen förespråkar en investering
om 1 500 000 kronor i en reningsutrustning och en ny diskussion med
NÅRAB om ersättningsnivån för mottagande av externslam.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2018-04-09 § 34 att godkänna
utredningen om slammottagning och överlämnar den till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-22 - KSAU § 210
Slamsvar från SBN.pdf
___________
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunchefen
Samhällsbyggnadschefen
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KS § 162 KFN.2018.72 042

Ekonomi tilläggsbudget 2, 2018 - kultur- och
fritidsnämnden
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att inte medge tilläggsbudget till
kultur- och fritidsnämnden. Kostnadsökningen bedöms kunna
hanteras inom kultur- och fritidsnämndens ordinarie ram, till följd
av den vakanta förvaltningschefstjänsten.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2018-05-17 § 68 att föreslå
kommunstyrelsen att i samband med tilläggsbudget 2 (TB2) 2018 utöka
kultur- och fritidsnämndens ram för 2018 och därefter kommande år
med 107 000 kronor för att kompensera för kostnadsuppräkning
gällande driftavtal med Firma Erland Björkman AB. Kultur- och
fritidsnämnden uppmärksammar att indexeringen kommer att orsaka
kostnadsökningar under verksamhetsåren 2019 och 2020. Dessa
kostnader hanteras inom ramen för respektive verksamhetsårs
budgetprocess.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-22 - KSAU § 211
Protokoll 2018-05-17 - KFN §68
TB2 2018 Indexuppräkning Sim- och Bowlinghall.docx
Avtal med Firma Erland Björkman AB.pdf
___________
Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomikontoret
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KS § 163 KLK.2018.384 00

Riktlinjer för utlämnande av allmänna handlingar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för utlämnade av
allmänna handlingar (version 2018-08-17).
Sammanfattning
Kommunchefen och ekonomichefen har tagit fram ett förslag till
riktlinjer för utlämnande av allmänna handlingar. Syftet är att det ska
finnas riktlinjer som kommunens tjänstemän ska förhålla sig till vid
begäran om utlämnande av allmänna handlingar. Det bedöms vara
viktigt att de som begär ut stora mängder allmänna handlingar i någon
mån får stå för kostnaden för arbetet som utförs. För att kunna ta ut
avgift krävs att det finns en prislista som är beslutad av
kommunfullmäktige. Förslaget till riktlinjer innehåller därför regler för
när avgift för kopior tas ut, och vilka priser som ska gälla.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-29 - KSAU § 239
Tjänsteskrivelse Stefan Christensson - Tjänsteskrivelse riktlinjer
allmänna handlingar.docx
Riktlinjer för allmänna handlingar 2018-08-17.docx
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2018-09-24

23(47)

Sammanträdesprotokoll 2018-09-05
Kommunstyrelsen

KS § 164 KLK.2018.294 024

Motion, M - Utreda förutsättningarna att införa
lärarlönelyftet permanent även i Örkelljunga kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning
Theresa Lindahl (M) har lämnat in följande motion.
"Att lärare är vår viktigaste resurs det är det nog ingen som säger emot.
Idag är det stor konkurrens om lärarkompetensen vilket märks vid
nyrekrytering och i att behålla kompetensen på skolorna när allt färre
lärare finns till alltfler tjänster.
En viktig signal är lärarlönelyftet som idag finns som ett statligt bidrag,
som förts fram som en del i att höja läraryrkets status. Vi har inom
kommunen deltagit från början och gör fortsatt så men eftersom staten
alltid kan dra in ett riktat bidrag har vi i Örkelljunga därför fortsatt med
att bara ha förordnade om 2 år.
När alltfler kommuner runt omkring oss permanentar lärarlönelyftet
finns risken att lärare då hellre söker sig till dessa kommuner.
Jag tror det är en viktig signal till våra nuvarande och framtida lärare,
att visa att vi satsar på dem och vill ha dem kvar i vår verksamhet.
Därför är det viktigt att lärarlönelyftet blir en långsiktig och varaktig
satsning och inte 2-årig projektanställning.
För att lyckas med målsättningen att vara en bra skolkommun och höja
resultaten måste vi vara en attraktiv arbetsgivare. Där en viktig del är
att locka och behålla duktig personal.
Jag vill därför att
Man utreder förutsättningarna för att införa lärarlönelyftet permanent
även i Örkelljunga kommun."
Kommunfullmäktige beslutar 2018-06-25 § 77 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
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Protokoll 2018-08-22 - KSAU § 217
Motion, M - Utreda förutsättningarna för att införa lärarlönelyftet
permanent även i Örkelljunga kommun
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2018-09-24
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KS § 165 KLK.2018.118 024

Motion, M - Lönesättning för pensionärer
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen med hänvisning
till personalchefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-0706, med tillägg om att lönetillägg ska kunna beviljas som längst ett
år i taget. Införandet av lönetillägg ska ske 2019-01-01.
Sammanfattning
Carina Zachau (M) och Theresa Lindahl (M) har lämnat in följande
motion.
"Vi vet alla att vi står inför stora utmaningar i kommuner när det gäller
kommande pensionsavgångar. Det är många lärare, vårdpersonal och
sjuksköterskor som kommer att gå i pension och vi kommer att ha stora
problem med att rekrytera ersättare. Anledningarna är flera, alla
kommuner står inför samma utmaning och det utbildas inte tillräckligt
många nya för att vi ska klara behovet.
Det finns kommuner som har tänkt till i frågan och presenterat förslag
som gynnar den personal som väljer att arbeta kvar efter det att de har
fyllt 65 år. När arbetstagaren fyllt 65 år minskar arbetsgivaravgiften för
kommunen.
En möjlighet att stimulera personal i bristyrke att stanna kvar i sin
anställning är att betala ut del av den sänkta arbetsgivaravgiften som
lön till den som väljer att arbeta efter 65 års ålder.
Kommunen kan då behålla en kompetent, välutbildade och erfaren
person där det finns en svårighet vid ny rekrytering. För den anställde
innebär det att man faktiskt får en lönehöjning när man blivit pensionär
och att den framtida pensionen blir högre.
Med anledning av detta föreslår vi moderater att:
Undersöka möjligheten för att införa en modell enligt ovan.
Ta fram riktlinjer hur modellen ska införas och användas."
Kommunfullmäktige beslutar 2018-03-26 § 32 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-04-11 § 117 att uppdra
åt kommunledningsförvaltningen att bereda förslaget om att införa
lönesättning för pensionärer, med återrapportering till arbetsutskottet i
augusti 2018.
Personalchefen och kommunchefen har 2018-07-06 överlämnat en
tjänsteskrivelse med svar på motionen. I tjänsteskrivelsen lämnas
följande beslutsförslag: "I enlighet med motionen föreslås att möjlighet
till ett lönetillägg för anställd som fyller 66 år under kalenderåret
införs. Lönetillägget ska användas för att behålla personal och
kompetens i verksamheter med personalbrist eller inom svårrekryterade
yrkesgrupper. Lönetillägget kan även användas för extra personal inom
ovanstående områden som lämnat sin anställning för pension. Beslut
om lönetillägg skall godkännas av förvaltningschef och skall prövas
individuellt vid varje tillfälle. Lönetilläggets storlek bör förslagsvis
motsvara ett belopp på 2500 kr/månad (heltid)."
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2018-08-29 § 241.
Arbetsutskottet föreslår att motionen bifalles med hänvisning till
personalchefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-07-06, med
tillägg om att lönetillägg ska kunna beviljas som längts ett år i taget.
Arbetsutskottet föreslår att införandet av lönetillägg sker 2019-01-01.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-29 - KSAU § 241
Motion, M - Lönesättning för pensionärer
Tjänsteskrivelse Staffan Roos - Lönesättning för pensionärer
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2018-09-24
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KS § 166 KLK.2017.395 00

Motion, MP och MO - Införande av medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med
hänvisning till kommunchefens yttrande 2018-08-16, samt att
uppdra åt kommunledningsförvaltningen att genomföra den av
kommunchefen föreslagna förändringen på hemsidan om
synpunktsinlämning.
Sammanfattning
Madeléne Ekelund (MP) och Leif Sigbo (MO) har lämnat in följande
motion.
"I tre fjärdedelar av Sveriges kommuner ges medborgarna möjlighet att
göra sina röster hörda genom att lämna medborgarförslag till såväl
kommunfullmäktige som till nämnder och styrelser. Örkelljunga är inte
en av dessa kommuner. Det innebär att vi som kommun går miste om
en mängd potentiella förbättringsförslag.
I de kommuner där möjligheten till medborgarförslag eller medborgarinitiativ finns, väcks i genomsnitt 15-20 förslag per år från
medborgarna, av vilka i genomsnitt 30% bifalls.
Arbetsbördan för de politiska organen bör alltså inte bli så mycket
större, men de förslag som kommer in leder ändå i stor utsträckning till
förändringar. I en genomsnittlig kommun med medborgarförslag sker
årligen genomförandet av cirka fem förslag som annars inte hade blivit
av. Eller som skulle ha dröjt onödigt länge i väntan på att något parti
ska plocka upp iden.
Att möjliggöra för medborgare att lägga förslag till kommunfullmäktige, nämnder och styrelser skapar en helt annan dynamik i den
lokala politiken. Möjligheten för medborgarna att väcka frågor gör att
idéer kan kastas in för debatt utan att på förhand vara märkta med en
partistämpel. På så vis kan förslagen diskuteras mer förutsättningslöst.
Det är lättare för medborgarna att få gehör för sina förslag om de
slipper övertala en politiker att sätta sitt namn på en motion. Som
motionär räcker det ju inte att man stödjer förslaget utan man också
måste aktivt driva frågan och argumentera för den. För detta krävs ett
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större engagemang än att vara försiktigt positiv och tycka att något
verkar bra. Att sätta sitt namn under en oprövad ide, är det få politiker
som vågar, men det kan vara desto fler som efter en diskussion och
utredning kan tänka sig att rösta för den.
En annan positiv aspekt på medborgarförslag är att det stärker
inflytandet för ungdomar under 18 år och de med utländskt
medborgarskap. Även den som inte får rösta i ett val kan vara med och
lägga fram förslag. Sedan är det upp till de valda politikerna att avgöra
om man vill stödja förslaget eller inte.
Att införa möjligheten att lämna medborgarförslag stärker också
demokratin genom att höja engagemanget för den lokala politiken hos
de som annars inte är politiskt aktiva.
Inlämning av medborgarförslag kan göras enkelt, exempelvis via en
e-tjänst på kommunens hemsida."
Yrkandet från Madeléne Ekelund (MP) och Leif Sigbo (MO) är att
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda och införa
möjligheten för invånare i Örkelljunga kommun att lägga
medborgarförslag.
Kommunfullmäktige beslutar 2017-12-18 § 146 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-01-17 § 3 att remittera
motionen till kommunchefen för yttrande senast i september 2018.
I kommunchefens yttrande 2018-08-16 lämnas en beskrivning av
medborgarförslag. Kommunledningsförvaltningen anser att
kommunfullmäktige ska ges möjlighet att ta ställning till olika sätt att
utveckla demokrati och medborgardialog i Örkelljunga kommun.
Kommunledningsförvaltningen tycker det vore olyckligt att enbart
begränsa detta till ett införande av medborgarförslag. I yttrandet
framförs en möjlighet att ändra benämningen på hemsidans
synpunktsinlämning från "Synpunkter och felanmälan" till "Synpunkter
och förslag", och lägga felanmälan på en separat sida.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2018-08-29 § 242.
Arbetsutskottet föreslår att motionen besvaras med hänvisning till
kommunchefens yttrande 2018-08-16, samt att uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att genomföra den av kommunchefen
föreslagna förändringen på hemsidan om synpunktsinlämning.
Förslag
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Arbetsutskottets beslutsförslag är att föreslå kommunfullmäktige anse
motionen besvarad med hänvisning till kommunchefens yttrande 201808-16, samt att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att genomföra
den av kommunchefen föreslagnma förändringen på hemsidan om
synpunktsinlämning.
Madeléne Ekelund (MP) yrkar att kommunstyrelsens ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag. Dels arbetsutskottets
förslag om att besvara motionen. Dels yrkandet från Madeléne Ekelund
(MP) om att bifalla motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra, och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-29 - KSAU § 242
Motion, MP och MO - Införande av medborgarförslag
Yttrande motion medborgarförslag 2.docx 180816
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2018-09-24
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KS § 167 KLK.2018.254 00

Uppdrag till kommunledningsförvaltningen att beskriva
planerade utbyggnadsmöjligheter för Örkelljunga
centrum m m
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-05-09 § 149 att uppdra
åt kommunledningsförvaltningen att senast augusti 2018 beskriva
planerade utbyggnadsmöjligheter för Örkelljunga centrum med mera.
Kommunchefen har 2018-08-20 lämnat en tjänsteskrivelse om
utbyggnadsmöjligheter. I tjänsteskrivelsen behandlas pågående,
planerade och möjliga utbyggnader i Örkelljunga på Ejdernområdet,
Bruketområdet och Hjälmsjöstrand, samt i Eket och Skånes Fagerhult.
I tjänsteskrivelsen redovisas också vilka lediga tomter för enfamiljshus
som finns i dagsläget. Hjälmsjöstrand har 17 ledig tomter.
Skytteparksområdet har en tomt. I Eket finns sju lediga tomter.
Åsljunga Fågelsångsområdet har tio lediga tomter. Skånes Fagerhult
Fedingstrand har elva lediga tomter och i Skånes Fagerhult i övrigt har
åtta lediga tomter.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-29 - KSAU § 243
Tjänsteskrivelse Charlotta Kabo Stenberg - Planerad utbyggnad version
180829.docx
___________
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KS § 168 UBF.2018.108 611

Behov av personalförstärkning på grund av utökat
elevantal i kommunens grundsärskola
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 270 000 kronor till
utbildningsnämnden för personalförstärkning på grund av ökat
elevantal i kommunens grundsärskola. Anslaget täcks genom
ianspråkstagande av motsvarande belopp ur tilläggsbudget 2 för
drift, 2018.
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningens tillförordnade rekor i grundsärskolan har
lämnat följande skrivelse.
"Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som
bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav, därför att de
har en utvecklingsstörning eller en bestående hjärnskada.
Träningsskolan är en inriktning inom den svenska grundsärskolan.
Elever i träningsskolan har oftast en måttlig eller svår
utvecklingsstörning, eller en förvärvad hjärnskada.
Det är av största vikt att man vid en inskrivning i grundsärskolan är
noggrann och rättssäker. En inskrivning i denna skolform innebär vissa
begränsningar när det gäller vilken utbildning och vilket yrke eleven
kan välja i framtiden. Fyra utredningar ska genomföras som underlag:
pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social.
Grundsärskolan i Örkelljunga är förlagd till Beringskolans och
Kungsskolans lokaler. Eleverna kommer från olika
upptagningsområden i kommunen. Innan en inskrivning blir aktuell
utreds en elev mycket grundligt av olika professioner:
lärare/specialpedagog, psykolog, läkare och kurator enligt ovan. Under
läsåret 2017/18 har grundsärskolan 19 elever inskrivna i årskurs 1-9. I
dagsläget är ytterligare 11 elever klara för inskrivning inför
höstterminen 2018. Endast en av nuvarande elever slutar särskolan vid
läsårets slut. Detta gör att särskolan står inför en mycket stor utmaning
som kräver fler resurser än vad som kunnat förutses inför budgetåret
2018. För att klara av en så stor ökning av elevantalet i särskolan är en
rimlig bedömning att personalbemanningen utökas med minst 4,5 tjänst
läsåret 2018/19.
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Utbildningen i grundsärskolan ska ge eleverna en god grund för att
aktivt kunna delta i samhället och för att kunna fortsätta att utbilda sig
(Skolverket 2017). Elever i grundsärskolan och träningsskolan behöver
hjälp med allt från toalettbesök, måltidssituationer och förflyttningar
till lättare kunskapsstöd.
Hur resurser bäst fördelas är en komplex fråga men med hänvisning till
ovanstående anser jag att ytterligare resurser måste tillföras
grundsärskolan inför kommande läsår."
Utbildningsnämnden beslutar 2018-05-03 § 44 att översända skrivelsen
till kommunstyrelsen och begära tilläggsanslag ur tilläggsbudget 2 för
att klara en resursförstärkning i grundsärskolan under hösten, samt att
ge förvaltningen i uppdrag att titta över en eventuell gymnasiesärskola
med en kostnads- och konsekvensanalys. Utredningen ska
återrapporteras till utbildningsnämnden i november.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-06-21 § 194 att
återremittera ärendet till utbildningsnämnden för inhämtande av
ytterligare information i ärendet om bland annat påverkan på
elevpengsystemet, om tjänster inom förskolan berörs och om anslagets
storlek.
Utbildningsnämnden beslutar 2018-08-16 § 63 att ställa sig bakom
svaret till kommunstyrelsens arbetsutskott. Av svaret framgår bland
annat att tjänster inom skolan inte berörs. Vidare redovisas vilken
påverkan det blir på elevpengssystemet, samt att nettokostnaden för
utbildningsnämnden blir 270 000 kronor för 2018.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-22 - KSAU § 218
Protokoll 2018-08-16 - UN § 63
Behov av personalförstärkning på grund av utökat elevantal i
kommunens grundsärskola.pdf
Svar till KSAU på frågor från 2018-06-21 § 194
___________
Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Ekonomikontoret
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KS § 169 TEKE.2018.29 0

Parkeringsnorm för Örkelljunga kommun
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2018-06-11 § 56 att anta
parkeringsnorm för Örkelljunga kommun. Syftet med
parkeringsnormen är att det vid bygglovsprövning och detaljplanering
ska finnas vägledande riktlinjer om bland annat antalet
parkeringsplatser.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-22 - KSAU § 223
Protokoll 2018-06-11 - SBN § 56
Parkeringsnorm för Örkelljunga kommun
Tjänsteskrivelse parkeringsnorm
___________
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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KS § 170 PLAN.2016.12

Detaljplan för del av Eket 1:214
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att notera att detaljplanen har antagits
av samhällsbyggnadsnämnden och att beslutet vunnit laga kraft.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2018-06-11 § 57 att anta detaljplan
för del av Eket 1:214, med alla tillhörande handlingar.
Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslutet om antagande i enlighet
med det förenklade förfarandet för antagande av detaljplaner.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-22 - KSAU § 222
Protokoll 2018-06-11 - SBN § 57
2016_12 Eket 1_214 tjänsteskrivelse
2016_12 Eket 1_214 plankarta antagande
2016_12 Eket 1_214 planbeskrivning antagande
2016_12 Eket 1_214 utlåtande
2016_12 Eket 1_214 samrådsredogörelse
___________
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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KS § 171 FASTIGHET.2018.5

Upplåtelser av markområde till förmån för SMK
Örkelljunga
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till mark- och
exploateringsingenjören att i samråd med föreningsutvecklaren
utforma avtal som gäller upplåtelse av område inom del av
Turabygget 1:14 till SMK Örkelljunga under tio år utan rätt till
automatisk förlängning. Kommunstyrelsen uppdrar till kultur- och
fritidsförvaltningen att slutligen träffa avtalen och administrera
beståndet av dessa.
Sammanfattning
Mark- och exploateringsingenjören har 2018-08-13 lämnat en
tjänsteskrivelse om upplåtelse av markområde till föreningen SMK
Örkelljunga. I tjänsteskrivelsen föreslås att kommunstyrelsen ska
uppdra till mark- och exploateringsingenjören och föreningsutvecklaren
att utforma avtal som gäller upplåtelse av område inom del av
Turabygget 1:14 till SMK Örkelljunga under tio år utan rätt till
automatisk förlängning. Vidare föreslås att kommunstyrelsen att uppdra
till kultur- och fritidsförvaltningen att slutligen träffa avtalen och
administrera beståndet av dessa.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2018-08-29 § 244.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till
mark- och exploateringsingenjören och föreningsutvecklaren att
utforma avtal som gäller upplåtelse av område inom del av Turabygget
1:14 till SMK Örkelljunga under tio år utan rätt till automatisk
förlängning. Kommunstyrelsen uppdrar till kultur- och
fritidsförvaltningen att slutligen träffa avtalen och administrera
beståndet av dessa.
Kommunstyrelsens behandling
Kommunchefen framför att uppdraget bör lämnas enbart till mark- och
exploateringsingenjören, men att avtalen kan utformas i samråd med
föreningsutvecklaren. Kommunstyrelsen instämmer i kommunchefens
bedömning.
Beslutsunderlag
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Protokoll 2018-08-29 - KSAU § 244
Kopia av gällande upplåtelseavtal
Underlag till tjänsteskrivelse från föreningsutvecklaren
Karta över området
Tjänsteskrivelse
___________
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Mark- och exploateringsingenjören
Föreningsutvecklaren
SMK Örkelljunga
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KS § 172 KLK.2018.330 007

Revisionen - Granskning av informations- och ITsäkerhet
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att ta fram heltäckande och övergripande styrdokument
för informations- och IT-säkerheten. Styrdokumenten ska vara
klara för antagande innan årsskiftet 2018/2019, vilket kräver att
dokumenten är klara för behandling i kommunstyrelsens
arbetsutskott senast 2018-11-21 och i kommunstyrelsen senast
2018-12-05.
Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av Örkelljunga kommuns förtroendevalda
revisorer granskat informations- och IT-säkerheten. Granskningen
omfattar kommunstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll
avseende kommunens informations- och IT-säkerhet.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-22 - KSAU § 224
Missivbrev - Granskning av informations- och IT-säkerhet
Rapport KPMG - Granskning av informations- och IT-säkerhet
Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2018-08-21
___________
Expedieras till:
Kommunchefen
IT-strategen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-21
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KS § 173 KLK.2018.304 814

Länsstyrelsen Skåne - Handlingsplan för friluftsliv i
Skåne
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att notera att synpunkter lämnats till
Länsstyrelsen från kultur- och fritidsförvaltningen.
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Skåne har översänt en remiss av dokumentet
"Handlingsplan för friluftslivet i Skåne".
Kultur- och fritidsförvaltningen har, genom tidigare förvaltningschefen,
lämnat in synpunkter till Länsstyrelsen i Skåne.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-22 - KSAU § 225
Länsstyrelsen Skåne - Remiss Handlingsplan för friluftsliv i Skåne.pdf
Missivbrev remiss Handlingsplan Friluftsliv 2018-2020.pdf
Handlingsplan friluftsliv remissversion 180614.pdf
___________
Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
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KS § 174 KLK.2018.314 00

Sammanträdesplan 2019
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesplanen
för 2019.
Sammanfattning
Det finns ett förslag till sammanträdesplan för 2019.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-22 - KSAU § 227
Förslag på sammanträdesdagar 2019
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2018-09-24
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KS § 175 KLK.2018.404 023

Tillsättande av chef Kultur-och Fritidsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Caroline Arvill som
förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.
Sammanfattning
Rekryteringsprocessen för att anställa en ny kultur- och fritidschef har
genomförts. Förslaget är att Caroline Arvill anställs. Caroline Arvill är
idag kultur- och fritidschef i Lessebo kommun.
___________
Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Personalkontoret
Kommunchefens ledningsgrupp
Fackliga företrädare
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KS § 176 KLK.2016.420 007

Integrationsplan med anledning av Kommunrevisionens
rapport om kommunens flyktingmottagning och
integrationsarbete
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att
behandla synpunkterna som framgår av yrkandet från Tommy
Brorsson (SD).
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunchefen i uppdrag att
ta fram en integrationsplan.
Kommunchefen och folkhälsoutvecklaren har 2018-08-16 överlämnat
ett förslag till integrationsplan. Planen syftar till att formulera ett
övergripande och resultatinriktat underlag för kommunens
integrationsarbete med fokus på att skapa fungerande och bidragande
samhällsmedborgare. I planen redovisas kommunens uppdrag gällande
integration, gällande lagar och riktlinjer samt ansvarsfördelningen
mellan kommunens nämnder och förvaltningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2018-08-29 § 250.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta integrationsplanen för Örkelljunga
kommun.
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta integrationsplanen för Örkelljunga
kommun.
Tommy Brorsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras. Motivet till
återremissen är att följande synpunkter ska behandlas.
Försidan:
Titeln bör ändras till "Plan för integration och återvandring".
Återvandring måste vara en självklar del av planen för dem som endast
har TUT eftersom det inte är självklart att alla får stanna.
Avsnitt 1:
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Rubriken ändras till "Grundläggande förutsättningar och krav".
Rubriken Inledning är svag och lockar inte till läsning. Eftersom detta
första stycke innehåller betydelsefulla och viktiga skrivningar vill SD
att rubriken ändras för att understryka vikten av det som står där.
Avsnitt 2.3.1 och 3.2:
Lagparagraf efterlyses. Vilken lagparagraf tvingar kommunerna att ta
ansvar för att nyanlända anvisade av Migrationsverket får bostäder? Är
kommunerna verkligen tvingade att agera bostadsförmedling åt
Migrationsverket?
Avsnitt 4:
Tillägg önskas: Svensk värdegrund ska alltid gälla i skolan t.ex
gemensam undervisning av flickor och pojkar, klädkoder och
jämställdhet.
Avsnitt 4.6 sista punkten:
Förklaring önskas: Vad menas med "fristående skolor"?
Avsnitt 4.7 näst sista stycket:
Synpunkt 1: Modersmålsundervisning: "Modersmålsundervisningen
erbjuds alla elever med annat modersmål" Vilken lagparagraf stödjer
detta? SD anser att modersmålsundervisningen skall sättas in först när
elev med PUT lärt sig kommunicera på svenska. Svenskan skall alltid
prioriteras.
Synpunkt 2: "Studiestöd erbjuds på modersmål" SD vill att meningen
ändras till "Studiestöd skall om möjligt erbjudas på modersmålet". Det
kan bli oerhört kostsamt för kommunen om få elever med ovanliga
modersmål skall få studiestöd.
Avsnitt 7.2 andra meningen sista delen:
Ändring av formulering: Ändras till "...övriga föreningar skall aktivt
uppmuntras till detta".
Avsnitt 8 tillägg:
SD yrkar på tillägg till första stycket enligt följande: "Då alla former av
hedersrelaterat våld och förtryck är olagliga skall kommunen aktivt
verka för att personer som misstänks blir anmälda."
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag. Dels arbetsutskottets
förslag om att anta integrationsplanen. Dels yrkande från Tommy
Brorsson (SD) om återremiss för att behandla synpunkterna som
framgår av yrkandet.
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Ordförande inleder med att fråga om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller om ärendet ska återremitteras. Ordförande finner att
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att behandla
synpunkterna som framgår av yrkandet från Tommy Brorsson (SD).
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-29 - KSAU § 250
Tjänsteskrivelse Charlotta Kabo Stenberg - Integrationsplan 2018-0816
Handlingsplan för integration - Örkelljunga kommun version 20
augusti .pdf
___________
Expedieras till:
Kommunchefen
Folkhälsoutvecklaren
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KS § 177 KLK.2017.387 004

SkånEarkiv kommunalförbund för e-arkiv avsiktsförklaring
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtalet
med Lunds kommun om ett kommungemensamt e-arkiv.
Kommunfullmäktige godkänner att kommunens kostnad för det
gemensamma e-arkivet kan förändras med upp till tio procent av
kommunens kostnad enligt samverkansavtalets
finansieringsmodell.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar 2018-01-29 § 2 att ställa sig bakom
avsiktsförklaring om att instifta och ansluta sig till kommunalförbund
SkåneEarkiv. Uppdrag lämnades till kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen att underteckna avsiktsförklaringen.
Efter kommunfullmäktiges beslut har processen lett fram till att
inrättandet av ett e-arkiv istället ska ske genom samverkan mellan
kommunerna. Det är inte längre aktuellt att skapa ett
kommunalförbund.
I tjänsteskrivelse 2018-08-20 föreslår kommunchefen och kansli/HRchefen att kommunstyrelsen beslutar att godkänna samverkansavtalet
med Lunds kommun om ett kommungemensamt e-arkiv. Vidare
föreslås att kommunstyrelsen godkänner att kommunens kostnad för
det gemensamma e-arkivet kan förändras med upp till tio procent av
kommunens kostnad enligt samverkansavtalets finansieringsmodell.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2018-09-29 § 251.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner
samverkansavtalet med Lunds kommun om ett kommungemensamt earkiv, samt att kommunens kostnad för det gemensamma e-arkivet kan
förändras med upp till tio procent av kommunens kostnad enligt
samverkansavtalets finansieringsmodell.
Kommunstyrelsens behandling
Mot bakgrund av att kommunfullmäktige tidigare fattat beslut i
ärendet, bedömer kommunstyrelsen att det är lämpligt att även detta
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ärende tas upp i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-29 - KSAU § 251
Tjänsteskrivelse Carita Gustafsson - Förslag till samverkansavtal
kommungemensamt e-Arkiv
Samverkansavtal om kommungemensamt e-Arkiv mellan Lunds
kommun (värdkommun) och Örkelljunga kommun i Skåne län
___________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2018-09-24
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KS § 178 KLK.2018.11

107

Örkelljungabostäder AB 2018
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning
Styrelsen för Örkelljungabostäder AB beslutar 2018-07-26 att bolaget
ska anställa egen personal i form av en verkställande direktör (VD) och
en fastighetsskötare. Styrelsen beslutar att ge VD och ordförande
mandat att fortsätta pågående diskussioner med lämpliga kandidater
och fatta beslut i frågan.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-29 - KSAU § 254
Protokoll Örkelljungabostäder AB 2018-07-26
Ägardirektiv Örkelljungabostäder AB.pdf
Svar från Örkelljungabostäder AB - Bolagets organisation
___________
Expedieras till:
Örkelljungabostäder AB
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KS § 179 KLK.2018.10

00

Informationsärenden 2018
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen noterar att det inte finns några
informationsärenden vid detta sammanträde.
___________

