
Sammanträdesprotokoll 2020-02-05
Kommunstyrelsen

Tid och plats 2020-02-05 - Kommunhuset klockan 13.30 - 15.10.

Beslutande
Christian Larsson (M) - ordförande
Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande
Niclas Bengtsson (SD) - andre vice ordförande
Thomas Bjertner (S) - ledamot, Tommy Brorsson - ledamot
Andreas Johansson (C) - tjänstgörande ersättare
Arne Silfvergren (S) - ledamot, Michael Bengtsson (SD) - ledamot
Per-Uno Nilsson (M) - ledamot, Tomas Nilsson (C) - ledamot
Stefan Svensson (SD) - tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande Leif Svensson, (S), ersättare
Kenth Svensson, kommunsekreterare, sekreterare
Stefan Christensson, kommunchef
Ingela Ström, förvaltningschef socialförvaltningen, § 16
Johan Lindberg, biträdande förvaltningschef socialförvaltningen, § 16
Linus Åstradsson, Richard Johnsson, Pekka Kallimäki, Minna Jebrill, Serkon
§ 16, 17
Anna Lindström, redovisningschef, § 16, 17

Justering
Justerare Arne Silfvergren

Plats och tid Kommunhuset 2020-02-10, klockan 10.00.

Justerade paragrafer §§ 16 - 28

Underskrifter

Sekreterare
.................................................................
Kenth Svensson

Ordförande
.................................................................
Christian Larsson

Justerare
.................................................................
Arne Silfvergren

ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
Örkelljunga kommuns digitala anslagstavla på www.orkelljunga.se.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-02-05

Datum för anslag 2020-02-12 Datum för nedtagande 2020-03-06

Förvaringsplats för
protokoll Kommunkansliet

1(39)



Sammanträdesprotokoll 2020-02-05
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning
KS § 16 Information från ekonomichefen 3
KS § 17 Nya rutiner med månadsuppföljningar och djupanalyser 2020

samt Delårsrapport - Serkon
4

KS § 18 Information från kommunchefen 5
KS § 19 Förordnande som tf samhällsbyggnadschef - Katja Berg 6
KS § 20 Besvarande av Motion, SD - Bättre kost i kommunens

verksamhet
7 - 10

KS § 21 Besvarande av Motion, SD - Kajor i Örkelljunga centrum 11 - 14
KS § 22 Besvarande av Motion, SD - Smarta farthinder 15 - 17
KS § 23 Besvarande av motion, S - Öka elevernas trygghet genom att

införa insynsskydd i idrottshallarnas duschutrymmen
18 - 23

KS § 24 Beslut om organisation för lönehantering i Örkelljunga
kommun

24 - 29

KS § 25 Besvarande av motion, M - Fritidsbank för fritids- och
sportutrustning i Örkelljunga kommun

30 - 34

KS § 26 Riksettanrallyt 2020 35 - 36
KS § 27 Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2018-2021 37 - 38
KS § 28 Informationsärenden 2020 39

2(39)



Sammanträdesprotokoll 2020-02-05
Kommunstyrelsen

KS § 16 KLK.2020.4 00

Information från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från
kommunchef Stefan Christensson m fl till handlingarna.

Bakgrund
Linus Åstradsson, Richard Johnsson, Minna Jebrill och Pekka
Kallimäki, Serkon informerar om arbetet med Årsredovisning 2019 för
de olika nämnderna.

Kommunchef Stefan Christensson, förvaltningschef socialförvaltningen
Ingela Ström och biträdande förvaltningschef socialförvaltningen Johan
Lindberg informerar om socialnämndens Årsredovisning 2019.
Dessutom medverkar redovisningschef Anna Lindström.
___________
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KS § 17 KLK.2019.577 001

Nya rutiner med månadsuppföljningar och djupanalyser
2020 samt Delårsrapport - Serkon

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget till nya rutiner för
månadsuppföljningar och djupanalyser av de ekonomiska
resultaten under 2020 som presenteras av ekonomienheten och
Serkon och att den nya rutinen ska verkställas under 2020. Detta
innebär även att Delårsrapporten kommer att fastställas per den
31 augusti och hanteras i kommunfullmäktige senast i oktober.

Bakgrund
Arbetsutskottet har tillsammans med representanter från Serkon en
överläggning om hur arbetet med månadsuppföljningar kan utvecklas
och hur djupare analyser av de ekonomiska resultaten kan införas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer ta upp frågan om antalet
månadsuppföljningar för 2020 jämte djupanalyser för överläggning vid
arbetsutskottets sammanträde 2020-01-22.

Ekonomienheten och Serkon presenterar därefter förslag till förändring
av tillfällen för ekonomisk uppföljning.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Niclas Bengtsson, Christian Larsson, Per-Uno Nilsson och Gunnar
Edvardsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, vilket godkännes.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-01-22 - KSAU § 28
Förändring av ekonomisk uppföljning till KS i Örkelljunga ver 2.pdf
___________

Expedieras med skrivelse till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
Nämnderna
Nämndsekreterarna
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KS § 18 KLK.2020.5 00

Information från kommunchefen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från
kommunchef Stefan Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Stefan Christensson informerar om verksamheten inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.
___________
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KS § 19 KLK.2019.579 023

Förordnande som tf samhällsbyggnadschef - Katja
Berg

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga Katja Bergs förordnande
som t f förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen t.o.m.
2021-03-31.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med kommunchefens delegationsrätt förordnade Stefan
Christensson Katja Berg som tf förvaltningschef på 6 månader för
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förordnandet går ut 2020-04-15 och för att skapa tillräckligt med
tidsutrymme för rekrytering av ordinarie förvaltningschef föreslås att
Katja Bergs förordnande förlängs.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-01-15 - KSAU § 4
Tjänsteskrivelse förordnande shb.pdf
___________

Expedieras till:
Katja Berg
Samhällsbyggnadsnämnden
Ledningsgruppen
Löneenheten
Carita Gustafsson
Kommunens växel

6(39)



Sammanträdesprotokoll 2020-02-05
Kommunstyrelsen

KS § 20 KLK.2019.114 622

Besvarande av Motion, SD - Bättre kost i kommunens
verksamhet

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
utbildningsnämndens yttranden i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionens förslag om bättre
kost i kommunens verksamhet.

Mot beslutet reserverar sig Niclas Bengtsson, Michael Bengtsson och
Stefan Svensson till förmån för yrkande om bifall till motionen.

Bakgrund
Anneli Eskilandersson och Stefan Svensson har för
Sverigedemokraterna inlämnat följande motion:

Sverigedemokraterna tycker det är viktigt att kommunens kost är god,
näringsriktig och av bra råvaror. Vi har bra personal som också
näringsberäknar, tillagar och serverar bra mat inom vår verksamhet.
Kommunen ska tillhandahålla en bra kost som kan erbjudas i princip
alla. Dock har kommunen ingen skyldighet att specialanpassa kost på
grund av religiösa skäl, när det redan finns kost som är bra och som
individen kan äta.

Idag har dock övriga partiers önskan om mer mångfald gjort maten och
tillagningen betydligt mer komplicerad och därmed fördyrat
tillagningen, vilket tar resurser från annan viktig verksamhet. Det finns
över 4000 olika religioner i världen och många av dem har olika regler
och föreställningar kring vilken mat som är lämplig att äta för deras
följare. Mångfald kan inte gärna betyda att enbart anpassning till några
få av dessa religioner är önskvärt och alla förstår att en total anpassning
till alla religioner är näst intill omöjligt och knappast önskvärt.
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Det enda rimliga förhållningssätt som man kan ha, som är hållbart i
längden utifrån kostnader och nytta, är att anpassa maten efter
näringsinnehåll och då göra en rätt med kött/fisk och en rätt som är
vegetarisk. Därmed får alla elever möjlighet att välja fritt mellan dessa
rätter och ingen behöver förklara sitt val utifrån etik eller moral.
Kommunen lever också upp till kravet på att erbjuda alla en bra kost.

Med anledning av problematiken med fördyrande religiös kost, yrkar vi
Sverigedemokrater följande

Att kosten som serveras i Örkelljunga kommun ska vara utan
alternativa kötträtter av religiösa skäl.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-03-13, § 72, remitterat
motionen till Utbildningsnämnden för yttrande senast 2019-08-21.

Kostchef Roland Renteria har svarat på motionen i form av en
tjänsteskrivelse.

Tjänsteskrivelse - utredning av motionen

Örkelljungas åtta tillagningskök använder idag sin kapacitet maximalt
och i två av dem är kapaciteten omfattande. Det är krävande att hålla en
hög kvalitet och garantera säkra måltider, eftersom allergikost ökar
ständigt och att kapaciteten och arbetstiden inte har ökat parallellt. I
fem tillagningskök är kocken ensam med all matlagning medan i tre
kök (centralkök) finns det en kock som lagar bara allergikost. De
senaste åren har det varit mycket diskussion om att skolan bör erbjuda
en alternativ maträtt t.ex. en vegetarisk rätt varje dag.

Om kostverksamheten hade kapacitet och tid skulle det ha införts en
alternativ maträtt som är vegetarisk för flera år sedan. Senast det
gjordes en större köksombyggnation var för mer än 25 år sedan och
samtidigt har kravet för en mer blandad kosthållning ökat de senaste
åren utifrån samhällsperspektivet. I dagens läge kan kostenheten inte
erbjuda en alternativ maträtt t.ex. en vegetarisk rätt varje dag på grund
av begränsad kapacitet och personalkostnader.
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Ärendets behandling i Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har beslutat att som yttrande till
kommunfullmäktige över motionen "Bättre kost i kommunens
verksamhet" översända skrivelsen från kostchef Roland Renteria. Av
skrivelsen framgår bl a att kostenheten i dagens läge inte kan erbjuda
en alternativ maträtt, t ex en vegetarisk rätt varje dag på grund av
begränsad kapacitet och personalkostnader.

Motionen anses därmed besvarad.

Arbetsutskottets beslut om återremiss
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat återremittera motionen till
utbildningsnämnden för erhållande av svar på motionens attsats. Svar
önskas senast till arbetsutskottets sammanträde 2019-12-18.

Utbildningsnämndens yttrande efter återremissen

Utbildningsnämnden har beslutat översända svaret efter återremissen
till Kommunstyrelsens arbetsutskott samt föreslå Kommunfullmäktige
bifalla motionens attsats.

Svaret på frågan är från kostchef Roland Renteria att ja, det går att
erbjuda vegetariskt alternativ istället för en alternativ kötträtt. Det
kommer då att bli marginellt dyrare.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Niclas Bengtsson yrkar bifall arbetsutskottets förslag till beslut enligt
följande:

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
utbildningsnämndens yttranden i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med
utbildningsnämndens förslag 2019-12-05, § 108 att bifalla motionen.

Gunnar Edvardsson yrkar avslag på motionen då förslaget i motionen
är diskriminerande. Thomas Bjertner instämmer i yrkandet.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att motionen
avslås.

Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition fastställes:

Ja röst för bifall till motionen.
Nej röst för avslag på motionen.

Genomförd omröstning utfaller med 3 ja röster och 8 nej röster.

Niclas Bengtsson, Michael Bengtsson och Stefan Svensson röstar ja.
Gunnar Edvardsson, Thomas Bjertner, Tommy Brorsson, Andreas
Johansson, Arne Silfvergren, Per-Uno Nilsson, Tomas Nilsson och
Christian Larsson röstar nej.

Kommunstyrelsen har således avslagit motionen.

Niclas Bengtsson, Michael Bengtsson och Stefan Svensson reserverar
sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-01-15 - KSAU § 8
Motion, SD - Bättre kost i kommunens verksamhet
Protokoll 2019-12-05 - UN § 108
Svar efter återremiss på motion (SD) - Bättre kost i kommunens
verksamhet
Jämförelsepriser vegetariskt alternativ, kycklingalternativ
Protokoll 2019-08-15 - UN § 70
Svar på motion från (SD) - Bättre kost i kommunens verksamhet.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

10(39)



Sammanträdesprotokoll 2020-02-05
Kommunstyrelsen

KS § 21 KLK.2019.170 420

Besvarande av Motion, SD - Kajor i Örkelljunga
centrum

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
samhällsbyggnadsnämndens yttranden i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med samhällsbyggnads-
nämndens yttrande att bifalla motionens förslag att genomföra en
kampanj där fastighetsägare uppmanas att vidta åtgärder t.ex. nät
över skorstenar så att kajornas häckning försvåras för att få ned
det lokala kajbeståndet.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med samhällsbyggnads-
nämndens yttrande anse som besvarad motionens förslag att låta
kartlägga var kajor finner föda och att ta fram förslag till åtgärder
för att begränsa utbudet av kajmat vintertid i syfte att minska
antalet kajor som övervintrar i Örkelljunga.

Slutligen beslutar kommunfullmäktige i enlighet med
samhällsbyggnadsnämndens yttrande anse som besvarad
motionens förslag att belysa träd i centrum då detta stör fåglarna
på natten.

Bakgrund
Michael Bengtsson och Lennart Anderberg har för
Sverigedemokraterna inlämnat följande skrivelse:

Problem med kajor som övernattar i träden i Örkelljunga centrum har
ökat drastiskt. Många i Örkelljunga tycker att ljudet från kajorna är
störande liksom synintrycket. Kajträcken luktar illa och är också en
sanitär olägenhet. Tankarna går till Alfred Hitchocks berömda film
fåglarna.

Fåglar kan också bära på smittor som bland annat campylobakter,
salmonella och papegojsjuka. Problemet med kajor är inte unikt för
Örkelljunga.
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Kajorna var tidigare i stor utsträckning flyttfåglar men har i ökande
mängd valt att stanna kvar över vintern i våra städer och samhällen där
de finner föda och skydd. Många städer och samhällen har information
på sina hemsidor om kajor och hur man ska komma tillrätta med de
problem som de orsakar. Den informationen bör också finnas på
Örkelljunga kommuns hemsida.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

Att låta kartlägga var kajor finner föda och att ta fram förslag till
åtgärder för att begränsa utbudet av kajmat vintertid i syfte att minska
antalet kajor som övervintrar i Örkelljunga.

Att genomföra en kampanj där fastighetsägare uppmanas att vidta
åtgärder t.ex. nät över skorstenar så att kajornas häckning försvåras för
att få ned det lokala kajbeståndet.

Att belysa träd i centrum då detta stör fåglarna på natten.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast till arbetsutskottets
sammanträde 2019-09-18.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat bifalla motionen och uppdra
till förvaltningen att verkställa en "mota-kajor-kampanj".

Förvaltningens yttrande
Av förvaltningens yttrande framgår bl a att som närliggande exempel
har Hässleholms kommun angett som generella råd att åtgärder emot
fåglarna lämpligast sker under oktober-november. De har också erfarit
att variation av åtgärder har bäst effekt eftersom fåglarna har förmågan
att bygga upp en vana emot enskilda skrämselmetoder.

I handlingen finns det en tabell som sammanfattar hur flera kommuner
bedömer effekt av olika åtgärder;
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Metod Effekt Åtgärd
Avskjutning Kortvarig Använda

Kommunjägare
Skrämselskott Kortvarig Använda

kommunjägare
Belysning
av träd

Relativt god punktvis
effekt

Val av träd för att inte
avge störande
belysning till närboende.
Undersökning med
ljussättare

Akustisk
skrämma

God effekt – Kräver
engagemang och
variation. Risk för
störande moment för
närboende

Vindskrämma Kortvarig Uppmana
fastighetsägare till
åtgärd

Uv-bulvan Kortvarig
Gallring
(grenar och
träd)

Kortvarig. Ingen
stadigvarande effekt.

Utredning för träd sorter
och lämplig möjlighet för
beskärning.

Övertäckning
av skorstenar
och andra
ihåligheter

God effekt mot häckning Information till
fastighets-ägare och
kampanj via hemsidan
och media

Fästa trådar
på populära
sittplatser

Relativt god, punktvis
effekt

Information till
fastighetsägare och
kampanj via hemsidan
och media

Fågelmatnings
-stopp

Mindre effekt Information och
kampanj via hemsidan
och media

Information Långsiktig Information och
kampanj via hemsidan
och media.
Återkommande 1-2
ggr/år
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Om uppdraget ges ställer sig Samhällsbyggnadsförvaltningen till
förfogande för att i ett särskilt projekt planera för åtgärder emot
störningen av kajor. Projektet behöver redovisa vilka metoder som
avses användas och de direkta kostnader de föranleder. Det skall också
framgå vilka resurser som krävs för driftsorganisation för att
upprätthålla och genomföra motåtgärderna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande av attsatserna i motionen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att motionens första attsats anses
besvarad, och att bifalla motionens andra attsats, samt
att anse den tredje attsatsen vara besvarad

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-01-15 - KSAU § 10
Motion, SD - Kajor i Örkelljunga centrum
Protokoll 2019-12-09 - SBN § 122
Protokoll 2019-08-26 - SBN § 86
Tjänsteskrivelse
Kajor i staden, SKL 2010:37
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 22 KLK.2019.207 311

Besvarande av Motion, SD - Smarta farthinder

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
samhällsbyggnadsnämndens yttranden i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med samhällsbyggnads-
nämndens yttrande att bifalla motionens förslag att undersöka om
smarta farthinder är en möjlig väg att reducera hastigheten på
trafiken och öka efterlevnaden av dagens fartgränser.

Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med
samhällsbyggnadsnämndens yttrande anse som besvarad
motionens förslag att kommunen investerar i denna typ av
farthinder. Enligt nämndens yttrande skall man som första steg
utreda och bereda den totala situationen på faktabaserade grunder.

Nästa steg blir att förvaltningen lämnar beslutsförslag till
långsiktig strategi som stödjer en helhet.

Slutligen kan enskilda ombyggnader resurssättas och påbörjas i
enlighet med strategin. Det skulle då kunna innebära att smarta
farthinder är lösningen i det enskilda fallet.

Bakgrund
Tommy Brorsson har för Sverigedemokraterna inlämnat följande
motion:

Det finns idag dålig respekt för de fartgränser som finns i vår kommun
och våra innevånare beklagar sig ofta över att inget görs. Det har under
senaste året byggts ett flertal farthinder på strategiska ställen vilka
förhoppningsvis fungerar. De är emellertid en begränsning för såväl
räddningstjänsten som busstrafiken. Med flexibla smarta hinder är det
lätt att låta t.ex räddningstjänsten få fri fart.

Många kommuner sänker farten till 40 och ibland till 30 km.
Undersökningar visar att sänka fartgränsen med 10 km ger endast en
sänkning med 4 km i genomsnitt.
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Med smarta farthinder får man en automatisk övervakning som kan
anpassas till olika gränser där t.ex vid skolor gäller 30 vid skoltid och
50 övrig tid. Poliserna har begränsade resurser och det är sällsynt med
nattliga kontroller då buskörning förekommer som mest frekvent så
även där skulle flexibla smarta farthinder ge en vinn vinn situation.

Kanske skall kommunen lägga in i budgeten ett nytt hinder varje år där
kommuninnevånarnas förslag om placering ligger till grund för
placeringen.

Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår:

Att kommunen undersöker om smarta farthinder är en möjlig väg att
reducera hastigheten på trafiken och öka efterlevnaden av dagens
fartgränser.

Att kommunen investerar i denna typ av farthinder.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast till arbetsutskottets
sammanträde 2019-09-11.

Beredning inför samhällsbyggnadsnämndens sammanträde
I beredningsunderlag till samhällsbyggnadsnämnden framför mark- och
exploateringsingenjör Mikael Strömbäck att samhällsbyggnads-
förvaltningen ställer sig till förfogande för att påbörja den process som
avser att ge underlag för de kommande ombyggnadsbehoven.

Som första steg utreds och beredes den totala situationen på
faktabaserade grunder.

Nästa steg blir att förvaltningen lämnar beslutsförslag till långsiktig
strategi som stödjer en helhet.

Slutligen kan enskilda ombyggnader resurssättas och påbörjas i
enlighet med strategin. Det skulle då kunna innebära att smarta
farthinder är lösningen i det enskilda fallet.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat bifalla motionens första attsats
och att anse motionens andra attsats besvarad i avvaktan på
utredningens resultat.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-01-15 - KSAU § 12
Motion, SD - Smarta farthinder
Protokoll 2019-12-09 - SBN § 121
Protokoll 2019-09-11 - KSAU § 223
Protokoll 2019-08-26 - SBN § 85
Tjänsteskrivelse
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 23 KLK.2018.639 607

Besvarande av motion, S - Öka elevernas trygghet
genom att införa insynsskydd i idrottshallarnas
duschutrymmen

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända,
dels utbildningsnämndens yttrande, dels tjänsteskrivelse 2019-10-
31 från fastighetschef Mathias Svensson.

Kommunfullmäktige noterar att fastighetsenheten testar
duschväggar med dörr och utvärderar hur de fungerar i denna
miljö. Pilotprojekt Idrottshallen (byggnad 1700) täcktes i befintlig
budget för 2019. Fastighetsenheten har även tagit hänsyn till
duschdörrar i ombyggnation av omklädningsrum på Ekethallen
(byggnad 1704) i budget 2020.

Pilotprojektet föll väl ut och därmed medges fastighetsenheten
installera duschdörrar på 50% av duscharna i samband
med renoveringar av idrottshallar. Utgiften täcktes i
investeringsbudgeten.

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga duschutrymmen som
anges i fastighetschefens redovisning skall åtgärdas senast 2023 och
att ärendet tas upp i budgetberedningen 2020.

Kommunfullmäktige bifaller därmed motionen.

Sammanfattning
Leif Svensson (S) lämnar 2018-12-13 in följande motion.

”Som ett led i elevernas fostran till demokratiska medborgare
genomförs klassråd och elevråd på skolorna. Eleverna skall förstå den
demokratiska processen och ges möjlighet att aktivt och reellt utöva
elevinflytande i för dem angelägna frågor gällande deras skolmiljö.
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Frågor om elevernas trygghet har betydelse för elevernas trivsel i
skolan och i förlängningen även för deras kunskapsinlärning.
2014 tog flickorna i klass 3 upp ett problem med att duscharna saknade
insynsskydd och föreslog att duschdraperier skulle köpas in. Flickorna
var rädda att pojkarna skulle smyga in och titta, som hänt vid något
tillfälle. Det visade sig att pojkarna också önskade duschdraperier. De
ville inte alltid visa sig nakna, särskilt inte när det var olika klasser
samtidigt, vilket är vanligt på byskolorna. Elevernas önskemål kunde
inte genomföras eftersom Kungsskolan provat och det blev ett "sanitärt
problem" med att draperierna blev kissade på och det var ett problem
med tvätt av draperierna.

Trots detta har under 4 års tid inga insynsskydd kommit på plats. Första
året saknades det medel på samhällsbyggnads konto och sedan har
ärendet inte åtgärdats eller prioriterats.

Vi vill
att man för att öka elevernas trygghet löser problemet och att detta
åtgärdas med högsta prioritet och att insynsskydd kommer på plats i
alla de duschutrymme där eleverna har idrott.”

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2019-02-13 § 42 att remittera
motionen till utbildningsnämnden för yttrande till arbetsutskottet senast
2019-04-17.

Utbildningsnämndens behandling

Utbildningsnämnden beslutar 2019-04-04 § 40 att översända
utbildningschefens tjänsteskrivelse som svar på motionen, samt att
föreslå att motionen bifalles. Av skrivelsen framgår bl a att frågan har,
som motionären skriver, varit uppe tidigare. På något ställe har det
monterats väggar mellan duscharna. Eleverna önskar fortfarande
insynsskydd i duscharna, även dörrar.

Det är idag svårt att få alla elever, både flickor och pojkar, att duscha
efter idrottslektionerna, på grund av att de inte vill visa sig nakna inför
andra. Insynsskydd i duscharna skulle underlätta detta.

Utbildningsnämnden kan inte fatta några beslut om att installera
insynsskydd i duschutrymmena eftersom det är en fastighetsfråga.
Däremot ställer undertecknad sig positiv till att sådana installeras.

19(39)



Sammanträdesprotokoll 2020-02-05
Kommunstyrelsen

Arbetsutskottets behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till
fastighetschefen, med uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning av
förslaget. Svar ska lämnas senast till arbetsutskottet sammanträde
2019-06-12.

Fastighetschefens förslag

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar fastighetschef Mathias
Svensson förslag om att ett pilotprojekt ska genomföras på
Idrottshallen, Örkelljunga.

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt fastighetsenheten
att inom egen budgetram genomföra ett pilotprojekt i Idrottshallen,
Örkelljunga med 3 insynsskydd i nuvarande omklädningsrum för
manliga skolelever och 3 insynsskydd i nuvarande omklädningsrum för
kvinnliga skolelever. I vardera omklädningsrum finns idag 6
duschutrymmen. Insynsskydden beräknas till 10.000 kronor per styck.
Fastighetschefens utvärdering av pilotprojektet ska redovisas vid
arbetsutskottets sammanträde 2019-10-09. Ungdomsrådet ska lämnas
möjlighet att lämna synpunkter inför utvärderingen.

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända dels,
utbildningsnämndens yttrande, dels arbetsutskottets beslut ovan.

Kommunfullmäktige beslutar att med hänsyn till pågående pilotprojekt
med insynsskydd i Idrottshallen, Örkelljunga, anse motionen besvarad.

Kommunstyrelsens beslut om återremiss
Kommunstyrelsen beslutar återremittera motionen till arbetsutskottet
för behandling efter det att utvärderingen redovisats.
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Fastighetschefens förslag till beslut
Att Kommunstyrelsen ger i uppdrag till fastighetsenheten att installera
duschdörrar i samband med renovering. Utgiften tas med i
investeringsbudget.

Beskrivning av åtgärder
Insynsskydd har installerats på ett flertal ställen. Duschdraperier har
även testats. Insatserna har inte uppnått elevernas förväntningar.
Fastighetsenheten föreslår att testa duschväggar med dörr. Utvärdera
hur de fungerar i denna miljö. Pilotprojekt Idrottshallen (byggnad
1700) som kan tas i befintlig budget för 2019. Faller det väl ut får
skolan beställa denna ombyggnad av resterande duschar eller invänta
renoveringsplan. Fastighetsenheten har tagit hänsyn till duschdörrar i
ombyggnation omklädningsrum på Ekethallen (byggnad 1704) till 2020
om budgeten fastställs.

Utvärdering idrottshallen
Pilotprojekt har utvärderats tillsammans med ungdomsrådet den 17
oktober. Rådet ansåg att nivån var bra och att duschdörrar på 50% ska
installeras när kommunen renoverar omklädningsrummen.

Utdrag protokoll ungdomsrådet 17 oktober 2019
Ungdomsrådet beslutar
att framföra till fastighetschefen att insynsskydd i förlängningen bör
finnas på hälften av duscharna.
att ungdomsrådet ska meddela rektorn på Kungsskolan om problemet
med mobiler i omklädningsrummet.

Ekonomiska konsekvenser
Pilotprojekt tas i investeringsbudget 2019. Fastighetsenheten tar med i
renoveringsplan för idrottshallar att installera duschdörrar på 50% av
duscharna. En snabbare takt får beställas av respektive skola.
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Tidplan införa insynsskydd i idrottshallarnas duschutrymmen
Genomförandet kommer att planeras i samband med renovering av
duschutrymmen i våra idrottshallar. Mindre gymnastikhallar kommer
även att få denna fördelning i samband med renovering.

Idrottshallar
Hallar med insynsskydd duschar
• Forum
• Idrottshallen i Örkelljunga

Tidplan i budget 2020-2022
• Ekethallen – 2020
• Bokelundahallen – 2022

Tio års plan ej beslutad
• Åsljungahallen – 2023-2024
• Lillhallen (renoverad 2014) – 2030

Mindre gymnastikhallar
Tio års plan ej beslutad
• Mårdenskolan – 2023-2024
• Tockarp - 2030

Kommunstyrelsens förslag 2019-12-04
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända, dels
utbildningsnämndens yttrande, dels tjänstskrivelse 2019-10-31 från
fastighetschef Mathias Svensson.

Kommunfullmäktige noterar att fastighetsenheten testar duschväggar
med dörr och utvärderar hur de fungerar i denna miljö. Pilotprojekt
Idrottshallen (byggnad 1700) täcks i befintlig budget för 2019.
Fastighetsenheten har även tagit hänsyn till duschdörrar i
ombyggnation av omklädningsrum på Ekethallen (byggnad 1704) i
budget 2020.

Pilotprojektet föll väl ut och därmed medges fastighetsenheten
installera duschdörrar på 50% av duscharna i samband
med renoveringar av idrottshallar. Utgiften täcks i
investeringsbudgeten.

Kommunfullmäktige bifaller därmed motionen.
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för att se över när insynsskydd kan tidigareläggas.

Kommunstyrelsens behandling
Arne Silfvergren och Michael Bengtsson yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag, vilket godkännes.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-01-15 - KSAU § 13
Motion, S - Öka elevernas trygghet genom att införa insynsskydd i
idrottshallarnas duschutrymmen
Protokoll 2019-12-16 - KF §125
Tjänsteskrivelse Införa insynsskydd i idrottshallarnas
duschutrymmen.docx
Tjänsteskrivelse Införa insynsskydd i idrottshallarnas duschutrymmen -
tidplan.docx
Protokoll 2019-04-04 - UN § 40
Tjänsteskrivelse - motion S om insynsskydd i duschutrymmen.docx
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 24 KLK.2020.20 001

Beslut om organisation för lönehantering i Örkelljunga
kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en organisations-
förändring som innebär att Serkon i Vellinge AB övertar
kommunens lönehantering fr o m den 1 april - 1 juli 2020.
Tidpunkten för övertagandet alternerar beroende på om
kommunens anställda på löneenheten väljer att ingå i den nya
organisationen eller inte.

Serkon kommer även att överta systemförvaltningen under hösten
2020. Till dess att Serkon övertar denna verksamhet kommer
kommunen att svara för en extern lösning.

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson och HR/kanslichef Carita
Gustafsson framför bl a följande:

Lönehanteringen i Örkelljunga kommun bygger på att majoriteten
medarbetare hanterar sina egna avvikelser i självservice och att
cheferna eller chefens administrativa resurser kontrollerar och beviljar
enligt fastställd tidplan. Yrket lönespecialist har utvecklats till att bli
mer systemadministrativt med fokus på kontroll av inlagda uppgifter
och det krävs en kvalificerad utbildning för att kunna arbeta i nutida
lönesystem. Det finns få lönespecialister på marknaden och ännu färre
som har erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor. Kommunen som
arbetsgivare har många olika kollektivavtal att förhålla sig till eftersom
man har en mångfald av olika anställningar. Detta innebär att man som
lönespecialist behöver kunskaper om kommunernas olika
avtalsområden för att kunna göra de administrativa kontrollerna i
lönesystemet.

24(39)



Sammanträdesprotokoll 2020-02-05
Kommunstyrelsen

Vid senaste rekryteringar har man haft väldigt få meriterade sökande,
urvalet blir begränsat samtidigt som lönekraven ökar. Större kommuner
kan erbjuda bättre bemanningslösningar och arbetsvillkor än en liten
kommun, vilket innebär stor konkurrens om de få kvalificerade
lönespecialister som finns ute på marknaden.

Nuläge
Lönehanteringen i Örkelljunga fungerar med nuvarande bemanning
men är oerhört sårbar, det finns inget utrymme för avvikelser i det
dagliga arbetet. Lönespecialisternas frånvaro, planerad eller oplanerad,
blir väldigt kännbar. Semestrar måste delas upp i perioder och kan inte
tas ut sammanhängande om inte lönefunktionen ska vara obemannad
ett antal veckor varje sommar. Eftersom någon ersättare inte går att
finna måste även systemförvaltaren varje år bryta sin sommarsemester,
för att göra verkställande av lön. Utvecklingsarbete, förnyelse och
effektiviseringar kan inte prioriteras, den dagliga driften måste ha
förtur, och den tar all tid i anspråk. När lönespecialisterna varken har
eller ges tid, eller möjlighet till kompetensutveckling, blir
konsekvenserna att man jobbar på enligt de sätt man känner till och går
miste om nyheter, effektivare metoder och bättre arbetssätt.

Örkelljunga har ingen egen systemförvaltare anställd, man köper
tjänsten från Klippans kommun. I oktober 2019 fattade Klippan beslut
om att gå in i samverkan HRSC (HR-servicenter) från mars 2020,
vilket innebär att de säger upp avtalet om systemförvaltning med
Örkelljunga. Örkelljunga köper systemförvaltning 30% av en
heltidstjänst från Klippan, nu måste man köpa tjänsten av annan aktör
där systemleverantören Visma är en lösning.

Köp av systemleverantören blir ofta kostsamt då kommunen som
enskild kund har ett dåligt förhandlingsläge. Även nya moduler som
kan effektivisera och automatisera den nuvarande administration kring
lön och löneavdrag blir kostsam med de förutsättningar man har som
enskild kund. Det blir svårt att även på sikt räkna hem investerings-
kostnaderna.
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Fördel med att köpa tjänsten av Serkon
För att säkra en kostnadseffektiv och driftsäker lönehantering behöver
Örkelljunga ingå i ett större sammanhang och inte längre hantera lön i
egen regi. Sedan tidigare köper Örkelljunga kommun tjänster inom
ekonomi från Serkon, som även har erfarenhet av att hantera lönerna åt
Vellinge kommun. I ett framtida samarbete med Serkon kommer
befintliga lönespecialister erbjudas verksamhetsövergång.
Kommunen har redan ett samarbete med Serkon, som i nuläget till
övervägande del utgör kommunens ekonomienhet. I nuläget ansvarar
Serkon för löpande redovisning och controllerstöd till förvaltningarna.
Fördelarna i ett samarbete med Serkon är att löneenhetens och
ekonomienhetens verksamhet till stora delar genomförs i samma
processer. Ett nära samarbete mellan lön och ekonomi underlättar
budgetprocessen och förbättrar förutsättningarna för att vidareutveckla
kvaliteten i budgetprocessen och uppföljningsprocessen. Vi ser även
potential i att en samordning av lön och ekonomi bör kunna skapa
samordningsfördelar i form av att det blir möjligt att i viss utsträckning
samutnyttja personalresurser i processerna för lön och ekonomi. En
utvidgning av samarbetet ryms inom nuvarande ramavtal med Serkon
som löper ut 2022-08-31.

Fördel med samverkan HRSC
Ett av de första samarbetena inom familjen Helsingborg blev HRSC
som 2014 hade ett uttalat syfte att minska sårbarheten för den enskilda
kommunen och att uppnå ökad kvalitetssäkring och kostnads-
effektivitet. Samverkan förväntades ge stordriftsfördelar som skulle
komma alla de samverkande kommunerna till del. Utvärderingar av
HRSC visar på att kommunerna som samverkat inte haft ökade
kostnader för sin lönehantering på de år man samverkat, vilket är en
besparing i sig. Man har uppnått driftsfördelar gällande rätt lön i rätt tid
till rätt kostnad, stöd till verksamheten, kvalité och effektivitet och
framförallt en bättre tillgänglighet. Man bemannar såväl lunchtid som
08:00-17:00 måndag till fredag. Utmaningen framåt är att agera
gemensamt mot systemleverantören för att komma vidare med
effektiviseringar.
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Framtid med HRSC
Flera av kommunerna i familjen har samma systemleverantör och
under 2019 har man kartlagt intresset för en gemensam upphandling för
att stärka sin position mot systemleverantörer. Som enskild kommun
med nuvarande resurser har vi inte förutsättningar att konkurrensutsätta
lönesystemet eftersom vi inte klarar bygga upp ett nytt system vid ett
eventuellt byte av leverantör. Står vi utanför upphandlingen kommer
vår påverkansmöjlighet till nuvarande systemleverantör än mer att
minska och konsekvenserna blir att vårt utvecklingsarbete kommer bli
eftersatt och kostsamt. Kommunerna inom HRSC får istället en stärkt
position och kan komma vidare med effektiviseringar som
automatiseringar och AI teknik.

Sammanställning kostnader för olika alternativ

Egen Regi
* Rekrytering, introduktion, arbetsledning, kompetensutveckling,
sjukfrånvaro, vikariekostnader, lokalkostnader, semesterersättare,
telefoni, IT, personalvård m.m. Kostnaden uppskattas till 150
tkr/medarbetare och år räknat som ett genomsnitt på 5 år.

Serkon
** Posten som avser 200 timmar utvecklingsarbete för Serkon har som
syfte att skapa utrymme för arbete i form av samordning och
effektivisering av löpande rutiner. Detta för att på sikt kunna minska
antalet timmar och kostnaderna för det löpande arbetet.

HRSC
Kostnaderna för lönehanteringen, 1250 månadslöner á 88kr/
lönespecifikation. Administrativa arbetsuppgifter som blir kvar i
kommunen fördelas inom kommunledningsförvaltningen, HR, IT,
kansli och ekonomi.
En assistenttjänst på ca 30-50% bedöms tillkomma för att kommunen
ska klara av att utföra de arbetsuppgifter som inte HRSC tar över.

*** Kalkylen nedan bygger på att kommunen fortsättningsvis har
behov även tjänst på 40%).
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Klippans kommun har sagt upp avtalet gällande systemförvaltningen på
grund av att Klippans kommun ansluter sig till HRSC i mars månad
2020. Vid en anslutning till HRSC kommer systemförvaltning att ingå.
Ifall att Serkon ska överta verksamheten kommer kommunen
inledningsvis bli tvungen att finna en extern lösning när det gäller
systemförvaltningen. Serkon kommer i så fall kunna ta över
systemförvaltningen under hösten 2020.

Enligt beräkningen skiljer det endast 54 tkr mellan det billigaste
alternativet (egen regi) och det dyraste alternativet (Serkon).
Beräkningen bygger på den historiska kostnaden för system-
förvaltningen, en lösning som kommunen inte kommer att kunna
ha kvar i framtiden eftersom Klippans kommun sagt upp avtalet.
Överhuvudtaget är det problematiskt att finna en lösning
avseende systemförvaltningen om kommunen ska behålla
lönehanteringen i egen regi. Om kommunen behåller lönehanteringen i
egen regi är risken att det antingen blir en mycket dyr eller instabil
lösning som kommer att kosta betydligt mer än de 204 tkr som kalkylen
bygger på.

Även uppskattningen om ett behov av 0,4 tjänst i egen regi vid en
övergång till HRSC är en mycket osäker uppskattning.
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Kommunstyrelsens behandling
Vid kommunstyrelsens behandling utdelas protokoll 2020-01-27 enligt
Central samverkansgrupp.

Yrkanden
Niclas Bengtsson, Christian Larsson och Michael Bengtsson yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag, vilket godkännes.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-01-22 - KSAU § 21
HRSC rev tjänsteskrivelse.docx
CESAM.pdf
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Carita Gustafsson
Löneenheten
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KS § 25 KLK.2019.38 812

Besvarande av motion, M - Fritidsbank för fritids- och
sportutrustning i Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
kultur- och fritidsnämndens yttranden i ärendet jämte svar på
kommunfullmäktiges återremiss.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Bakgrund
Theresa Lindahl. M, har inlämnat följande motion:

Att utöva idrott eller fritidsaktiviteter är en glädje för många och bidrar
till att barn och unga rör på sig vilket ur hälsosynpunkt även bidrar till
förbättrad folkhälsa längre fram i livet. Men att hålla på med idrott och
fritidsaktiviteter kan också vara förknippat med ganska höga kostnader
speciellt om man kanske behöver prova sig fram för att kunna hitta
”sin” sport/aktivitet.

I flera kommuner har man därför inrättat en s.k. Fritidsbank där man
ska kunna låna utrustning enligt ett beprövat koncept. Utrustningen är
skänkt av allmänheten, på det här sättet är man både miljövänlig där
saker kommer till fortsatt användning samtidigt som barn och unga kan
få en chans att utöva en aktivitet utan att det behöver kosta en
förmögenhet. En fritidsbank fungerar som ett bibliotek fast med fritids-
och sportutrustning. Den första öppnade i Forshaga norr om Karlstad
för fem år sedan och sedan dess har konceptet spritt sig till andra
kommuner.

30(39)



Sammanträdesprotokoll 2020-02-05
Kommunstyrelsen

Många fritidsaktiviteter och idrotter kräver specialutrustning som
skridskor, hjälmar, fotbollsskor, pjäxor och skidor osv. Saker som
kostar ganska mycket i inköp speciellt om de kanske inte används
mycket och för att barn snabbt växer ur sin utrustning. Har man
dessutom fler barn med olika intressen kan kostnaderna ganska snabbt
skena iväg.

Att inrätta en fritidsbank för att underlätta för barn och unga att pröva
på och kunna utöva en fritidsaktivitet/sport är en viktig del i det
folkhälsoarbete som vi redan påbörjat i Örkelljunga kommun, en
fritidsbank underlättar för familjer samtidigt som det är en nyckel i
att stärka det viktiga föreningslivet.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till kultur-
och fritidsnämnden för yttrande till arbetsutskottet senast 2019-06-12.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat skicka yttrandet från kultur- och
fritidschef Caroline Arvill till kommunstyrelsens arbetsutskott för
vidare hantering.

Av yttrandet framgår följande:

En Fritidsbank i Örkelljunga har potential att ge en mängd positiva
effekter i samhället. I kommunens Lupp-undersökning uppger barn och
unga kostnad som hinder för att kunna ha en aktiv fritid. Här kan en
Fritidsbank spela stor roll eftersom det innebär att låna lek- och
sportredskap gratis. Avstånd var även det ett hinder och här kan en ev.
placering i centralorten innebära att effekten av satsningen minskar.
Fritidsbanken som organisation är mån om att kommuner startar
kvalitativa verksamheter för att kunna nå full effekt. Det innebär minst
en 50 % fast tjänst som koordinator dels för personal och material och
dels för att verka proaktivt i samhället för att inspirera och marknads-
föra möjligheterna med en Fritidsbank.Övrig personal kan i ett längre
perspektiv utgöras av deltagare i kommunens arbetsmarknadsenhet,
både i Fritidsbankens butiksdel och i produktionsdelen där reparationer
osv kan utföras. Men även här finns en kostnadsaspekt att ta hänsyn till
då man idag tar ut en mindre avgift för att utföra arbete.
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För en lyckosam satsning i kommunen bör budget avsättas. Samtidigt
bör en förankringsprocess sjösättas inom kommunens alla delar då en
Fritidsbank kan ha betydelse för en bred grupp av individer och kan
innehålla olika modeller av samarbeten. Man bör även räkna med ett
längre tidsperspektiv för att nå maximal effekt samt ett klart uppdrag
till kommunens tjänstepersoner att prioritera frågan.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunfullmäktige föreslås att som svar på motionen översända
kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-05-09, § 62.

Kommunfullmäktige föreslås avslå Theresa Lindahls motion om att
inrätta en Fritidsbank för fritids- och sportutrustning i Örkelljunga
kommun eftersom det inte finns något förslag till hur fritidsbanken ska
finansieras.

Kommunfullmäktiges återremiss efter förslag från Theresa
Lindahl m fl
Kommunfullmäktige har därefter efter förslag frånTheresa Lindahl m fl
beslutat att med nedanstående motiveringar återremittera ärendet till
kommunstyrelsen:

Förslag att man i svaret på motionen presenterar finansieringsalternativ.

Förslag att man undersöker hur andra kommuner som t ex Ljungby och
Bromölla på ett enkelt sätt funnit lösningar inför ett genomförande.

Förslag att svaret tar hänsyn till av kommunfullmäktige antagen
Avfallsplan för Nårab som i inriktningsbeslut anger att Utlåning/hyra
sportutrustning berör Kultur Fritid i respektive kommun och
idrottsföreningar.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat översända reviderat
yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott som framgår av kultur-
och fritidschefens kompendium i ärendet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera motionen till
kultur- och fritidsnämnden för besvarande i enlighet med förslagen om
återremiss från Theresa Lindahl.

Arbetsutskottet ser det även som angeläget att från kultur- och
fritidsnämnden erhålla följande information:

· Intresset från berörda föreningar om att en Fritidsbank inrättas
och inställningen till eventuell konkurrens av föremålen vid
loppisar etc

· Intresset från berörda föreningar om ideell medverkan i arbetet
med bildandet och handhavandet av en Fritidsbank

Svar önskas senast till arbetsutskottets sammanträde 2020-01-22.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutar att skicka reviderat yttrande till
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Arbetsutskottets behandling
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från kultur- och
fritidschef Caroline Arvill. Av informationen framgår de frågor som
kommunfullmäktige ställt i återremissen och svaren på dessa och som
närmare framgår i yttrandet från kultur- och fritidsnämnden sidorna
8-10.

Arbetsutskottet noterar att i dagsläget lånar flera föreningar ut t ex
kompasser, modellbilar, cyklar osv vid aktiviteter för barn- och unga
som arrangeras av Kultur-och fritid. Noteras att förvaltningen därmed
uppfyller inriktningsbeslutet i Avfallsplanen. En Fritidsbank kommer
på ett eller annat sätt vara beroende av någon form av kommunal insats.
Anslag för personal och lokal finns inte. Föreningarnas intresse av en
fritidsbank varierar.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
kultur- och fritidsnämndens yttranden i ärendet jämte svar på
kommunfullmäktiges återremiss.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

33(39)



Sammanträdesprotokoll 2020-02-05
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Per-Uno Nilsson och Tomas Nilsson yrkar bifall till motionen och dess
genomförande med hjälp av Arbetsmarknadsenheten.

Niclas Bengtsson, Thomas Bjertner, Arne Silfvergren, Michael
Bengtsson, Stefan Svensson och Tommy Brorsson yrkar avslag på
motionen i enlighet med arbetsutskottets förslag

Proposition
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att motionen
bifalles.

Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition fastställes:

Ja röst för bifall till motionen.
Nej röst för avslag på motionen.

Genomförd omröstning utfaller med 5 ja röster och 6 nej röster.

Gunnar Edvardsson, Andreas Johansson, Per-Uno Nilsson, Tomas
Nilsson och Christian Larsson röstar ja. Niclas Bengtsson, Thomas
Bjertner, Tommy Brorsson, Arne Silfvergren, Stefan Svensson och
Michael Bengtsson röstar nej.

Kommunstyrelsens har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
avslå motionen i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-01-22 - KSAU § 22
Motion, M - Fritidsbank för fritids- och sportutrustning i Örkelljunga
kommun
Fritidsbanksvar med paragraf KFN.pdf
Protokoll 2019-05-09 - KFN §62
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 26 KFN.2019.235 861

Riksettanrallyt 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att bevilja ett anslag på
100 .000 kronor till kultur- och fritidsnämnden för genomförande
av arrangemanget Riksettanrallyt Jubileum och Målgång 2020.
Kostnaden täcks genom ianspråktagande av motsvarande belopp
ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

Kommunstyrelsen beslutar anmoda SMK Örkelljunga att vid
arbetsutskottets sammanträde den 19 augusti 2020 lämna en
uppföljning av genomfört arrangemang av Riksettanrallyt i
Örkelljunga kommun.

Historia
Riksettanrallyt genomfördes för första gången 2000, nästa år är det
därmed 20-årsjubileum. Syftet med rallyt var att uppmärksamma
vägsträckan och dess företag efter att E4:an hade byggts, men fokuserar
nu på rallyt. Deltagande kommuner är Markaryd, Ljungby, Värnamo,
Vaggeryd, Örkelljunga och Jönköping. Rallyts målgång byter kommun
varje år. Då Jönköping avstått 2020 har Örkelljunga blivit värd för
målgången.

Evenemanget är uppbyggt av motorklubbar och kommuner och drar
varje år alltfler besökare med veteranbilar och entusiastfordon. Vid
förra målgången kom ca 1200 ekipage, det är kostnadsfritt för
besökare. Skriftliga samarbetsavtal för arbetet saknas för närvarande,
men överenskommet är ersättning för deltagande kommuner 4 000
kronor och målgångens kostnad beräknas generellt till ca 100 000
kronor.

Budget för målgång 2020 är beräknad till 25 000 kronor i ersättning till
motorklubben SMK för att arrangera rallyt samt totalt ca 100 000
kronor för utgifter med arrangemanget, här inkluderas även oförutsedda
utgifter. Rallyt inträffar den 21 maj och planerad plats är Fagerhult
Fedinge flygfält där ägaren även planerar utställning av äldre
entreprenadmaskiner och ev. flygplan. Rallyt är tänkt att ha tema 50-tal
i artist- och meny-val.
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Kultur-och fritidsnämnden beslutar att ansöka om 100 000 kronor hos
kommunstyrelsen för arrangemang Riksettanrallyts jubileum och
målgång 2020. Nämnden avser att anlita SMK Örkelljunga som
arrangör för hela arrangemanget och ger då förvaltningschefen i
uppdrag att skriva avtal med SMK Örkelljunga.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen är enhälligt positivt till arbetsutskottets förslag,
vilket godkännes.

Efter yrkande från Gunnar Edvardsson och Christian Larsson beslutar
kommunstyrelsen anmoda SMK Örkelljunga att vid arbetsutskottets
sammanträde den 19 augusti 2020 lämna en uppföljning av genomfört
arrangemang av Riksettanrallyt i Örkelljunga kommun.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-01-22 - KSAU § 23
Protokoll 2019-12-12 - KFN §148
SMK Örkelljunga kalkyl Riksettanrallyt 2020.pdf
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
Kultur- och fritidsnämnden
SMK
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KS § 27 KLK.2019.104 340

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2018-2021

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar översända ett samlat svar på enkäten
avseende den årliga återrapporteringen till vattenmyndigheterna.

Bakgrund
De fem vattenmyndigheterna har beslutat om åtgärdsprogram för
vattenförvaltningscykeln 2016–2021 samt åtgärdsprogram för nya
prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten 2018–2021.
Programmen riktar åtgärder till centrala myndigheter och till samtliga
länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de
myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheterna, länsstyrelserna och
kommunerna årligen rapportera till de fem vattenmyndigheterna om
genomförandet av åtgärderna, den så kallade återrapporteringen.
Åtgärderna till myndigheter och kommuner är likalydande i de fem
programmen och därför genomförs återrapporteringen gemensamt.

Återrapporteringen omfattar de insatser som utförts i enlighet med de
uppdrag som preciserats i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016
– 2021, med syfte att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas.
Rapporteringen möjliggör vattenmyndigheternas bedömning av
åtgärdernas effekt i relation till de miljökvalitetsnormer som ska följas.
För att bättre följa framstegen i åtgärdsarbetet och för att förbättra
kopplingen till effekter i miljön kommer både kvantitativa och
kvalitativa underlag att behöva rapporteras in från åtgärdsmyndigheter
och kommuner.

Återrapporteringen av genomförda åtgärder behövs även för att Sverige
ska kunna genomföra rapporteringar av åtgärdsprogrammets
genomförande till EU-kommissionen. Du hittar kommunåtgärderna på
vattenmyndigheternas webbsida.
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Vattenmyndigheterna önskar ett samlat svar från kommunen via
Kommunstyrelsen.

Rapporteringen är indelad i 4 delar där:
- Del 1 handlar om miljötillsyn och riktas i huvudsak till kommunens
förvaltning för miljöfrågor
- Del 2 handlar om dricksvattenskydd och vattenuttag och riktas i
huvudsak till kommunens dricksvattenproducent
- Del 3 handlar om fysisk planering och riktas i huvudsak till
kommunens förvaltning för planeringsfrågor
- Del 4 handlar om dagvatten och vatten- och avloppsvattenplaner och
riktas både till kommunens förvaltning för tekniska frågor samt
förvaltningen för planeringsfrågor

För att undvika dubbelrapporteringen kommer vattenmyndigheterna
även att hämta underlag från följande rapporteringar:
- Naturvårdsverket. Enkät om Miljöbalkstillsyn 2019 (Åtgärd 1, 2, 3, 4,
5c)
- Boverket: Plan- och Byggenkäten 2019 (Åtgärd 6)
- Kemikalieinspektionen: Återrapportering av tillsyn hantering av
växtskyddsmedel (Åtgärd 2)

Samlat yttrande
Föreligger från Katia Lilja upprättat ett samlat yttrande till
vattenmyndigheterna från Örkelljunga kommun.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-01-22 - KSAU § 25
Tjänsteskrivelse 2020 Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2019
(3).docx
Frågor till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2019 Örkelljunga kommun.pdf
Bilaga 1.docx
___________

Expedieras till:
Vattenmyndigheterna via Katia Lilja
Stefan Ekman
Katja Berg
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KS § 28 KLK.2020.3 00

Informationsärenden 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationsärendena till
handlingarna.

Beslutsunderlag
SBN Målstyrning.pdf
Målstyrning tjänstestkrivelse SBN.docx
KFN paragraf Mål 2020.pdf
KFN MÅL 2020.pdf
Budget Söderåsens Miljöförbund.pdf
Informationsärende - Söderåsens Miljöförbund - taxa för offentlig
kontroll inom livsmedellagstiftningen .pdf
___________
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