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Sammanträdesprotokoll 2016-03-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 47 KLK.2016.1 00

Eventuellt övriga ärenden

Arbetsutskottet beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottet beslutar att behandla extra
ärende KLK 2016.74 Ombyggnad mellan vägarna 114 och gamla
E4an och att ärende KLK.2016.3 Månadsuppföljning skall
behandlas vid ett senare tillfälle.
___________

2(22)



Sammanträdesprotokoll 2016-03-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 48 KLK.2016.2 049

Ekonomisk information 2016

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottet beslutar att lägga
informationen till handlingarna.

Bakgrund

Ekonomichef Stefan Christensson informerar om

· Upphandling ekonomitjänster
· Registrerade stiftelser
____________
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Sammanträdesprotokoll 2016-03-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 49 KLK.2016.72

Årsbokslut 2015 för kommunstyrelsens verksamhet

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslutar att godkänna Årsbokslutet för
kommunstyrelsens verksamhet 2015.

Årets resultat
Kommunstyrelsens nettokostnader för 2015 blev 2,9 mkr lägre än
budgeterat. Exkluderat fastighetsförvaltningen hamnade
nettokostnaderna för Kommunledningsförvaltningen i nivå
med budget, vilket sammanfattningsvis innebär att det var
fastighetsförvaltningen som stod för överskottet.

Under 2015 slopades även fördelningarna av overheadkostnader ut på
förvaltningarna, vilket fick till följd att Kommunsstyrelsens interna intäkter
minskade med 11,4 mkr. Detta är den huvudsakliga förklaringen till
minskningen av ”Verksamhetens intäkter” mellan 2014 och 2015.

Från och med den 1 januari 2015 gäller en ny styrmodell för hela
kommunen, där nämndernas mål är kopplade till kommunens vision och
övergripande mål. Dessa mål följdes upp för första gången i
delårsrapporten. Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av
måluppfyllelsen kommer därefter att genomföras fortlöpande.

Viktiga händelser under året

· ·Ny styrmodell med tydliga måttsatta och mätbara mål har
implementerats.

· ·Ny befattning som Näringslivs- och turistchef har inrättats.

· ·Ny sammansättning i kommunstyrelsen efter valet och inrättande
av ett oppositionsråd.

· ·Överförmyndarverksamheten som tidigare låg under
kommunstyrelsen sköts nu av en egen nämnd.

Beslutsunderlag
Bokslutsrapport för kommunstyrelsens verksamhet 2015
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2016-03-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 50 KLK.2015.352 00

Målredovisning av kommunfullmäktiges mål samt -
Förslag till mätetal och målvärden för
kommunfullmäktiges mål

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna målredovisning av
fullmäktiges mål 2015 till kommunfullmäktige för godkännande.

Bakgrund
Kommunchef Peter Andreasson och vikarierande utredare Amanda
Cederholm har presenterat förslag på mätetal och målvärden till
kommunfullmäktiges mål.

Varjemål mäts genom mätetal över tid för att uppnå målvärdet.
Ingångsvärdena är det senast uppmätta värdet, och det kan variera från
vilket år det är, beroende på när den senaste undersökningen är gjord.

De ekonomiska målen ska varken öka eller minska, utan de ska vara
precis så som står i mätetalen. I kolumnerna för uppmätt värde för
respektive år skrivs förslagsvis uppnått eller inte, samt vilken avvikelse
som finns om målet inte skulle vara uppnått.

Kommunfullmäktige har beslutat att anta reviderat förslag till mättal
och målvärden för kommunfullmäktiges mål.

Föreligger målredovisning av kommunfullmäktiges mål 2015.

Beslutsunderlag
Målredovisning kommunfullmäktiges mål
Protokoll 2015-10-26 - KF §120
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

5(22)



Sammanträdesprotokoll 2016-03-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 51 KLK.2016.36 047

Ekonomisk ersättning för integration

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslutar att bidragsintäkterna från
Migrationsverket avseende ensamkommande flyktingbarn initialt
tillförs Kommunstyrelsen som därefter har att besluta om hur
ersättningen för ensamkommande flyktingbarn ska fördelas i
kommunorganisationen.

Ekonomichef Stefan Christensson får i uppdrag att från
förvaltningarna inhämta erhållna ersättningar till
kommunstyrelsen.

Bakgrund
Örkelljunga kommun har skrivet avtal med migrationsverket om
mottagande av ensamkommande flyktingbarn och erhåller därmed ett årligt
fast bidrag på 500 000 kronor. Enligt avtalet med migrationsverket åtar sig
kommunen att ha boendeplatser för 68 ensamkommande flyktingbarn under
budgetåret 2016 och erhåller då dessutom en ersättning på 1 600 kronor per
dygn för varje plats. Därutöver kan kommunen ansöka om ytterligare
ersättning på 300 kronor per dygn för varje belagd plats. Detta innebär att
kommunen är berättigad till bidragsintäkter från migrationsverket i
intervallet 40-47 mkr för verksamhetsåret 2016 avseende mottagandet av
ensamkommande flyktingbarn.

Ekonomichefens förslag till beslut
Eftersom det är svårt att i förväg bedöma vilka delar av
kommunorganisationen som kommer att belastas av kostnaderna för
integrationen föreslår ekonomienheten att bidragsintäkterna från
Migrationsverket avseende ensamkommande flyktingbarn initialt tillförs
Kommunstyrelsen som därefter har att besluta om hur ersättningen för
ensamkommande flyktingbarn ska fördelas i kommunorganisationen

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-02-17 - KSAU § 39
Tjänsteskrivelse - Ekonomisk ersättning för integration
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2016-03-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 52 KLK.2015.407 00

Ekonomisk rapport beträffande socialnämnden

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar inbjuda konsult Jan-Erik Magnusson och
socialnämndens arbetsutskott för genomgång av förslag i
konsultrapporten vid sammanträde 2016-04-13, klockan 08:30.

Bakgrund
Jan-Erik Magnusson har inlämnat rapport, Genomgång av
socialnämnden verksamhet, september 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att remittera rapporten till socialnämnden för yttrande och analys av
åtgärdsförslag och besparingsförslag, samt

att yttrandet skall inlämnas till kommunkansliet senast i februari
månad 2016.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-12-09 - KSAU § 307
Ekonomisk rapport beträffande Socialnämnden
Protokoll SN § 58
Tjänsteskrivelse - Yttrande med anledning av "genomgång av
socialnämndens verksamhet"

Socialnämnden har beslutat

att lämna yttrande enligt socialchefens tjänsteskrivelse till
kommunstyrelsens arbetsutskott, samt

att besparingarna i rapporten innebär en neddragning på 16,5-28,5
tjänster (utifrån beräkningen att en undersköterska kostar cirka
420 tkr per år) vilket motsvarar 2-3 avdelningar inom
äldreomsorgen eller båda gruppbostäderna inom LSS.

___________
Expedieras till:
Jan-Erik Magnusson, plus Beslutsunderlag
Socialnämnden arbetsutskott, Stefan Christensson, ksau 13 april
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Sammanträdesprotokoll 2016-03-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 53 PLAN.2016.2

Detaljplan för del av Örkelljunga 156:1 "Eon"

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att lämna positivt planbesked enligt PBL 5 kap 4-5 §§ för
del av fastigheten Örkelljunga 156:1 ”Eon”. Arbetet med
detaljplanen kan inledas omgående, eventuellt genom anlitande av
plankonsult. Samhällsbyggnadsförvaltningen får även i uppdrag
att upprätta ett planavtal mellan Eon och Örkelljunga kommun.

Beskrivning av ärendet
E.ON Elnät AB har ansökt om planbesked för del av fastigheten
Örkelljunga 156:1 för att möjliggöra uppförande av regionnätstation.
Det finns ett stort behov av att uppföra en regionnätstation med
anledning av redan utförda och kommande utbyggnader i kommunen

Arbetet med att upprätta en detaljplan bör inledas omgående. En
möjlighet är att Eon, efter positivt planbesked, väljer att anlita en egen
plankonsult som upprättar detaljplanehandlingarna. Det kan bli den
snabbaste vägen fram, då kommunen för tillfället har flera uppdrag att
upprätta detaljplaner.

Beslutsunderlag
Skrivelse
Ansökan om planbesked
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2016-03-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 54 KLK.2014.201 250

Optionsavtal Hjelmsjöstrand

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar meddela Örkelljungabostäder AB att
kommunen avvaktar med beslut om optionsavtal för fastigheten
Västra Spång 4:189 tills efter det att Örkelljungabostäder fullföljt
utbyggnadsplaner i någon av byarna som av kommunfullmäktige
framförts i ägardirektiven 2016-2017 under punkt 1 Bolagets
verksamhet.

Tommy Brorsson deltar inte vid ärendets behandling på grund av jäv.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna upprättat optionsavtal
mellan Örkelljunga kommun och Örkelljungabostäder AB avseende
fastigheten Västra Spång 4:189. Optionen för markområdet har gällt till
utgången av juni månad år 2015.

Styrelsen för Örkelljungabostäder AB har beslutat att verkställande
direktören skall för bolagets räkning begära option på fastigheten
Västra Spång 4:189 Hjelmsjöstrand.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-01-27 - KSAU § 33
Örkelljungabostäders optionsavtal för Hjelmsjöstrand
Optionsavtal Hjelmsjöstrand - Karta Hjelmsjöstrand.pdf
Protokoll Örkelljungabostäder AB 2016-02-15 - Begäran om
optionsavtal Västra Spång 4:189 Hjälmsjöstrand
Ägardirektiv 2016-2017 Örkelljungabostäder.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2016-03-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 55 KLK.2015.290 609

Besvarande av motion, MO - Satsa mer på barnen de
första åren i förskola och skola

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen
översända utbildningsnämndens paragrafer 2015-11-05, § 117
och 2016-02-04, § 15.

Motionen bifalls därmed.

Reservation
Carina Zachau och Gunnar Edvardsson reserverar sig skriftligt mot
beslutet enligt följande:

Vi reserverar oss mot beslutet att bifalla motionen – Satsa mer på
barnen de första åren i förskola och skola.

Motionen anger att all forskning visar att det är betydligt enklare att se
sambanden mellan sen utveckling och svårigheter att lära i lägre ålder
och att det är viktigt med extra stöd i de lägre klasserna och förskolan.
Motionären vill se högre lärartäthet, mindre klasser och fler
specialpedagoger.

Vi har inget emot att det satsas i de lägre årskurserna och förskolan.
Örkelljunga kommun har under de senaste åren anställt fyra nya special
pedagoger och aktivt sökt statsbidrag som tillkommit 2015 för att
minska barngrupperna inom förskolan. Utöver de satsningarna har vi i
budgetarbetet tillskjutit mer pengar för att stärka förskoleverksamheten.
Vi tror inte att fina ord i strategier gör att vi blir bättre på att prioritera
resurser inom förskolan och de lägra årskurserna. Motionärerna har inte
prioriterat verksamheterna i budgetdiskussionen och har inte yrkat på
mer pengar till verksamheten.

Bifall till motionen och arbetet med att utarbeta strategier kommer att
öka administrationen inom Örkelljunga kommun.
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Sammanträdesprotokoll 2016-03-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Bakgrund

Motionen
Mats Persson, MO, har inlämnat följande motion:

I dagens skoldebatt handlar mycket om betyg och extrastöd i de högre
årskurserna. Det är naturligtvis viktigt i sig. Än viktigare är det med
extra stöd i de lägre klasserna och inte minst i förskolan. All forskning
visar att det är betydligt enklare att se sambanden mellan sen
utveckling och svårigheter att lära i lägre ålder. Av denna anledning
föreslår vi att det sker vida större ansträngningar att utöka lärartäthet,
mindre klasser och specialpedagoger på lågstadiet och förskolan. De
missar som sker i låg ålder är svårare att åtgärda senare i skolan. Det är
kanske rent av en besparing senare i skolan och livet att satsa mer på de
mindre barnen.

Med hänvisning till ovanstående hemställs att kommunfullmäktige ger
utbildningsnämnden i uppdrag att på lämpligt sätt ta fram en strategi på
både kort och lång sikt i denna motions anda i Örkelljunga kommun.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsens för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att remittera motionen till utbildningsnämnden för besvarande av
frågorna:

· Hur har nämnden arbetat tidigare med de frågor som
lyfts fram i motionen?

· Hur avser Utbildningsnämndens arbeta med de nya
statsbidragen som aviseras, samt

att svaret skall lämnas senast i november månad 2015.

Utbildningsnämndens yttrande
Utbildningsnämnden har beslutat att till kommunstyrelsen översända
verksamhets-/utvecklingschefens tjänsteskrivelse som svar på frågorna.
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Sammanträdesprotokoll 2016-03-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Av yttrandet framgår bl a följande:

Hur avser utbildningsnämnden arbeta med de nya statsbidragen som
aviserats?

Sedan den nya skollagen trädde i kraft 2010 har utbildningsnämnden
arbetat målinriktat med att skapa förutsättningar för ansvariga att arbeta
för en långsiktig och hållbar utveckling mot en högre måluppfyllelse.

En stor del i detta arbete har varit de stora satsningarna som har gjorts
på elevhälsoarbetet med bland annat avsevärda utökningar av
specialpedagoger och speciallärare. Detta har inneburit att så många
som ytterligare fyra stycken pedagoger inom ovan nämnda profession
har anställts under den senaste tre-årsperioden.

Enligt våra nationella styrdokument skall elevhälsans arbete vara
förebyggande och hälsofrämjande, vilket även går helt i linje med
motionärens intentioner och önskemål. Tidiga och adekvata insatser är
nyckelord i arbetet för pedagogerna. Förutom att ett utökat antal
pedagoger numera arbetar i våra verksamheter har även metoder,
arbetssätt och uppföljningsverktyg reviderats och således sätts
stödinsatser in tidigt i såväl förskola som skola.

Inom förskolan har utbildningsförvaltningen arbetat målinriktat de
senaste åren för att antalet barn per grupp ska minska tillskjutit medel
till pedagogisk personal men antalet inflyttade barn har samtidigt ökat.
Brist på ändamålsenliga lokaler har medfört att barngruppernas storlek
dessvärre inte har minskat i den omfattning som varit ambitionen. I ett
nationellt perspektiv står huvudmannen sig trots allt bra. Den nya
förskolan i Östra Spång har dessutom skapat bättre förutsättningar för
att nå upp till ambitionen att minska antalet barn per grupp.

Utöver detta har ansvariga tjänstemän inom utbildningsförvaltningen
arbetat mycket aktivt med att under de senaste åren söka samtliga
statsbidrag som skulle kunna möjliggöra att utöka antalet
specialpedagoger, utöka lärartätheten och skapa barngrupper och
klasser med färre antal barn. Hittills har detta bland annat möjliggjort
förstärkningar av speciallärare på skolorna samt skapande av
alternativa undervisningsmiljöer på ett par skolor. Detta har i sin tur
medfört en liten minskning av antalet elever per klass på några skolor.
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Sammanträdesprotokoll 2016-03-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

De nya statsbidragen som utbildningsdepartementet aviserade om
under sommaren 2015 har utbildningsförvaltningen sökt. Besked om
hur stort belopp som kommunen kommer att kunna rekvirera ges i
slutet av oktober. Statsbidraget kommer att skapa möjligheter för
huvudmannen att utöka antalet förskollärare i förskolan och lärare eller
speciallärare i grundskolans tidigare år. Ansvariga tjänstemän inom
utbildningsförvaltningen har redan annonserat aktuella tjänster som kan
bli aktuella i samband med statsbidraget. Detta för att i konkurrens med
övriga kommuner förvissa sig om att kunna anställa behörig och
kompetent personal. Denna satsning kommer troligtvis även att skapa
förutsättningar för att skapa barngrupper och klasser med färre antal
barn än i dagsläget. Den stora utmaningen för huvudmannen i denna
ambition är att se till att förskola och skola får tillgång till
ändamålsenliga lokaler.

Återremiss

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att återremittera motionen till utbildningsnämnden för yttrande
senast 2016-01-21.

Utbildningsnämndens svar på återremissen
Verksamhets-/utvecklingschefen har utarbetat ett kompletterande förslag
till yttrande. Av yttrandet framgår bl a följande:

Ambitionen att minska antalet barn per grupp i förskolorna samt elever
per klass i skolorna har i dagsläget däremot varit svår att uppnå
eftersom det som bekant har varit en stor inflyttning av barn.

Utbildningsförvaltningen arbetar numera därför i samverkan med övriga
förvaltningar för att möta framtidens lokalbehov och därmed skapa
förutsättningar för att minska antalet barn per grupp i förskolorna samt
elever per klass i skolorna.
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Sammanträdesprotokoll 2016-03-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Inom utbildningsförvaltningen arbetar vi som bekant sedan ett par år
tillbaka utifrån vår Utvecklingsplan 2014-2018. Detta i syfte att skapa
förutsättningar för en högre måluppfyllelse. I detta målinriktade arbete
finns redan såväl kortsiktiga som långsiktiga insatser och strategier som
skapar förutsättningar som motionären efterfrågar. Bland annat arbetar
Centrumresursens specialpedagoger i nuläget med en handlingsplan för
att rikta korrekta tidiga insatser för barn och elever i samtliga våra
verksamheter. Av denna anledning menar undertecknad att det inte finns
något behov av att upprätta ytterligare en strategi på kort och lång sikt i
motionens anda.

Utbildningsnämnden har beslutat

att till kommunstyrelsen översända verksamhets-
/utvecklingschefens yttrande som sitt eget, samt

att föreslå att motionen bifalles

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-12-09 - KSAU § 319
Motion, MO - Satsa mer på barnen de första åren i förskola och skola
Protokoll 2016-02-04 - UN § 15
Tjänsteskrivelse från verksamhets-/utvecklingschefen
Protokoll 2015-11-05 - UN § 117
Yttrande över motion från Mats Persson (MO) - Satsa mer på barnen de
första åren i förskola och skola
Reservation till ksau § 55 2016.docx

Arbetsutskottets behandling 2016-03-09

Yrkanden
Christer Olsson yrkar bifall utbildningsnämndens förslag till beslut.

Carina Zachau och Gunnar Edvardsson yrkar att motionen skall avslås.

Beslutsgång
Sedan överläggning förklarats avslutad ställer ordföranden proposition
på förslagen och finner att Christer Olssons förslag antas.

Carina Zachau och Gunnar Edvardsson reserverar sig skriftligt mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
____________

Expedieras till: Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2016-03-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 56 UBF.2016.32 636

Lärarlyftet II

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens beslutar att återremittera ansökan om
tilläggsanslag till utbildningsnämnden för nämndens
sammanställning av ett årligt äskande om anslag till Lärarlyftet ll,
2016.

Bakgrund

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

Utbildningschefen informerar om att man under vårterminen 2016
utbildar en lärare inom ramen för Lärarlyftet II. Hon går en
speciallärarutbildning och kommer under vårterminen att läsa 22,5
högskolepoäng vilket genererar ett statsbidrag med 22 500 kronor.

Lärarna som läser på Lärarlyftet beviljas en nedsättning av sin
tjänstgöringstid med 20 % för minst halvtidsstudier samt ersättning för
litteratur och resor i enlighet med tidigare beslut. Kostnaden för detta är
23 900 kr sedan det statsbidrag som utgår frånräknats.

Utbildningsnämnden har beslutat

att hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag med
23 900 kronor för kostnader vårterminen 2016 för
vidareutbildning av lärare i Lärarlyftet II.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-02-04 - UN § 18
Beräkning av kostnaderna för Lärarlyftet II vårterminen 2016
____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 57 KLK.2015.260 823

Besvarande av motion C - Restaurera Slingan i Skånes
Fagerhult

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
yttranden från samhällsbyggnadsnämnden och
kommunledningskontoret.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen under
förutsättning att kommunens nyttjanderätt till Slingan säkerställs
och att projektet därefter inarbetas i kommunens kommande
investerings- och driftbudgetar i vederbörlig ordning.

Bakgrund

Motion
Martin Gustafsson har för centerpartiet lämnat in följande motion:

Skånes Fagerhult är verkligen en levande och framåt del av vår
kommun. Här finns t ex kommunens största förskola och en väl
fungerande grundskola. I Skånes Fagerhult finns även ett stort intresse
för idrott och att röra på sig och något som alla delar i vår kommun bör
ha är en väl fungerande motionsslinga.

1 Skånes Fagerhult har det så länge jag minns funnits en sådan men
som nu efter alla stormar och dylikt ej är i bra skick. Med den vision
som Örkelljunga antagit, "Trygga människor i rörelse", så är detta en
viktig och i våra ögon en prioriterad fråga.

Kan man erbjuda ett bra motions/fritidsalternativ i sin närhet så kan vi
därmed även hjälpas åt att få människor att verka i sin närhet och i
ännu större utsträckning utnyttja olika byars utbud, såsom affär och
bank m m.
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Centerpartiet yrkar därför på :

· Att: Restaurera och iordningställa motionsslingan i Skånes
Fagerhult, med bortforsling av träd och belägga marken med
t ex flis.

· Att: Ta fram en kostnadskalkyl och planering för belysning av
slingan och ta med detta till kommande budgetarbete.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Protokollsanteckning i arbetsutskottet
Arbetsutskottet ser att förslaget innehåller stora möjligheter att
genomföras som ett Leaderprojekt med parterna kommunen,
intresseföreningen och privata intressenter. För fortsatt hantering
önskar kommunen uppgifter om ägoförhållanden och förutsättningar
för att genomföra ett Leaderprojekt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför beslutat

att inför fortsatt ställningstagande remittera motionen, dels till
samhällsbyggnadsnämnden för uppgifter om ägoförhållanden,
dels till kommunledningskontoret för uppgifter om möjligheten
att genomföra förslaget som Leaderprojekt

att yttrandena skall lämnas till kommunkansliet senast inför
budgetarbetet i oktober 2015, samt

att därefter ta ställning till framförda förslag i motionens att-satser.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-10-14 - KSAU § 248
Motion C - Restaurera Slingan i Skånes Fagerhult
Protokoll 2015-09-28 - SBN § 80
Tjänsteskrivelse Kristofer Johansson
Slingan Tjänsteskrivelse Motion C - Restaurera slingan i Skånes
Fagerhult.docx
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Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att skriva avtal med
familjen Ottosson om nyttjanderätt av deras mark för
motionsspåret, att i kommande budgetarbete äska om 750 000
kronor för att utföra projektet i sin helhet, samt att öka
budgetramen med 50 000 kronor för utökad drift efter att
projektet färdigställts, och

att bifalla motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för ytterligare
utredning kring möjligheterna att erhålla bidrag genom Leader.

Vikarierande utredare Amanda Cederholm har framfört att i den nya
programperioden (2014-2020) ställs andra krav på projekten för att de
ska kunna beviljas projektstöd. Endast en restaurering av slingan kan
inte beviljas projektstöd enligt Leadermetoden. Eventuella projektstöd
behandlas tidigast i slutet av mars 2016.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 58 KLK.2016.78 138

Protokoll Integrationsberedningen - Kulturskola

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar bevilja utbildningsnämnden 125.000
kronor 2016 för projektet Kulturskolan. För åren 2017-2018
beviljas 246.000 kronor vardera. För år 2016 upptas ett anslag om
125.000 kronor i tilläggsbudget 1, drift. För åren 2017-2018 upptas
anslagen i samband med kommunens kommande budgetarbete.

Bakgrund

Ingela Ström och Mats Löfving från utbildningsförvaltningen har
informerat om ett treårigt projekt med kulturskola. Syftet är att ge
ensamkommande och nyanlända bättre uppväxtvillkor och meningsfull
fritid.

Projektet leds av en särskild projektkoordinator på Kulturskolerådet,
som kommer sköta kunskaps- och erfarenhetsutbytet inom projektet.
Kulturskolorna ska bedrivas och finansieras av de medverkande
kommunerna. Samtliga medverkande kommunerna har tagit emot
många ensamkommande i förhållande till folkmängden. Örkelljunga
kommun är en av de 14 kommuner som är utvalda att ingå i projektet.

Eftersom kommunerna själva måste finansiera sina respektive
kulturskolor, krävs att kommunerna går in med anslag. Projektet kräver
i Örkelljungas fall en utökad tjänst om 40 procent av heltid.

Beredningen för integration

Beredningens behandling
Beredningens ledamöter har diskuterat projektet-och om beredningen
ska föreslå kommunstyrelsen att anslå pengar för att möjliggöra
tjänsteutökningen. Ordförande har konstaterat att det framförts positiva
reaktioner kring projektet, och att det inte finns någon som motsatt sig
att beredningen föreslår kommunstyrelsen att lämna anslag för att
genomföra projektet.
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Beredningen uttalar sig positiv till att Örkelljunga kommun deltar i
projektet med kulturskola. Beredningen föreslår att kommunstyrelsen
anslår pengar för att genomföra nödvändig tjänsteutökning.

Beslutsunderlag
Protokoll Integrationsberedningen - Kulturskola, pdf
Kulturskolan - presentation av projektet
Tjänsteskrivelse Ingela Ström - Kulturskola inom
utbildningsförvaltingenutbildningsförvaltningen
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 59 KLK.2016.6 00

Informationsärenden

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att lägga informationen
till handlingarna.

Beslutsunderlag
Informationsärenden
Protokoll Söderåsens Miljöförbund § 13 Plan för långsiktig ekonomi
Protokoll Söderåsens Miljöförbund § 14 - Budgetram 2017
Protokoll Söderåsens Miljöförbund § 15 - Förslag till ny taxa
Protokoll Söderåsens Miljöförbund § 16 - Tillsynsansvar för
sprängämnesprekursorer
Protokoll Medelpunkten 2016-01-26, KLK 2016.59
Protokoll styrelsemöte Rönneåns vattenråd 2016-01-22, KLK 2016.64
Protokoll Söderåsens Miljöförbund 2016-02-10 § 1-18, KLK 2016.16
Protokoll Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 2015-12-03, KLK 2015.99
Protokoll Medelpunkten 2016-02-09, KLK 2016.70
Kallelse till samråd 2016-03-04, Söderåsens Miljöförbund,
KLK 2016.16
Mail från Rune Celvinsson - Förslag till medborgardialog angående
klimatfrågor, 2016-02-29, KLK 2016.77
Mail från Rune Celvinsson - Mail till Regeringen angående förslag till
utbildning inom klimatfrågor och VAP,Vård av sjuk planet
2016-02-29, KLK 2016-77
SKL Cirkulär 16:07 - Budgetförutsättningar för åren 2016-2019, 2016-
02-29, KLK 2016.79

· Information från Peter Andreasson om kommunchefens
hantering av anslaget för åtgärder om 1 miljon kronor.

____________
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KSAU § 60 KLK.2016.74 311

Genomförandeavtal Trafikverket för ombyggnaden av
korsningen mellan vägarna 114 och 1846 (gamla E4) i
Örkelljunga till cirkulationsplats

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen
från Carina Zachau till handlingarna. Informationen berör
överläggningar med Trafikverket och kommunen om utbyggnaden
av Södra Svängen, Örkelljunga.

Beslutsunderlag
Genomförandeavtal för ombyggnaden av korsningen mellan vägarna
114 och 1846 (gamla E4) i Örkelljunga till cirkulationsplats

Mellan Trafikverket Region Syd och Örkelljunga kommun har
2013-02-03 tecknats ett genomförandeavtal som reglerar
ansvarsfördelning och ekonomiska åtaganden för planering,
projektering, byggande samt framtida drift av och underhåll av åtgärder
kring Södra Svängen, väg 114 och före detta E4 an.

Ordförande Carina Zachau informerar om överläggningar med
Trafikverket.
___________
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