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Sammanträdesprotokoll 2016-05-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 107 KLK.2016.1 00

Eventuellt övriga ärenden

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att som extra ärende hantera dels KLK
2016.188 Förslag från Beredningen för Integration om samverkan med
Svenska kyrkan, dels KLK 2016.KLK 2016.191 Skrivelse om
Inventarier Forum Örkelljunga.
____________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 108 KLK.2016.2 049

Ekonomisk information 2016

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen från ekonomichef
Stefan Christensson och redovisningschef Anna Lindström till
handlingarna.

Bakgrund

Ekonomichef Stefan Christensson och redovisningschef Anna
Lindström informerar om:
· Årsbokslutet
· Kommande budgetarbete
· Ny organisation inom ekonomienheten.
· Kommande möten med Serkon. Serkon börjar den 1 september.

Träffar kommer att äga rum före detta datum. Avsikten är att
nuvarande kunskap inom ekonomiområdet kommer att
tillsammans med Serkon breddas, fördjupas samtidigt som
sårbarheten minskar. Arbetet med standardisering och
automatisering kommer att öka tillsammans med
utbildningsinsatser.

Stefan Christensson informerar även om fondplaceringarna och utfallet
av dessa under 2016.
__________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 109 KLK.2016.161 042

Anvisningar inför Delårsrapport 2016 Örkelljunga
kommun

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Anvisningar för
Delårsrapport 2016.

Bakgrund

Ekonomienheten presenterar förslag till Anvisningar inför
Delårsrapport 2016. Delårsrapporten för 2016 ska utgå från budget
2016, vilket innebär att delårsrapporten ska analyseras utifrån
verksamhetens resultat och mål med utgångspunkt från 2016. Målen
ska analyseras och kommenteras utifrån ”God ekonomisk hushållning”.

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

Delårsrapporten är ett budgetuppföljningsdokument med information
om avvikelser mot givna budgetramar. Varje nämnd och styrelse ska
om det finns en negativ budgetavvikelse för perioden även redovisa hur
avvikelsen ska justeras för att uppnå budgetföljsamhet vid årets slut.
En prognos ska lämnas över beräknat utfall samt måluppfyllelse per
2016-12-31.

Beslutsunderlag
Bilaga 6 - Bolagsmall delår
Bilaga 5 - Aktiverade investeringar
Bilaga 4 - Investeringsredovisning
Bilaga 3 - Fakta nämnder
Bilaga 2 - Målredovisning XX mål
Bilaga 1 - Anvisningar för verksamhetsberättelsen som ska ingå i
delårsrapporten
Anvisningar för Delårsrapporten 2016
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2016-05-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 110 KLK.2015.3 00

Information om EU-projektanalys, EPA-analys

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar, dels utifrån resultatet av
Kommunförbundet Skånes fördjupade EU-projektanalys, dels
ledningsgruppens förslag, att fortsätta arbetet med att söka pengar
för projektet DUA inom området arbetslöshet och utbildning.

Kommunstyrelsen beslutar även uppdra åt utbildningschefen att
fokusera på fortsatt bidragssökande inom området utbildning.

Kommunstyrelsen beslutar slutligen att uppdra åt socialchef
Christel Sundberg och utbildningschef Kristian Lindgren att
lämna en återrapportering i november 2016.

Bakgrund
Lone Hylander och Sofia Floreby, Kommunförbundet Skåne har
informerat om förutsättningarna för att göra en EU-projektanalys, EPA.
Denna innebär en behovsorienterad analys av konkreta mål med möjlig
extern finansiering.

Genom analysen studerar man kommunens långsiktiga mål, visioner,
strategier, budgethandlingar, översiktsplaner och politiska
prioriteringar. Projektet innehåller verksamhetsanalys, ansökan och
genomförande. Till detta kopplas rubrikerna verksamhets- och
projektutveckling, utvärdering, implementering, spridning, uppdrag,
strategidokument, framtid och förankring.

Som fördelar med projektet kan nämnas följande:
• Projektet ger möjlighet till extern finansiering i strategiskt viktig
verksamhetsutveckling
• Budgetförstärkning
• Möjlighet för kommunledningen att prioritera
• Ny input i utvecklingsarbetet
• Möjlighet till internationellt samarbete
• Effektivare resursutnyttjande
• Kompetensutveckling
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Som förutsättning för projektet anges följande
• relevant politisk nivå
• processtöd med tid och resurser
• kommunövergripande
• tidplan för genomförandet
• politiskt förankrat
• kommunen ansvarar för prioritering
• Kommunförbundet Skåne återkopplar projektet både muntligt och
skriftligt

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i november 2013 beslutat att ställa
sig positivt till en EPA-analys för Örkelljunga kommun. Kommunchef
Peter Andreasson har fått i uppdrag att kontakta Kommunförbundet
Skåne för genomförande av föreslagen EPA-analys i Örkelljunga
kommun.

Lone Hylander och Sofia Floreby, Kommunförbundet Skåne har
därefter tagit fram en EU-Projektanalys för Örkelljunga kommun.
Av denna framgår Planer och mål relaterade till EU-finansiering.

Analysen har tagits fram på dokumenten
· Årsredovisning 2013.
· Örkelljunga kommun – en del av familjen Helsingborg, med
beaktande av Målkedja och Utvecklingsplan 2014-2018,
Utbildningsförvaltningen.
· Översiktsplan 2007 med beaktande av Naturvårdsplan.

Huvudfokus för analysen är att peka på relevanta program för möjlig
EU-finansiering kopplat till kommunens ställningstaganden och
målsättningar. Denna analys kan därefter brytas ner i en mer detaljerad
beskrivning kring vissa prioriterade utvecklingsarbeten.

Analysen relateras till EU:s nya programperiod 2014-2020, som nu
börjar falla på plats. Då det gäller strukturfonderna och Interreg har de
första utlysningarna nu öppnats och resterande kommer under
våren/hösten 2015. Landsbygdsprogrammet kommer att vara något
försenat och startar på allvar under hösten 2015.

Kommissionens sektorsprogram har kontinuerliga utlysningar.
Kommunerna har i nuläget ett gyllene tillfälle för strategiska
förberedelser inför den nya programperioden 2014-2020.
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Sammanträdesprotokoll 2016-05-11
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Vid kommunstyrelsens sammanträde har lämnats information från
Sofia Floreby och Lone Hylander. Av informationen har framgått bl a
utskickad EPA analys som innehåller en inventering av de
utvecklingsprojekt som kan bedrivas i Örkelljunga kommun. Detta
första steg är en bred inventering. Därefter kan kommunen utse de
projekt som sen kan detaljstuderas. Informationen har berört bl a dessa
upprättade förslag.

Tanken med analysen är att fokusera på de viktiga utvecklingsfrågor
som finns i Örkelljunga kommun. Den viktigaste frågan är: Vadär det
man vill förändra?

Exempel nämns från Perstorps kommun som har kompetensutbildat
personal för 7,5 miljoner kronor med hjälp av EU-bidrag.
Klimatanpassningsprojekt ger stora möjligheter att erhålla bidrag.

Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt arbetsutskottet att fortsätta
bereda ärendet med prioritering av presenterade projekt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att till kommunens
ledningsgrupp översända följande förslag för prioritering i första hand
till 5 projekt till kommunkansliet senast 2015-04-15.

Kommunstyrelsen och personal
- Ohälsotalet ska vara högst 3.5%
- Nytt äldreboende
- Säkerställa långsiktig kompetensförsörjning

Samhällsbyggnadsnämnden
- Renovering av vattenverk
- Kommungemensamma lösningar för avloppsrening, vattenförsörjning
och kompetensförsörjning

Utbildningsnämnden
- Utbildningsprofiler i Gymnasieskolan
- Samtliga elever i åk 9 ska ha uppnått gymnasiebehörighet

Socialförvaltningen
- Bekämpa arbetslöshet och minska försörjningsstöd
- Mottagna flyktingar i arbetsför ålder ska till 70% vara
självförsörjande inom 2 år
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Övrigt (Naturvårdsplanen)
- Insatser för att stoppa igenväxningen av Flinka sjö

Ledningsgruppen föreslår att Örkelljunga kommun skall arbeta vidare
med följande områden:
· Säkerställa långsiktig kompetensförsörjning
· Utbildningsprofiler i gymnasieskolan
· Centrumutveckling i kommunens tätorter med god

tillgänglighet och service.
· Bekämpa arbetslöshet och minska försörjningsstöd
· Mottagna flyktingar i arbetsför ålder skall till 70% vara

självförsörjande inom 2 år

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att till Lone Hylander och Sofia Floreby, Kommunförbundet Skåne
översända Ledningsgruppens analys för Örkelljunga kommun,
innehållande ovannämnda 5 områden. I fortsatta kontakter
önskar kommunen synpunkter och kommentarer på förslagen.
Kommunen önskar därvid även vägledning hur föreslagna
områden kan realiseras i EU-ansökningar inom respektive
områden.

Lone Hylander och Sofia Floreby har inlämnat svar på Fördjupad EPA-
analys av prioriteringar från Örkelljunga kommun.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-11-18 - KSAU § 299
Örkelljunga djupanalys.pdf
Tjänsteskrivelse- Slutliga prioriteringsområden EPA 2015-2016

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att uppdra åt kommunledningskontoret att lämna prioritering på 1-2
projekt för genomförande, samt

att svar skall lämnas senast i mars månad till kommunkansliet.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Utredare Sarah Lundberg meddelar följande:

Utifrån resultatet av Kommunförbundet Skånes fördjupade EU-
projektanalys föreslår kommunledningskontoret - baserat på
ledningsgruppens förslag - ett fortsatt arbete med att söka pengar för
projektet DUA inom området arbetslöshet och utbildning. Samt fokusera
på fortsatt bidragssökande inom området utbildning.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 111 PLAN.2016.4

Detaljplan för Ejdern Norra "Örkelljunga centrum"

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar återremittera frågan om detaljplan för
Ejdern Norra till samhällsbyggnadsnämnden för presentation av
en plankalkyl för projektet bl a innehållande förslag till fördelning
av kostnader för intressenter som har nytta av planförslaget.

Bakgrund
Beskrivning av ärendet
Med anledning av den avsiktsförklaring, gällande ett nytt centralt
beläget bostadsområde, som tecknats mellan Fastighets AB 3Hus och
kommunen behöver en ny detaljplan för området tas fram. Detaljplanen
syftar till att möjliggöra nya bostäder och handelsmöjligheter centralt i
Örkelljunga.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen
besluta uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att upprätta ny detaljplan
för Ejdern Norra – Örkelljunga centrum

Arbetsutskottets behandling

Yrkanden
Ordförande Gunnar Edvardsson yrkar med instämmande av Thomas
Bjertner att arbetsutskottet ska återremittera frågan om detaljplan för
Ejdern Norra till samhällsbyggnadsnämnden för presentation av en
plankalkyl för projektet bl a innehållande förslag till fördelning av
kostnader för intressenter som har nytta av planförslaget.

Arbetsutskottet bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring.doc
Tjänsteskrivelse planuppdrag
Skiss i 3D
Skiss
____________
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden, Ksau 2016-09-26
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 112 PLAN.2016.6

Remiss Utställning Ängelholms ÖP2035

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Örkelljunga kommun beslutar
att som yttrande över Ängelholms kommuns remiss av
”Översiktsplan 2035 - Utställningshandling framföra följande:

Örkelljunga kommun har i egenskap av grannkommun, fått
Ängelholms kommuns ”Översiktsplan 2035 - utställningshandling”
på remiss. Remissen ska besvaras senast den 31 maj 2016.

Örkelljunga kommun yttrade sig över Ängelholms kommuns
översiktsplan i samrådsskedet. De synpunkter som framfördes
under samrådet har i huvudsak tillmötesgåtts. Ängelholms
kommun har inte tagit till sig Örkelljunga kommuns tanke om att
utvecklingsstråk bör finnas över kommungränser. Örkelljunga
kommun anser fortfarande att ett utvecklingsstråk över
kommungränsen utmed väg 114mellan Munka-Ljungby och
Örkelljunga vore naturligt.

Örkelljunga kommun har i övrigt inget att erinra mot Ängelholms
kommuns utställningsförslag till Översiktsplan.

Bakgrund
Ängelholms kommun har översänt ”Översiktsplan 2035 –
utställningshandling” på remiss. Remissen ska besvaras senast 31 maj
2016.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remiss Ängelholms ÖP2035 utställning
Förslag till yttrande Remiss utställning Ängelholms ÖP2035
Ängelholms översiktsplan ÖP 2035 Utställningsförslag
markanvändningskarta
____________

Expedieras till:
Ängelholms kommun
Maria Månsson Brink
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 113 KLK.2016.121 114

Polisens trygghetsmätning

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppta ärendet till
behandling vid sammanträde 2016-06-08.

Bakgrund
Kommunpolis Axel Johansson har informerat om Polisens
trygghetsmätning.

Polismyndigheten i Sverige genomför en trygghetsmätning i hela
Sverige, regionvis. Svaren på denna trygghetsmätning har samlats in
under sen höst och vinter 2015.

Avmätningen framgår att oron att utsättas för brott har ökat i
Örkelljunga kommun. Så har även den konkreta känslan av otrygghet.
Kommunpolis Axel Johansson listar tre områden som bör prioriteras
för att vända trenden att otryggheten ökar. Dessa tre områden är
polisens synlighet, trafiken samt vaneförbrytare. Han framhåller även
att problemen med otrygghet bör lösas med ett brottsförebyggande
perspektiv.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att lägga informationen
från kommunpolis Axel Johansson till handlingarna, samt att återuppta
diskussioner kring trygghetsmätningen på arbetsutskottets sammanträde
2016-05-11.

Vid arbetsutskottets sammanträde diskuteras åtgärder i form av
centrumutveckling för att öka den upplevda tryggheten i kommunen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-27 - KSAU § 105
____________

Expedieras till:
Ksau 2016-06-08
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 114 KLK.2016.6 00

Informationsärenden

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga
informationsärendena till handlingarna.

Bakgrund
Minnesanteckningar Helgeåns vattengrupp beredningsgrupp
2016-04-15, KLK 2016.162
Protokoll Söderåsens Miljöförbund 2016-04-12 § 44-57,
KLK 2016.16
Protokoll konstituerande NÅRAB 2016-04-01 § 1209-1214,
KLK 2016.15
Protokoll NÅRAB 2016-04-01 §1215-1219, KLK 2016.15
Protokoll Rönneåns vattenråd styrelse, 2016-03-21, KLK 2016.163
Rapport avseende den konsumentrådgivning som Helsingborgs stad
genom Konsument Helsingborg gett till invånare i Örkelljunga
kommun under första kvartalet 2016, 2016-04-25, KLK 216.167
Medelpunkten - Inbjudan med program till överläggningar och samråd
om förbundets verksamhet och ekonomi 2016-04-28, KLK 2016.172
Cirkulär SKL 16:17 2015-05-02 Budgetförutsättningar för åren 2016-
2019, KLK 2016.173
Bilaga 1-2, Prognos 2017 Standardkostnad, KLK 2016.173
Bilaga 3, Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner
utjämningsåret 2017, prel prel utfall, KLK 2016.173
Bilaga 4, Arbetsgivaravgifter för Kommuner år 2016 och preliminärt
2017, KLK 2016.173
Cirkulär SKL 16:25 2016-05-02 - Nyheter och sammanfattning av
reglerna om registerkontroll i arbetslivet, KLK 2016.175

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-04-26 Beredningen för integration - Samverkan med
Svenska Kyrkan
____________
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 115 KLK.2016.188 00

Protokoll Samverkan med Svenska Kyrkan -
Beredningen för integration

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Under förutsättning att länsstyrelsen lämnar bidrag inom ramen
för deras bidragsmedel för arbete med att stärka och utveckla
verksamhet med flyktingguider och familjekontakter beslutar
kommunstyrelsen att ingå samverkan med Svenska kyrkan,
Örkelljunga pastorat, om projektanställning under perioden
2016-09-01 – 2019-08-30, i enlighet med presenterat förslag.

Kommunstyrelsen beslutar därvid att godkänna att Örkelljunga
kommun finansierar 40 procent av kostnaden, till en sammanlagd
kostnad om 604 800 kronor för hela perioden.

Efter det att beslut om eventuella bidragsmedel erhållits upptar
kommunstyrelsen ärendet för förnyad prövning.

Bakgrund

Diakon Boel Skoglund har överlämnat ett förslag till en
projektanställning för arbete med flykting- och integrationsfrågor.
Tjänsten ska arbeta med att aktivt söka upp och bjuda in till befintliga
mötesplatser i samhället, utveckla möjligheter till praktik- och
introduktionsplatser, samordna volontärkontakter, samt att samverka
med kommunen och andra aktörer.

Förslaget bygger på en tjänst om 100 procent under perioden
2016-09-01 – 2019-08-30. Tanken är att Svenska kyrkan, Örkelljunga
pastorat, står som arbetsgivare. Beträffande finansieringen föreslås att
Svenska kyrkan står för 60 procent av lönekostnaden, och Örkelljunga
kommun för 40 procent. För Örkelljunga kommuns del innebär det
604 800 kronor för hela tidsperioden.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Det går att ansöka om bidrag från Länsstyrelsen, inom ramen för deras
bidragsmedel för arbete med att stärka och utveckla verksamhet med
flyktingguider och familjekontakter. Ansökningstiden löper emellertid
ut den 9 maj. Om bidrag ska kunna sökas måste ärendet behandlas
omgående.

Närmare beskrivning av tjänsten och finansieringsförslaget finns i
projektbeskrivning.

Beredningens ledamöter har diskuterat förslaget. Särskilt har
diskuterats hur Örkelljunga kommun ska kunna ha insyn i och
inflytande över den del av tjänsten som finansieras med kommunala
medel.

Beredningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Beredningen föreslår kommunstyrelsen:

att ingå samverkan med Svenska kyrkan, Örkelljunga pastorat, om
projektanställning under perioden 2016-09-01 – 2019-08-30, i enlighet
med presenterat förslag,

att godkänna att Örkelljunga kommun finansierar 40 procent av
kostnaden, till en sammanlagd kostnad om 604 800 kronor för hela
perioden, samt

att villkora samfinansieringen med att Örkelljunga kommun ska ges
insyn och inflytande av den delen som finansieras av Örkelljunga
kommun.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag § 43 Beredningen för integration
Protokoll Samverkan med Svenska Kyrkan - Beredningen för
integration
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 116 KLK.2016.191 820

Tjänsteskrivelse Andreas Meimermondt - Inventarier
FORUM Örkelljunga

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kultur- och fritidsnämnden
230 000 kr ur tilläggsbudget 2, 2016, inventarier, för anslag till
ökad kvalitet vid inköp av inventarier till FORUM Örkelljunga.

Kommunstyrelsen beslutar även att eventuella nya inkommande
anslag som erhålls från externa aktörer i form av sponsring etc ska
användas till Forum Örkelljunga till programverksamhet och inte
till investeringar.

Bakgrund

Kultur- & Fritidsnämnden skall köpa in utrustning och inventarier till
FORUM Örkelljunga. För att inventarier av önskad kvalitet och med
önskade leveransgarantier skall kunna införskaffas krävs ett tillskott om
230 000 kr.

Kultur- och fritidschef Andreas Meimermondt meddelar i skrivelse att
kultur- och Fritidsnämnden under verksamhetsåret 2016 arbetat med
att formulera det inventariebehov som uppstår vid etableringen av
FORUM Örkelljunga.

Efter analys och samverkan med de föreningar som kommer att
använda anläggningen kan det inventariebehov som inte ingår i
byggnationen sammanfattas i nedanstående sex poster:
· Skjutbar läktare (Blackbox, 100 platser)
· Scen med tillbehör
· Stolar (275 st) och bord (30 st)
· Städutrustning
· Idrottsutrustning
· Övriga inventarier (kontorsutrustning, kioskutrustning,

garderobsutrustning med mera)
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Sammanträdesprotokoll 2016-05-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- & Fritidsnämnden förfogar över 600 tkr ur investeringsbudget
2016 samt 300 tkr i bidrag för inköp av scen och stolar som lämnats av
Sparbanksstiftelsen Gripen. Utöver detta har nämnden, i samverkan
med Kommunledningskontorets personal, inom egen ram och genom
samarbeten med externa aktörer genererat kapital motsvarande 250 tkr
vilket ger en sammantagen tillgänglig summa om 1 150 tkr.

Städutrustning, idrottsutrustning samt övriga inventarier anskaffas i
huvudsak via inköp i etablerade kanaler eller via avropsavtal och
bedöms omfatta ca 535 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Andreas Meimermondt - Inventarier FORUM
Örkelljunga
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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