
Sammanträdesprotokoll 2015-01-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2015-01-28 - Kommunhuset klockan 13.30-16.15.

Beslutande
Carina Zachau (M) - ordförande
Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande
Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare
Niclas Bengtsson (SD) - tjänstgörande ersättare
Thomas Bjertner (S) - ledamot

Övriga deltagande Gunnel Johansson, sekreterare, § 11-15
Kenth Svensson, kommunsekreterare, sekreterare § 16-18
Peter Andreasson, kommunchef
Stefan Christensson, ekonomichef § 1-15
Anders Sturesson, Söderåsens Miljöförbund, §
Lars Frid, konsult, § 16
Stefan Jacobsson, Örkelljunga Fjärrvärmeverk, § 16
Kristian Swärd, Samhällsbyggnadschef, § 16

Justering
Justerare Bjarne Daa

Plats och tid Kommunhuset 2015-01-29, klockan 16.30.

Justerade paragrafer §§ 11 - 18

Underskrifter

Sekreterare
.................................................................
Gunnel Johansson § 11-15 Kenth Svensson § 16-18

Ordförande
.................................................................
Carina Zachau

Justerare
.................................................................
Bjarne Daa

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2015-01-28

Datum för uppsättande
av anslag 2015-02-02

Datum för nedtagande av
anslag 2015-02-24

Förvaringsplats för
protokoll Kommunkansliet

Underskrift
.................................................................
Kenth Svensson

1(18)



Sammanträdesprotokoll 2015-01-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 11 KLK.2015.7 00

Eventuellt övriga ärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att som extra ärende behandla frågan om
fullfonderingsmodellen eller blandmodellen, KLK 2015.29.

____________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 12 KLK.2015.22 101

Ekonomisk information

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från ekonomichef
Stefan Christensson. Av informationen framgår bl a följande:
· Pågående bokslutsarbete
· Komponentavskrivningar tillsammans med de kommunala

bolagen
· Kallelse till bokslutsdagen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
____________
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 13 KLK.2014.16 04

Ekonomisk information - finanspolicy

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra åt ekonomichef
Stefan Christensson att tillsammans med G7 gruppen inkomma med
förslag till revidering av kommunens finanspolicy.

Ekonomichef Stefan Christensson meddelar att arbete pågår och att ett
förslag kommer att presenteras av G7 gruppen under senare delen av
2015.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-12-17 - KSAU § 243

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att behandla ärendet under senare delen av 2015.
____________

Expedieras till:
Ksau 16 december
Stefan Christensson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 14 KLK.2014.167 003

Policy för användning av pensionsmedel

Ekonomichef Stefan Christensson har inlämnat förslag till Policy för
användning av kommunens pensionsmedel. När det gäller lämplig nivå
på Pensionsförvaltningen meddelas att Örkelljunga Kommuns
fondtillgångar avsedda att täcka pensionsutbetalningar för
ansvarsförbindelsen överstiger pensionsåtagandet. Samtidigt hade
kommunen en långfristig skuld på 156 mkr den 31 december 2013. Det
finns ingen anledning att bygga upp ett värde på kommunens
pensionsfonder som kraftigt överstiger pensionsåtagandet, särskilt inte
när kommunen samtidigt har långfristiga lån upptagna. Pensionsmedel
som överstiger pensionsåtagandet bör istället användas i verksamheten
så att dessa medel kommer kommuninvånarna till godo och bidrar till
att kommunen uppnår uppsatta mål. Ytterligare en anledning till att ett
värde på pensionsfonderna som överstiger pensionsåtagandet med stora
marginaler bör undvikas, är enligt Stefan Christensson att det kan tolkas
som att kommunen spekulerar med kommuninvånarnas pengar.

Vadsom är en lämplig nivå på pensionsfonderna i förhållande till
pensionsåtagandet kan diskuteras och något givet svar finns inte, men
det är inte svårt att argumentera för att värdet på pensionsförvaltningen
åtminstone inte bör överstiga pensionsåtagandet på ansvarsförbindelsen,
så länge som kommunen samtidigt har långfristiga lån upptagna.
Eftersom det handlar om kapital som är placerat i marknadsnoterade
fonder kommer värdet i kapitalförvaltningen kortsiktigt att fluktuera
upp och ner, men långsiktigt bör förvaltningen även fortsättningsvis ge
en god avkastning på det kvarstående kapitalet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-12-22 - KF §186
Policy för hantering av pensionsmedel ver 1.0.pdf

Kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet till
arbetsutskottet för ytterligare utredning.
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Sammanträdesprotokoll 2015-01-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ekonomichef Stefan Christensson har därefter inlämnat ett reviderat
förslag till pensionspolicy. Av förslaget framgår bl a följande

"Eftersom tanken med fonderna varit att täcka framtida
pensionsutbetalningar är det rimligt att göra en koppling, dels till den
aktuella pensionsskulden, dels till de årliga utbetalningarna från
ansvarsförbindelsen. Samtidigt måste det finnas flexibilitet i modellen i
och med att värdet på pensionstillgångarna fluktuerar från dag till dag.
Rent faktiskt kan man beskriva det som att kommunen har ett övervärde
i pensionstillgångar vid varje given tidpunkt som värdet på
pensionsfonderna överskrider värdet på ansvarsförbindelsen för
pensioner intjänade före 1998. För att kunna hantera pensionsfonderna
och matchningen mot pensionsskulden i praktiken bör det dock finnas
ett intervall som pensionsfonderna tillåts variera inom, d.v.s. ett
intervall för pensionstillgångarnas täckningsgrad
(pensionstillgångar/pensionsskulden).

Förslag på modell och riktvärden:

• Inledningsvis avyttras pensionsfonder till den del som överstiger 220
mkr.

• Ambitionen bör vara att pensionsskuld och pensionstillgångar
långsiktigt ska matcha varandra, d.v.s. värdet på tillgångarna ska
motsvara pensionsskulden över tiden.

• När värdet på pensionsfonderna understiger pensionsskulden
(ansvarsförbindelsen) och när värdet på pensionsfonderna överstiger
pensionsskulden med mer än 20 mkr ska kommunstyrelsens
arbetsutskott hantera frågan och besluta om eventuella åtgärder.

• I samband med att kommunens rambudget beslutas tas även beslut om
reglering av fondtillgångar på grund av beräknade utbetalningar från
ansvarsförbindelsen.
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Sammanträdesprotokoll 2015-01-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Observera dock att denna reglering i grunden enbart handlar om att ta
likviditet i anspråk för verksamhet och/ eller investeringar. Huruvida
detta sammanfaller med att kommunen samtidigt tillgodoförs en
resultatpåverkande intäkt och i så fall storleken av intäkten bestäms helt
och hållet av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på de fonder
som avyttras för ändamålet. För att i framtiden kunna hantera
resultatpåverkan på grund av realisationsvinster- och
realisationsförluster inom pensionsförvaltningen vid ianspråktagande av
fondmedel, bör därför en policy för tillämpning av
resultatutjämningsreserven (RUR) antas av Kommunfullmäktige."

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-12-22 - KF §186
Förslag till policy - till KS

Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige besluta att
godkänna ekonomichefens förslag till Policy för användning av
kommunens pensionsmedel.

Kommunfullmäktiges behandling2014-12-22

Yrkanden i kommunfullmäktige

Ingmar Svensson, S, har yrkat följande förändring av följande mening
under sidan 1 i kommunstyrelsens paragraf, 1:a stycket:

"Pensionsmedel som överstiger pensionsåtagandet bör istället användas
i verksamheten så att dessa medel kommer kommuninvånarna till godo
och bidrar till att kommunen uppnår uppsatta mål."

Följande ändring föreslås:

"Pensionsmedel som överstiger pensionsåtagandet bör stället användas
till att i första hand lösa dyra lån och i andrahand till investeringar
beslutade av kommunfullmäktige så att dessa medel kommer
kommuninvånarna till godo och bidrar till att kommunen uppnår
uppsatta mål."
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige har efter överläggning beslutat återremittera
ärendet till kommunstyrelsen inklusive förslaget om förändring från
Ingmar Svensson.

Vid arbetsutskottets överläggning görs följande tillägg till
pensionspolicyn under sista sidan punkt 5:

"Medel från avyttrade pensionsfonder ska användas på ett sätt som
kommer kommuninvånarna till godo och bidrar till att kommunen
uppnår uppsatta mål. Efter avyttring av pensionsfonderna ska
Kommunstyrelsen fatta beslut om hur medlen ska disponeras. Med
avyttring avses inte byte av fonder inom det utbud som kommunen
upphandlat för pensionsförvaltning tillsammans med andra kommuner."

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige
besluta

att godkänna ekonomichefens förslag till Policy för användning
av kommunens pensionsmedel, daterat 2015-01-28.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 15 KLK.2015.29 040

Förslag till beslut beträffande fullfonderingsmodellen
eller blandmodellen

Ekonomichef Stefan Christensson har inlämnat skrivelse om
Redovisningsprincip för redovisning av pensionsskulden avseende
avtalspensionen i bokslutet för verksamhetsåret 2014.

Bakgrund
Örkelljunga Kommun redovisar sedan tidigare pensionsskulden som en
skuld i balansräkningen (fullfonderingsmodellen) i strid mot Rådet för
kommunal redovisning, RKR:s rekommendation, som förordar
blandmodellen med innebörden att pensionsskulden ska redovisas som
en ansvarsförbindelse och därmed inte tas upp som skuld i
balansräkningen. Eftersom RKR:s rekommendation avviker från
allmänt vedertagna principer för redovisning enligt ”bokföringsmässiga
grunder” har Örkelljunga kommun tillsammans med ett stort antal andra
kommuner valt att redovisa pensionsskulden enligt
fullfonderingsmodellen trots att RKR:s rekommendation förespråkat
blandmodellen.

Diskussioner har förts om huruvida kommunen ska gå över till
blandmodellen i enlighet med RKR:s rekommendation. Ifall att en
ändring av redovisningsprincip genomförs i nuläget finns det risk för att
kommunen blir tvungen att inom en snar framtid återgå till tidigare
tillämpad redovisningsprincip eftersom en statligt tillsatt utredning har
fått i uppdrag att ta ställning till den framtida normen när det gäller
redovisning av pensionsskulden.

Den 28 augusti 2014 tog regeringen beslut om att tillsätta en utredning
med uppdrag att bland annat se över redovisningen av avtalspensioner.
Den av regeringen tillsatta utredningen har bland annat att ta ställning
till en eventuell ändring av redovisningsprincip med innebörden att
fullfonderingsmodellen ska utgöra den framtida normen för redovisning
av pensionsskulden.

Nedan finns ett utdrag från det kommittédirektiv (2014:125) som
utredningen erhållet från finansdepartementet. Direktivet till
utredningen kan läsas i sin helhet på:
http:/www.regeringen.se/content/1/c6/24/59/01/367304c6.pdf
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Nedanstående text är ett citat från utredningen:
”Uppdraget att utreda den kommunala redovisningen av avtalspensioner
Fullfonderingsmodell eller blandmodell?
Det kommunala pensionssystemet har historiskt varit ett
fördelningssystem vilket innebär att nuvarande skattebetalare betalar
pensionerna för dagens pensionärer och att framtida skattebetalare
betalar de pensioner som intjänats under året. I ett fördelningssystem är
det utbetalningarna av pensioner som påverkar verksamhetsutrymmet.
Teorin bakom fördelningssystemet utgår från den kommunala
verksamhetens varaktiga karaktär vilket minskar behovet av att genom
sparande trygga de framtida pensionsutgifterna. Framtida
pensionsutbetalningar anses i fördelningssystemet vara säkerställda
genom beskattningsrätten.

I ett fonderat system (en s.k. fullfonderingsmodell) är det i stället nya
intjänade pensionsrätter och ränteuppräkningen som påverkar
verksamhetsutrymmet. Systemet innebär att respektive generation fullt
ut finansierar den kommunala service de tagit del av.
Fördelningssystem och fonderat system kan sägas vara ytterligheterna
vad gäller valet av pensionssystem. Vid införandet 1998 av lagen om
kommunal redovisning valdes i stället en s.k. blandad modell för
redovisning av de kommunala avtalspensionerna. I ett sådant system
redovisas utbetalningarna avseende pensionsrättigheter som intjänats i
det tidigare fördelningssystemet, dvs. före övergången till ett fonderat
system, som en kostnad. Pensionsrätter i det fonderade systemet
kostnadsförs däremot samma år som de intjänas. Kostnaden som
belastar resultatet blir därigenom en blandning av pensionsutbetalningar
från fördelningssystemet och ny-intjänande i det fonderade systemet.
Systemet innebär således att pensioner som intjänats före år 1998 inte
tas upp som skuld utan redovisas som en ansvarsförbindelse utanför
balansräkningen.

Tidpunkten för övergången till den blandade modellen sammanföll med
när kommunsektorn gick från ett helt förmånsbestämt pensionssystem
till ett, i stora delar, avgiftsbestämt pensionssystem. Den blandade
modellen introducerades i kölvattnet av 1990-talskrisen och samtidigt
med införandet av det lagstadgade balanskravet för kommuner och
landsting. Ett starkt vägande skäl vid valet av redovisningsmodell för
kommunala pensioner, var att så långt som möjligt kunna använda
kommunerna och landstingens resultaträkning för avstämning mot
kommunallagens bestämmelse om ekonomisk balans (prop. 1996/97:52
s. 62).
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Under hösten 2011 lämnade Utredningen att främja en stabil kommunal
verksamhet över konjunkturcykeln (Fi 2010:02) sitt betänkande Spara i
goda tider – för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59).
Utredningen gjorde bedömningen att det inte finns skäl att utifrån ett
konjunkturperspektiv ändra redovisningen av de kommunala
avtalspensionerna. Utredningen framhöll dock, i likhet med ett stort
antal av remissinstanserna, att det kan finnas andra skäl än
konjunkturella att överväga ändringar i redovisningen av
avtalspensionerna. Regeringen gjorde i propositionen Kommunala
resultatutjämningsreserver bedömningen att det inte fanns tillräckligt
underlag för att regeringen skulle kunna ta ställning till behovet av
sådana ändringar (prop. 2011/12:172 s. 37).

RKR påpekar i sin skrivelse med förslag om lagändringar, att
redovisningen av pensioner enligt blandmodellen gör det svårt för
utomstående att analysera och tolka kommuner och landstings
ekonomiska resultat och ställning. Vidare anför RKR att redovisning
enligt blandmodellen innebär ett undantag från vad som definieras som
bokföringsmässiga grunder och att jämförbarheten, såväl mellan
verksamheter som över tiden för en och samma verksamhet, går
förlorad.

Det finns, bl.a. med hänsyn till det som RKR lyfter fram, skäl för att
utreda frågan om kommunerna och landstingens redovisning av
avtalspensioner.
Utredaren ska därför
• ta ställning till om det med utgångspunkt i den kommunala särarten
finns skäl att kommuner och landsting redovisar avtalspensioner på ett
annat sätt än privata företag,
• utreda på vilket sätt den sammanställda redovisningen påverkas av
sättet att redovisa de kommunala avtalspensionerna,
• utreda om det finns skäl att ändra redovisningen av kommunala
avtalspensioner, och
• vid behov lämna författningsförslag.”

Frågeställning
Ekonomichefen ber kommunstyrelsen att ta ställning till om
blandmodellen eller fullfonderingsmodellen ska tillämpas i bokslutet
för verksamhetsåret 2014.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse redovisning pensionsskulden.docx

Yrkande i arbetsutskottet
Gunnar Edvardsson yrkar att fullfonderingsmodellen ska tillämpas i
bokslutet för verksamhetsåret 2014.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige
besluta

att fullfonderingsmodellen ska tillämpas i bokslutet för
verksamhetsåret 2014.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

12(18)



Sammanträdesprotokoll 2015-01-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 16 KLK.2013.137 37

Information om biogas

Konsult Lars Frid presenterar utredning om biogas i Örkelljunga
kommun

Vid sammanträdet medverkar även Anders Sturesson, Söderåsens
Miljöförbund, Stefan Jacobsson, Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB och
samhällsbyggnadschef Kristian Swärd.

Av informationen framgår bl a att man på uppdrag av Örkelljunga
kommun undersökt möjligheterna att på lämplig plats etablera en
biogasanläggning för drift baserat på gödsel från regionens lantbruk och
organiskt avfall från livsmedelsindustrier i närområdet.

Biogasen som produceras i anläggningen föreslås driva en biogasmotor
för produktion av el och fjärrvärme i första hand samt i andra hand
förberedas för produktion av fordonsbränsle.

Utredningen granskar också bästa alternativen för placering och drift av
tankställen för fordonsgas och som i det här fallet föreslår drivmedel av
uppgraderad naturgas. En anläggning är för tankning vid en
bussterminal i Örkelljunga tätort och ett publikt tankställe vid
Skåneporten.

Utredningen tar också hänsyn till föreslagna åtgärder i Klippans
kommun som kan ge en positiv påverkan på Örkelljungaprojektet både
vad gäller förändringar av infrastrukturen som förbinder kommunerna
men som även gynnar samverkan mellan reningsverk och föreslagna
biogasanläggningar i båda kommunerna.

En kort sammanfattning av utredningen ”Biogas i Klippan regionen”
ger vid handen att det finns synergieffekter som påverkar de båda
kommunerna på ett fördelaktigt sätt både när det gäller enskilda
investeringar och investeringar som knyter samman orterna.

Även inom Klippans kommun föreslår man att en biogasanläggning
byggs på Bjärsgård som med ett nytt ledningssystem förbinder ett
utbyggt och förstärkt reningsverk som anpassas för biogasrötning av
kombinationen avloppsvatten, gödsel och förbehandlat matavfall.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Detta innebär att nysatsningar på framdragning av naturgas, vatten och
avlopp kan komma Örkelljunga kommun till godo i samverkan med
Klippans kommun där orter och industrier i regionen kan erbjudas nya
och förbättrade möjligheter till utökad service.

Satsning på produktion av biogas ger möjlighet till etablering av
gasmackar som servar fordonstrafiken på både E4 i Örkelljunga och
Riksväg 24 mot Hässleholm och Riksväg 21vid Klippan.

För lantbruken innebär det stora miljövinster att kunna omvandla gödsel
till en metangasfri rötrest i en biogasanläggning både beträffande
minskade utsläpp av växthusgaser till atmosfären och möjligheten att
återföra näringsämnen såsom ökade mängder av fosfor och kväve till
odlingsarealerna.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-08-28 - KSAU § 150

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att ta upp ärendet till behandling vid sammanträde 2015-02-18
och att utredningen som presenterats vid dagens
sammanträde skall tillsändas ledamöterna inför det
kommande sammanträdet.

____________

Expedieras till:
Ksau 2015-02-18
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 17 KLK.2014.433 106

Förbundsordning för Söderåsens Miljöförbund, ändring
av 10 § budgetprocess m m.

Genom en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen den 12 december 2013
har det fastslagits att ett kommunalförbund inte får besluta om taxa; en
kommun kan inte överlåta normgivning. Enligt förbundsordningen för
Söderåsens miljöförbund § 10 ska direktionen i samband med budgeten
fastställa taxor och avgifter. § 10 behöver således ändras så att den
följer utslaget i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Samtidigt görs ett förtydligande i § 10 första stycket, att förbundets
innestående kapital får användas för att täcka kostnader. Miljöförbundet
har genom åren arbetat upp ett kapital. Förbundsordningen har inte klart
reglerat hur detta kapital kan användas, varför frågan har hänskjutits till
medlemssamrådet och revisionen i samband med budgetarbetet.

Ändringarna har beretts vid medlemssamråd den 24 april 2014,
samstämmighet råder.

Direktionens förslag till beslut
Föreslår respektive medlemskommun att kommunfullmäktige beslutar
att förbundsordningen § 10 ändras så att första och fjärde stycket får
följande lydelse:

I kommunalförbundets årsbudget får inte de upptagna kostnaderna
överstiga summan av de intäkter förbundet kan påräkna i form av
bidrag från medlemskommunerna, övriga intäkter samt förbundets
innestående kapital.

Direktionen skall i samband med budgeten ta fram förslag till
förbundets gemensamma taxor och avgifter för tjänster som inte
författningsenligt skall tillhandahålla utan avgift. Förslaget bereds i
medlemssamrådet och taxa och avgifter fastställs sedan av respektive
medlemskommuns kommunfullmäktige.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Förbundsordning för Söderåsens Miljöförbund, ändring av 10 §
budgetprocess m m.
Utdrag ur förbundsordningen Söderåsens Miljöförbund, 2011-12-01.

Arbetsutskottets protokollsanteckning
Arbetsutskottet noterar att det är viktigt att eventuella förslag till
ändring av taxor, i god tid skall vara medlemskommunerna tillhanda
inför kommande medlemssamråd.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige
besluta

att godkänna förslag till ändring av förbundsordningen, § 10 för
Söderåsens Miljöförbund enligt förslag från Direktionen.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2015-01-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 18 KLK.2014.177 73

Besvarande av motion - Äldrefrågor

Björn Zorec, FP och Ulla-Britt Erixson, SPI har inlämnat motion om
Äldrefrågor.

Avmotionen framgår att vi står inför en framtid då friska pensionärer
lever längre och längre. Samtidigt ökar bristen på boenden för äldre.
Idag kan man hårt säga att om någon är klar och frisk nog att söka ett
äldreboende, är han eller hon för friska för att få detta.

Med fler äldre- och trygghetsboende i kommunen skulle sådana
problem elimineras för våra äldre.

Vidare anser vi att det bör inrättas en mindre
äldreombudsmannaförvaltning i Örkelljunga Kommun. Dit äldre
kommuninvånare kan vända sig för att få stöd och hjälp. Förvaltningen
kan gärna bemannas av friska pensionärer som vill fortsätta arbeta. Det
senare helt i linje med vår statsministers intentioner. En del av
uppdraget för denna förvaltning skulle vara att upplysa dem om deras
rättigheter till hjälp och bidrag. Lönekostnaden för sådan förvaltning
skulle kunna begränsas till lägre sociala avgifter och en lön som skulle
komplettera pensionen.

Folkpartiet och SPI Välfärden föreslår

att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att
utreda dessa äldrefrågor i enlighet med motionärernas
intentioner.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-09-10 - KSAU § 154
Motion - Äldrefrågor
Svar på motion -Äldrefrågor
Svar på motion - Äldrefrågor, Bilaga 1 - Riktlinjer för frivilligarbete
Svar på motion - Äldrefrågor, Bilaga 2
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
kommunledningskontoret för yttrande senast 2015-01-15.

Utredare Sarah Lundberg har yttrat sig över motionen.

Protokollsanteckning i arbetsutskottet
Arbetsutskottet noterar att man inte är berett att lämna förslag om att
inrätta ytterligare en administrativ förvaltning i Örkelljunga kommun.
Däremot är arbetsutskottet positivt till alla de frivilliga insatser som
dagligen görs av individer och föreningar och som bidrar till att göra
kommunen bättre. Arbetsutskottet noterar även att motionen berör
äldreboende och noterar därvid att kommunen arbetat med dessa frågor
under flera år. Motionen föreslås därför avslås.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige
besluta

att som svar på motionen översända arbetsutskottets
protokollsanteckning ovan, samt

att avslå motionen.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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