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KS § 70 KLK.2020.2 00

Eventuellt övriga ärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som extra ärenden hantera KLK
2020.272 Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder år 2021 och KLK
2020.205 Kul i Dalen 2020.
___________

3(48)



Sammanträdesprotokoll 2020-06-03
Kommunstyrelsen

KS § 71 KLK.2020.4 00

Information från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från Stefan
Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om anvisningar för
delårsrapport och budget. Vidare informeras om faktureringar för
Örkelljungadagarna.
__________

4(48)



Sammanträdesprotokoll 2020-06-03
Kommunstyrelsen

KS § 72 KLK.2020.234 042

Anvisningar för Delårsrapport 2020

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna anvisningarna för
delårsrapporten 2020.

Bakgrund
Delårsrapporten för 2020 ska utgå från budget 2020, vilket innebär att
delårsrapporten ska analyseras utifrån verksamhetens resultat och mål
med utgångspunkt från 2020. Målen ska analyseras och kommenteras
utifrån begreppet ”God ekonomisk hushållning”. Analysen ska visa om
verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Kommunfullmäktige ska behandla och godkänna delårsrapporten.
Revisorerna ska göra en bedömning av om resultatet är förenligt med
de mål som fullmäktige har beslutat.

Delårsrapporten är ett budgetuppföljningsdokument med information
om avvikelser mot givna budgetramar. Om det finns en negativ
budgetavvikelse ska nämnden redogöra för åtgärder och
handlingsplaner för att nå budget i balans för 2020.

Vid upprättande av delårsrapporten ska motsvarande
redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen användas.
Eventuellt nya rekommendationer från RKR (Rådet för Kommunal
Redovisning) bör beaktas. Rekommendation R17 från RKR om
Delårsrapport kommer att vara vägledande vid framtagning av
delårsrapporten.

Någon sammanställd redovisning redovisas inte i delårsrapporten.

Den som har tillgång till delårsrapporten förutsätts även ha tillgång till
kommunens senaste årsredovisning. Följaktligen lämnar
delårsrapporten information främst om händelser och omständigheter
som avser tiden efter den senaste årsredovisningen.
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Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommuner göra minst en
delårsrapport som omfattar en period om minst hälften och högst två
tredjedelar av räkenskapsåret. Kommunstyrelsen har beslutat att i år
upprätta delårsrapporten per den 31 augusti.

I förslaget finns tidplan för arbetet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-05-20 - KSAU § 131
Anvisningar Delårsrapport 2020.docx
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 73 KLK.2020.247 041

Anvisningar till Budget 2021 och EFP 2022-2023

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till Budget-
anvisningar 2021 samt Ekonomisk Flerårsplanering, EFP,
2022-2023.

Bakgrund
Ekonomienheten presenterar förslag till budgetanvisningar.
I förslaget finns tidplan för arbetet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-05-20 - KSAU § 132
Budgetanvisningar 2021.docx
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 74 KLK.2020.229 042

Uppföljning av Intern kontroll 2019 för
kommunstyrelsens verksamhet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Uppföljning av Intern
kontroll 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Bakgrund
Föreligger uppföljning av intern kontroll 2019.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-05-20 - KSAU § 129
Scannad Intern kontroll 2019.pdf
___________

Expedieras inklusive plan till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Carita Gustafsson
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KS § 75 KLK.2020.248 042

Intern kontroll 2020 för kommunstyrelsens verksamhet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Plan för Intern kontroll
2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Bakgrund
Föreligger plan för intern kontroll 2020.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-05-20 - KSAU § 130
Scannad intern kontroll 2020.pdf
___________

Expedieras inklusive plan till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Carita Gustafsson
Kristina Leyden
Paulina Ståhl
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KS § 76 KLK.2018.330 007

Revisionen - Granskning av informations- och IT-
säkerhet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att till Revisionen översända yttrande
från kommunchef Stefan Christensson jämte dokument om
säkerhetsarbetet som tillämpas i IT organisationen 4 K, d v s
kommunerna Perstorp, Klippan, Bjuv, Åstorp och Örkelljunga.

Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av Örkelljunga kommuns förtroendevalda
revisorer granskat informations- och IT-säkerheten. Granskningen
omfattar kommunstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll
avseende kommunens informations- och IT-säkerhet.

Kommunstyrelsen beslutar 2018-09-05 § 172 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram heltäckande och
övergripande styrdokument för informations- och IT-säkerheten.
Styrdokumenten ska vara klara för antagande innan årsskiftet
2018/2019, vilket kräver att dokumenten är klara för behandling i
kommunstyrelsens arbetsutskott senast 2018-11-21 och i
kommunstyrelsen senast 2018-12-05.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-11-21 § 338 att skjuta
fram behandlingen av ärendet till 2018-12-19, på grund av att
dokumenten inte är klara för behandling.

I tjänsteskrivelse 2018-11-22 framhåller ekonomichef Stefan
Christensson att Örkelljunga kommun ska ansluta sig till IT 4K från
och med 2020-01-01. Det innebär att kommunens IT-organisation
kommer vara under omställning under 2019. Mot denna bakgrunden
bedömer ekonomichefen att det inte är meningsfullt att i dagsläget
arbeta fram heltäckande övergripande styrdokument. Förslaget är att
uppdraget till kommunledningsförvaltningen skjuts fram tills dess att
kommunen anslutit sig till IT 4K.
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Kommunstyrelsen beslutar skjuta fram uppdraget till
kommunledningsförvaltningen om att ta fram heltäckande och
övergripande styrdokument för informations- och IT-säkerheten, tills
dess att Örkelljunga kommun anslutit sig till IT-organisationen 4K.

Stefan Christensson presenterar Styrdokument för informations- och
IT-säkerheten som används inom IT organisationen 4K.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-05-20 - KSAU § 136
Missivbrev - Granskning av informations- och IT-säkerhet
Rapport KPMG - Granskning av informations- och IT-säkerhet
Tjänsteskrivelse - granskning informations- och IT-säkerhet.pdf
Scannade It dokument.pdf
___________

Expedieras till:
Revisorerna
KPMG
Stefan Christensson
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KS § 77 KLK.2020.5 00

Information från kommunchefen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från Stefan
Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om samhällsbyggnads-
nämndens och kommunledningens verksamheter.
___________
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KS § 78 KLK.2020.216 016

Information om kommunens hantering av covid 19

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från Stefan
Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om covid 19 för
kommunens del enligt bl a följande:

· 1 juni tas reglering bort kring distansundervisningen på
gymnasium

· De som skrivs in på äldreboenden testas. Regionen testar
akutfall.

· Idrott utan publik tillåts från 14 juni.

· Tillgången till skyddsutrustning är stabil.
_________
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KS § 79 KFN.2020.76 800

Dispens till föreningar med anledning av Coronavirus

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar enligt kultur- och fritidsnämndens
förslag att tillåta dispens gällande Kultur- och fritidsnämndens
reglemente för föreningsbidrag (2016-03-21 § 47) .

Sammanfattning
Svenska fotbollsförbundet vädjar till kommunerna att medge lättnader i
regelverk p.g.a. pandemin. Riksidrottsförbundet har beslutat att utbetala
statligt aktivitetsstöd baserat på föregående års aktivitet. Förslag är att
kommunens aktivitetsstöd följer detta mönster och att aktivitetsstödet
för idrottsföreningar och övriga föreningar kan baseras på beräkningar
från motsvarande period 2019.

Flera föreningar har meddelat att de inte hann genomföra ordinarie
årsmöten innan pandemi bröt ut och att man då inte kan uppfylla krav
på årsmötesprotokoll innan 1 april. Förslag är att föreningar får dispens
med att skicka in sina revisionsberättelser samt årsmötesprotokoll.
Föreningar ska däremot skicka in ekonomisk redovisning för
föregående år.

Föreningar har haft sena avbokningar av halltider som följd av plötsliga
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Förvaltningen ser
befrielse från avgift som rimlig.

Förslag på dispens:

· Aktivitetsstödet för idrottsföreningar och övriga föreningar kan baseras
på beräkningar för motsvarande period 2019.

· Föreningar behöver inte uppfylla krav på att delge sina
revisionsberättelser samt årsmötesprotokoll innan 1 april för att kunna
få bidrag, dispens lämnas till 1 oktober 2020. Ekonomisk redovisning
ska inlämnas enligt gällande reglemente.

· Medge befrielse av avbokningsavgift för föreningar där orsak är nya
riktlinjer angående pandemi.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat föreslå Kommunfullmäktige att
tillåta dispens gällande reglemente för föreningsbidrag (2016-03-21 §
47)
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Beslutsunderlag
Protokoll 2020-05-20 - KSAU § 135
Protokoll 2020-04-14 - KFN §31
Skrivelse från Svenska Fotbollsförbundet till kommuner maa Corona
200331.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 80 KLK.2020.219 107

Årsredovisning 2019 - Kommunalförbundet
Medelpunkten

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
Direktionen i Kommunalförbundet Medelpunkten.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2019
för Kommunalförbundet Medelpunkten.

Bakgrund
Föreligger Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet
Medelpunkten.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-05-13 - KSAU § 121
Scanning Årsredovisning 2019 Medelpunkten.pdf
Scanning pwc Medelpunkten 2019.pdf
Scannad Revisionsberättelse Medelpunkten 2019.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 81 KLK.2020.232 041

Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet NNV
Skåne

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen
i Samordningsförbundet NNV Skåne.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019
för Samordningsförbundet NNV Skåne.

Sammanfattning
Samordningsförbundet NNV Skåne har överlämnat sin årsredovisning
för 2019 till Örkelljunga kommun.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-05-13 - KSAU § 122
Underskrivet beslut om årsredovisning 2019 samt revisionsberättelse
Samordningsförbundet NNV Skåne.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 82 KLK.2020.53 107

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB - Årsredovisning 2019

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019
för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Per-Uno Nilsson, Michael Bengtsson, och Andreas Johansson deltar
inte i beslutet p g a jäv.

Sammanfattning
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB har överlämnat sin årsredovisning för
2019 till Örkelljunga kommun.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-05-13 - KSAU § 119
Stämmoprotokoll 20200326_signed.pdf
Årsredovisning 20191231_slutreviderad.pdf
Lekmannarevission 2019.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 83 KLK.2020.222 042

Årsredovisning 2019 för Örkelljungabostäder AB

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019
för Örkelljungabostäder AB.

Henrik Linderos och Tommy Brorsson deltar inte i beslutet p g a jäv.

Sammanfattning
Örkelljungabostäder AB har överlämnat sin årsredovisning för 2019 till
Örkelljunga kommun.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-05-13 - KSAU § 120
Scannad Örkelljungabostäder 2019.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 84 KLK.2020.118 107

Söderåsens Miljöförbund - Årsredovisning 2019

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019
för Söderåsens Miljöförbund.

Kommunfullmäktige beviljar direktionen ansvarsfrihet gällande
verksamhetsåret 2019.

Per-Uno Nilsson och Stefan Svensson deltar inte i beslutet p g a jäv.
(Stefan Svensson är ersättare vid dagens sammanträde).

Bakgrund
Föreligger protokoll från Direktionen i Söderåsens Miljöförbund samt
Revisionsberättelse och Revisorernas Granskning av Årsbokslutet
2019.

Direktionen godkänner årsredovisningen för år 2019 som översändes
till revisionen för granskning och till medlemskommunerna för
kännedom.

Revisionsberättelse för år 2019 för Söderåsens Miljöförbund
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer i Bjuvs, Klippans, Perstorps,
Svalövs och Örkelljunga kommuner, har granskat den verksamhet som
bedrivits i Söderåsens miljöförbund av dess direktion.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och förbundsordningen. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att direktionen bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Grunderna för denna bedömning är som följer:
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De övergripande verksamhetsmålen har uppfyllts däremot har målen
för personal endast delvis uppfyllts. De finansiella målen har uppfyllts.
Balanskravet har uppfyllts och delar av tidigare års negativa
balanskravsresultat har reglerats. Den samlade bedömningen är att god
ekonomisk hushållning har uppfyllts under året. Revisorerna noterar
samtidigt de framtida ekonomiska utmaningarna med anledning av
utökat uppdrag.

Vi bedömer räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig under
året.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner miljöförbundets årsredovisning
för 2019.

Revisionen har beslutat att skicka rapporten efter granskning av
årsredovisning till direktionen och till fullmäktige i de respektive
medlemskommunerna,

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-05-13 - KSAU § 117
Protokoll - Årsredovisning 2019 § 21 2020-03-03
Granskning av årsbokslut 2019 samt delårsbokslut EY.pdf
Revisionsberättelse 2019 samt protokoll.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 85 KLK.2020.124 107

Årsredovisning 2019 Kommunassurans Syd
Försäkrings AB

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisning 2019 för
Kommunassurans Syd Försäkrings AB till handlingarna.

Bakgrund
• Årets resultat blev 28,3 Mkr före dispositioner och skatt men
bidragande är effekten med 8,3 Mkr för finansiella placeringar som
ökat i värde. Styrelsens förslag till aktieutdelning uppgår till 3,0 % av
aktiekapitalet. Disposition från säkerhetsreserven föreslås med 5,7 Mkr
vilket blir max avsättning.
• Premier för egen räkning uppgår till 40,8 Mkr, vilket är 1,0 Mkr mer
än förra året. Då har premierna reducerats med 7,6 Mkr för
premieåterbäring till kunder som gjort internupphandling.
Premieåterbäringen motsvarar i genomsnitt en premiesänkning på ca
12,0 % för dessa kommuner
• Skadeersättningar för egen räkning uppgår till 23,7 Mkr vilket är 10,1
Mkr högre än förra året.
• Bolaget har försäkrat 58 kommuner samt 2 bolag och
kommunalförbund av totalt 69 ägare.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-05-13 - KSAU § 118
Årsredovisning 2019 Kommunassurans Syd Försäkrings AB
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 86 KLK.2020.65 007

Granskning av rutiner för utbetalning av arvode och
förlorad arbetsförtjänst

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande till Revisionen
överlämna skrivelser från kansli/HR-chef Carita Gustafsson.

Bakgrund
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Örkelljunga
kommun genomfört en granskning av rutiner för utbetalning av arvode
och förlorad arbetsförtjänst. Syftet med granskningen har varit att
bedöma om den interna kontrollen är tillfredsställande vid utbetalning
och att det finns tydliga rutiner och riktlinjer för utbetalning. Uppdraget
ingick i revisionsplanen för år 2019.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att
kontrollen av underlag för utbetalning för framför allt ersättning för
förlorad arbetsinkomst behöver stärkas. I praktiken kontrolleras t.ex.
inkomstuppgifter endast en gång vid tillträdet av det politiska
uppdraget. I något fall har det dessutom betalats årsarvode trots att den
förtroendevalde inte har deltagit i nämndens arbete.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi
kommunstyrelsen att:

· Försäkra sig om att de av fullmäktige beslutade Bestämmelser
om ersättning för förtroendevalda i Örkelljunga kommun 2019-
2022 tillämpas.

· Årligen kräva styrkta inkomstuppgifter av förtroendevalda som
får ersättning från kommunen. Kräva skriftliga och styrkta
uppgifter om förlorad arbetsinkomst, t.ex. intyg från A-kassa,
lönespecifikationer etc.

· Försäkra sig om att årsarvode inte utgår till förtroendevald trots
att hen inte utför vad som enligt bestämmelserna anses ingå i en
ordförandes uppgifter.

· Uppmana den ordförande som felaktigt mottagit årsarvode att
återbetala arvodet för den period som arvodet avser.
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Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast 2020-04-08.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera Granskningen
av rutiner för utbetalning av arvode och förlorad arbetsförtjänst till
kommunchefen för yttrande senast till arbetsutskottets sammanträde
2020-04-22 och samtidigt se över hur kommunen efterlever rutiner och
riktlinjer för utbetalning.

Yttrande från kansli/HR chef
Kansli/HR chef Carita Gustafsson framför bl a följande:

Motivering till beslut
Vid revisionens granskning av rutiner kring förtroendevaldas
utbetalning av arvode och förlorad arbetsförtjänst riktades kritik mot
bristande rutiner för både anmälan och kontroll.

Sammanfattning
För bättre kontroll av aktuella och korrekta inkomstuppgifter föreslås
att nuvarande pappersblanketter från hösten 2020 ersätts med e-tjänster.
Förtroendevalda kommer minst årligen och vid förändringar av inkomst
uppmanas att rapportera aktuella inkomstuppgifter och redovisa styrkta
uppgifter om förlorad arbetsinkomst i e-tjänsten. Anmälda uppgifter
kommer att kontrolleras med de uppgifter som är inlagda i
lönesystemet.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder och svara
kommunrevisionen enligt följande:

Kommunstyrelsens svar till revisionen
Det är kommunfullmäktige som både utser och entledigar
förtroendevalda i deras uppdrag. För att förbättra kontrollen avser vi att
skapa rutiner där såväl anmälningar som avsägningar av förtroende-
uppdrag oavsett partitillhörighet rapporteras via en e-tjänst som kopplas
till kommunsekreteraren. Det blir kommunsekreterarens uppgift att
säkerställa att informationen tillkännages både i handlingar till
kommunfullmäktige och efter beslut om entledigande tillse att beslutet
expedieras till lönespecialist som gör ändringar i lönesystemet samt till
systemförvaltare som gör ändringar i förtroendemannaregistret.
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För bättre kontroll av aktuella och korrekta inkomstuppgifter ersätts
från hösten 2020 nuvarande pappersblanketter med e-tjänster.
Förtroendevalda kommer årligen och vid förändringar av inkomst
uppmanas att rapportera aktuella inkomstuppgifter i e-tjänsten.

Kommunen har återkrävt årsarvodet för den period som ordförande
felaktigt mottaget.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-04-22 - KSAU § 103
Granskning av rutiner för utbetalning av arvode och förlorad
arbetsförtjänst
KPMG - Rapport Örkelljunga kommun
Ersättningar förtroendevalda.pdf
Förslag till beslut svar till kommunrevisionen (002).docx
Kommunstyrelsens svar till Kommunrevisionena.docx
___________

Expedieras inklusive yttrandena till:
Revisorerna
KPMG
Carita Gustafsson
Serkon lön
Suzana Bjelic
nämndsekreterarna
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KS § 87 KLKP.2020.7 020

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019

Kommunstyrelsen beslut

Kommunstyrelsen beslutar
- ge kommunchefens ledningsgrupp i uppdrag att säkerställa så
förvaltningarna arbetar aktivt med att sänka ohälsotalet och att
man arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor enligt gällande
lagstiftning.

- skicka sammanställningen av förvaltningarnas årliga uppföljning
av systematiskt arbetsmiljöarbete vidare till kommunstyrelsen och
till kommunfullmäktige för information/ rapportering.

- i övrigt lägga sammanställningen av 2019 års uppföljning av
systematiskt arbetsmiljöarbete till handlingarna.

Bakgrund
I årlig uppföljning framgår att alla verksamheter inte uppfyller gällande
lagstiftning angående riskbedömningar och dokumentation. Brister
noteras även i det förebyggande hälsoarbetet och att det finns beslut
från 2016 om att arbeta aktivt med att sänka ohälsotalet. Politiken
efterfrågar information och återkoppling på hur man i förvaltningarna
arbetar med att sänka ohälsotalet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-05-13 - PU § 5
Årlig uppföljning av systemtiskt arbetsmiljöarbete 2019.pdf
___________

Expedieras inklusive handlingar till:
Ledningsgruppen
Kommunfullmäktige för information
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KS § 88 SN.2017.25

Avgifter för sondnäring, näringstillskott och övriga
nutritionsprodukter

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att förändra avgifterna för
sondnäring, näringstillskott och övriga nutritionsprodukter enligt
följande:

· Avgift för kosttillägg ändras till nio kronor per styck,
vilket är den avgift näraliggande kommuner
debiterar.

· Debitering görs per levererad förpackning, då
patienten ibland tar fler eller färre än ordinerad dos.

· Avgift för sondnäring och övriga näringstillskott
ändras till den av Region Skåne beslutade avgiften,
9,33 kronor/500 ml.

· Maximal egenavgift sätts till 1375 kronor/månad, i
enlighet med Region Skånes taxa.

· Avgifterna ska justeras vart fjärde år, i enlighet med
Region Skånes upplägg. Nästa avgiftsjustering
infaller i år, 2020.

Anneli Eskilandersson, Niclas Bengtsson och Michael Bengtsson
reserverar sig mot beslutet till förmån för Anneli Eskilanderssons
yrkande.

Sammanfattning

Socialnämnden beslutade 2017-01-31 § 22 om avgifter för sondmat och
näringstillskott. Efter en motion har kommunfullmäktige 2019-12-16 §
126 beslutat att ge socialnämnden i uppdrag att se över avgifterna för
sondnäring, näringstillskott och övriga nutritionsprodukter. I översynen
ska det ses över att avgifterna överensstämmer med patientavgiften
som tas ut i enlighet med Region Skånes politiska beslut, oavsett om
det beviljats bistånd i vård- och omsorgsboende eller ordinärt boende.
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Verksamhetschefen för hemsjukvården och biträdande
förvaltningschefen föreslår i en tjänsteskrivelse 2020-02-11 att
nuvarande taxa förändras. Avgift för kosttillägg föreslås ändras till nio
kronor per styck. Debitering föreslås göras per levererad förpackning,
då patienten ibland tar fler eller färre än ordinerad dos. Avgiften för
sondnäring och övriga näringstillskott föreslås ändras till den av
Region Skåne beslutade avgiften, 9,33 kronor per 500 ml. Maximal
egenavgift föreslås sättas till 1 375 kronor/månad, i enlighet med
Region Skånes taxa inklusive justering vart fjärde år.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden har beslutat
att föreslå kommunfullmäktige att förändra avgifterna för

sondnäring, näringstillskott och övriga nutritionsprodukter enligt
följande:
- Avgift för kosttillägg ändras till nio kronor per styck, vilket är
den avgift näraliggande kommuner debiterar.
- Debitering görs per levererad förpackning, då patienten ibland
tar fler eller färre än ordinerad dos.
- Avgift för sondnäring och övriga näringstillskott ändras till den
av Region Skåne beslutade avgiften, 9,33 kronor/500 ml.
- Maximal egenavgift sätts till 1375 kronor/månad, i enlighet
med Region Skånes taxa.
- Avgifterna ska justeras vart fjärde år, i enlighet med Region
Skånes upplägg. Nästa avgiftsjustering infaller i år, 2020.

Kommunstyrelsens behandling
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet lämnas information från
Cecilia Stewart, verksamhetschef, Hälso- och sjukvård och Sandra
Olsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Yrkanden

Anneli Eskilandersson yrkar att avgiften för kosttillägg ska uppgå till
4,67 kronor, till skillnad mot nio kronor i förslaget till beslut.

Per-Uno Nilsson yrkar bifall till socialnämndens och arbetsutskottets
förslag till beslut.
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Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslagen, och förklarar sig anse att
styrelsen bifallit Per-Uno Nilssons yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och följande voteringsproposition fastställes:

Ja-röst för arbetsutskottets och socialnämndens förslag.

Nej-röst för Anneli Eskilanderssons ändringsyrkande.

Omröstningsresultat

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

Thomas Bjertner, Henrik Linderos Tommy Brorsson, Andreas
Johansson, Arne Silfvergren, Per-Uno Nilsson, Tomas Nilsson och
Gunnar Edvardsson röstar ja. Niclas Bengtsson, Anneli Eskilandersson
och Michael Bengtsson röstar nej.

Kommunstyrelsen har således beslutat tillstyrka arbetsutskottets och
socialnämndens förslag till beslut.

Den Sverigedemokratiska kommunstyrelsegruppen reserverar sig mot
beslutet till förmån för Anneli Eskilanderssons yrkande.

Noteras att ärendet ajourneras klockan 15.35-15.45.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-05-13 - KSAU § 115
Protokoll 2020-03-31 - SN § 51
Tjänsteskrivelse nutritionsbehandling
Bilaga från Region Skåne om speciallivsmedel
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 89 SN.2020.69

Ändrad taxa för tillfälliga serveringstillstånd

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att förändra taxan för
Tillfälliga serveringstillstånd, genom att taxan ska vara 100 kronor
per tillfälle från och med fjärde ansökningstillfället under ett
kalenderår, samt att ändringen gäller från och med 2020-01-01.

Sammanfattning
Dagens taxemodell för serveringstillstånd utarbetades 2018. Då
skapades en taxemodell som innebar att det från andra
ansökningstillfället under ett kalenderår utgick en lägre taxa än vid
första ansökningstillfället.

Även med nuvarande modell kan taxan för tillfälliga tillstånd i vissa
fall bli orimligt hög. Det gäller när någon aktör behöver ansöka om
många tillfälliga tillstånd under ett år.

För att åtgärda detta föreslår nämndsekreteraren och förvaltnings-
chefen i en tjänsteskrivelse 2020-03-10 att en tredje nivå läggs till.
Förslaget innebär följande förändring:

Nuvarande taxor (2020 års nivå)
Tillfälligt tillstånd allmänheten: 4 500 kronor vid första tillfället.
Därefter 600 kronor per tillfälle
Tillfälligt tillstånd där sökande har stadigvarande tillstånd: 2 399
kronor vid första tillfället. Därefter 600 kronor per tillfälle

Förslag till revidering (2020 års nivå)
Tillfälligt tillstånd allmänheten, första ansökningstillfället per
kalenderår:4 500 kronor
Tillfälligt tillstånd allmänheten, andra och tredje ansökningstillfället
under kalenderåret: 600 kronor/tillfälle
Tillfälligt tillstånd allmänheten, från och med fjärde ansökningstillfället
under kalenderåret: 100 kronor/tillfälle

Tillfälligt tillstånd där sökande har stadigvarande tillstånd, första
ansökningstillfället per kalenderår: 2 399 kronor
Tillfälligt tillstånd där sökande har stadigvarande tillstånd, andra och
tredje ansökningstillfället under kalenderåret: 600 kronor/tillfälle
Tillfälligt tillstånd allmänheten där sökande har stadigvarande tillstånd,
från och med fjärde ansökningstillfället under kalenderåret: 100
kronor/tillfälle.

Förslaget är att ändringen börjar tillämpas från och med 2020-01-01.
Eftersom det är ett för sökanden positivt retroaktivt beslut, strider det
inte mot 2 kap 4 § kommunallagen.

30(48)



Sammanträdesprotokoll 2020-06-03
Kommunstyrelsen

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att förändra taxan för tillfälliga serveringstillstånd, genom att taxan

ska vara 100 kronor per tillfälle från och med fjärde
ansökningstillfället under ett kalenderår, samt

att ändringen gäller från och med 2020-01-01.

Kommunstyrelsens behandling
Nämndsekreterare Anders Svensson informerar i ärendet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-05-13 - KSAU § 116
Protokoll 2020-03-31 - SN § 48
Tjänsteskrivelse avgiftsändring serveringstillstånd
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 90 KLK.2017.266 872

Besvarande av motion (S) - Vårda fornlämningen
Lyckstaborg - fortsatt arbete med verkställighet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar instämma i Pinnågruppens förslag
att skötsel av Lycksta borg ska följa ”Skötselplan 2010-05-20
för Pinnåns naturreservat invid Örkelljunga centrum”.
Före slyröjning genomförs ska någon från Örkelljungabygdens
Natur vara närvarande.

Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till samhällsbyggnads-
nämnden för praktisk hantering.

Bakgrund
Agneta Lindau Persson lämnar 2017-08-23 in följande motion.

"Vårda fornlämningen Lyckstadborgkullen

"Lyckstadborgkullen" är registrerad som fornlämning (RAÄ-nummer
Örkelljunga 67:1) av Riksantikvarieämbetet 1994. Borgen finns inte
idag men uppfördes troligen på 1300-talet och platsen kom att bli det
första ursprungliga Örkelljunga. Därför tycker vi socialdemokrater det
är viktigt att borgkullen vårdas som den fornlämning den är och
åtgärder för detta skyndsamt vidtas.

Enligt Kulturmiljölagen är det förbjudet att skada en fornlämning
och det är kommunens ansvar att så inte sker. Vi socialdemokrater
anser att det ansvaret är så viktigt att expertis bör kontaktas så som
Länsstyrelsen och även Naturhistoriska museet i Lund.

Socialdemokraterna i Örkelljunga föreslår kommunfullmäktige besluta:

· att kommunen ansöker om ekonomiska medel från
Länsstyrelsen för underhåll av Lyckstadborg kullen snarast.

· att kontakter tas med Naturhistoriska Museet i Lund för
expertishjälp med hur Lyckstadborg kullen bör hanteras nu och i
framtiden.
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· att kommunen underhåller naturen längs Pinnån, från
Skytteparksvägen fram till Lyckstadborg, främst för intresserade
som vill besöka fornminnet Lyckstadborg."

Kommunfullmäktige beslutar 2018-06-25 § 74 att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Pinnågruppen att lämna förslag på
möjliga åtgärder för Lycksta berg i skötselhänseende. Svar önskas inför
arbetsutskottets sammanträde 2018-11-21. Kommunfullmäktiges beslut
innebär att Pinnågruppens svar avvaktas före ytterligare kontakter tas
med Länsstyrelsen och Naturhistoriska museet i Lund.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-12-12 § 357 att uppdra
åt samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef att se till att
underlag i ärendet lämnas över till arbetsutskottets sammanträde
2018-12-19.

Det finns ett protokoll från Pinnågruppens sammanträde 2018-10-31,
där motionen behandlas. Pinnågruppen beslutar att äska medel med 30
000 kronor för komplettering och uppsättning av informationsskyltar
vid Lycksta berg. Vidare anges i protokollet att frågor från föregående
sammanträde om slyröjning samt borttagning av lutande träd och
trädgårdsväxter kvarstår. Dessa åtgärder ska planeras av gata- och
parkenheten för kommande säsong, 2018/2019.

Arbetsutskottets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott anser inte att Pinnågruppen har lämnat
förslag på möjliga åtgärder för Lycksta berg i skötselhänseende. Mot
denna bakgrund återremitteras ärendet till Pinnågruppen, vars nästa
sammanträde hålls 2019-05-13. Pinnågruppens förslag ska vara
kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda i juni 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till
Pinnågruppen. Uppdraget till Pinnågruppen är att lämna förslag på
möjliga åtgärder för Lycksta berg i skötselhänseende. Pinnågruppens
förslag ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda i juni 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott påpekar att frågan om skyltar ska
behandlas av kultur- och fritidsnämnden.
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Pinnågruppens yttrande
Pinnågruppen har 2020-02-28 beslutat följa kommunlednings-
förvaltningens synpunkter.

Att skötsel av Lycksta borg följer enligt skötselplanen ”Skötselplan för
Pinnåns naturreservat invid Örkelljunga centrum”, 2010-05-20.

Innan slyröjning genomförs ska någon från Örkelljunga Bygdens natur
vara närvarande.

Skötselplanen för området
Ett skogsbeklätt, markerat höjdområde beläget just intill Pinnån, känt
under namnet Lycksta berg. Här lär under medeltiden ha legat en
träborg, som dock brändes ner år 1316. Inga rester av borgen finns
kvar. Ett flertal ekar dominerar trädskiktet, men under senare år har
även ett på sina håll tätt buskskikt utvecklats. Klena rönnar dominerar
bland buskarna. Själva höjdområdet utmärks också av partier med berg
i dagen.

Floran domineras oftast av blåbär och kruståtel. Vid berg-i-dagen
området finns rikligt med stensöta.Viss tillgång på död ved finns.

Bevarandemål:
-Naturlig ädellövskogsdynamik med stor tillgång på död ved och gamla
träd.
-Viss utsikt från höjden ska ge upplevelse av områdets tidigare
strategiska läge. Viktigt att inte ”röja bort” områdets spänningsmoment.

Skötselåtgärder:
Skogen lämnas till fri utveckling. Busk- och slyröjning utförs för att
skapa utsikter åt några håll och hålla några ”stigar” fria. Död lövved får
inte föras ut ifrån skötselområdet. Före markarbeten ska godkännande
inhämtas från arkeologisk tillsynsmyndighet.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2020-05-20 - KSAU § 138
Besvarande av motion KLK 2017.266.docx
Yttrande motion KLK.2017.266 Vårda fornlämningen
Lyckstadborg.docx
Skötselplan för Pinnåns naturreservat invid Örkelljunga centrum
___________

Expedieras till:
Pinnågruppen
Anneli Enryd
Agneta Lindau Persson
Tomas Nilsson
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KS § 91 KLK.2020.164 141

Initiativ från Per-Uno Nilsson, M, om kontakt med
exploatörer för logistik och handelscentra

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som svar på Per-Uno Nilssons
initiativ överlämna yttrandet från näringsliv- och turistchef
Krister Perssons som presenteras nedan:

Bakgrund
Per-Uno Nilsson, M, har till kommunstyrelsen inlämnat följande
initiativ:

"I den rådande krisen ser vi att livsmedelsförsörjningen i Sverige inte
uppgår till ens 50% av behovet. Därför har jag med intresse följt
debatten i pressen om ett nytt E- handelscenter på bästa åkermarken i
Varalöv, Ängelholm.

Motståndet verkar stort på den platsen och jag vill därför att
kommunstyrelsen ger Företagsutvecklaren i uppdrag att kontakta
exploatörerna i Ängelholm om vi kan få till stånd en etablering vid
någon av trafikplatserna i Örkelljunga.

Samtidigt ges i uppdrag till företagsutvecklaren att inventera tänkbara
markområden.

Vi ser samma mönster längs hela E6:an och därför skall vi
marknadsföra Örkelljunga kommun som möjlig etableringsort för andra
logistik och handelscentra."

Kommunstyrelsen har beslutat bifalla Per-Uno Nilssons initiativ och
uppdragit åt näringslivs- och turistchef Krister Persson, dels att
kontakta exploatörerna i Ängelholm om Örkelljunga kommun kan få
till stånd en etablering vid någon av trafikplatserna i Örkelljunga, dels
inventera tänkbara markområden.
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Krister Perssons yttrande
Krister Persson har inlämnat yttrande i ärendet. Av yttrandet framgår
följande:

Näringslivs- och turistchef Krister Persson har varit i kontakt med
Catena som är exploatören i Ängelholm. De ser ingen möjlighet att
flytta hela eller delar av denna etablering till Örkelljunga Kommun.

Samtal har förts både med Catena som är exploatören i
Erikslundsområdet i Ängelholm samt med Ängelholms Näringslivs
AB. Transparens och öppenhet har präglat samtalen. Catenas önskade
utökning i området ligger hos politiken i Ängelholm för beslut och
både Catena som kund och näringslivsbolaget i Ängelholm ser positivt
på det förväntade beslutet.

Krister Persson har fört samtal direkt med Catenas VD Benny
Thögersen. Resultatet är att för de projekt som är aktuella i Ängelholm
ser inte Catena en alternativ placering i Örkelljunga Kommun som
möjlig. En stor orsak är samordningseffekter och hållbarhet som de
söker genom etablering direkt intill det befintliga området. Inte ens en
alternativ etablering vid flygplatsen i Ängelholm är aktuell eftersom
varje extra meter i förhållande till befintlig etablering är av betydelse i
Catenas kalkyler. Kraven från Catena är att med de kundcase som detta
handlar om vill man etablera sig inom den s.k. ”gyllene triangeln” som
är mellan Erikslund – Åstorp – Helsingborg.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-05-20 - KSAU § 142
Initiativ Per-Uno Nilsson.docx
Svar på KLK.2020.164 kontakt med exploatör för logistik och
handelscentra.docx
___________

Expedieras till:
Per-Uno Nilsson
Krister Persson
Mikael Strömbäck
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KS § 92 KLK.2020.178 253

Optionsförfrågan - Tomtplats, del av Örkelljunga 156:1-
Helsingborgs Stängsel AB

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att genom avtal som
upprättas medge att Helsingborgs Stängsel AB får option under 1
år till tomt om cirka 7 000 m2 utgörande del av Örkelljunga 156:1.

Bakgrund
Bolaget Helsingborgs Stängsel AB har önskat få köpoption till
tomtplats som ligger i det så kallade Norra industriområdet i
Örkelljunga tätort.

Optionsförfrågan gäller ett markområde om cirka 7 000 m2 som ligger
inom kommunens fastighet Örkelljunga 156:1. Området angränsar till
den del som för närvarande är föremål för överlåtelse till D. Andersson
Transport AB.

Initiativet grundas från början på önskemål om att få köpa tomtmark
inom den aktuella delen av Örkelljunga tätort. Bolaget bedriver sin
verksamhet från industritomt i Bjuv (Ekeby) som de har bebyggt.
Enligt bolaget har de bra kundkrets i Örkelljungas närområde vilket gör
att de vill etablera sig i kommunen. Tomten passar med sitt läge och
omfattning väl in på de behov bolaget har för att utvidga sin
verksamhet.

På grund av den allmänna osäkerhet som har uppstått som följd av
rådande pandemin har bolaget framfört önskemålet om att få möjlighet
att få avvakta med förvärv av tomtmark. Dialogen har lett fram till att
bolaget önskar att få mer tid på sig att överväga förvärvsinitiativ genom
att de får option.

Mark- och exploateringsingenjörens bedömning
Verksamheten som Helsingborgs Stängsel AB bedriver är lämplig för
den aktuella platsen. Detaljplanen anger industriändamål vilket är
förenligt med den markanvändning som avses.
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Avskiljs marken till den önskade tomtstorleken om cirka 7 000 m2,
medför det i så fall att cirka 15 000 m2 blir kvar för andra intressenter.
Det innebär i så fall fortfarande flexibla möjligheter att erbjuda
tomtmark till mindre eller medelstor etablering på platsen.
Osäkerheten som pandemin förorsakar får anses utgöra ett godtagbart
skäl att ge ökat planeringsutrymme. Däremot är förväntan att det inom
innevarande år bör klarna för bolaget, om de på kortare sikt har
kapacitet att gå in i en sådan tomtinvestering.

Avtal som medger option under 1 år bedöms vara tillräckligt i och med
den totala tidsutsträckningen som också uppstår med köpeprocessen.

Förslag till beslut från Mikael Strömbäck
Genom avtal som upprättas medge att Helsingborgs Stängsel AB får
option under 1 år till tomt om cirka 7 000 m2 utgörande del av
Örkelljunga 156:1

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-05-20 - KSAU § 137
Tjänsteskrivelse
Kartbilaga
___________

Expedieras till:
Helsingborgs Stängsel AB
Mikael Strömbäck
Krister Persson
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KS § 93 KLKP.2020.5 020

Personalutskottets delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

- fattade delegationsbeslut om anställande och lönesättning inom
kommunens verksamheter perioden 2020-02-01-2020-05-01 läggs
till handlingarna.

- fattade delegationsbeslut om lokala kollektivavtal gällande
krislägesavtal med Vision, Lärarförbundet, SSR
akademikeralliansen och Vårdförbundet läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-05-13 - PU § 6
___________

Expedieras till:
Carita Gustafsson
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KS § 94 SN.2020.98

Ekonomisk rapport

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga socialnämndens information
till handlingarna.

Bakgrund
Föreligger Serkons rapport om socialnämndens budget 2020. Nämnden
har beslutat godkänna rapporten, samt påtala för kommunstyrelsen att
den lämnade prognosen är osäker.

Sammanfattning
Ekonomisk uppföljning per 2020-03-31 för socialnämnden.

För perioden januari-mars är utfallet -50,1 miljoner kronor, jämfört
med budgeterat -49,4 miljoner kronor. Avvikelsen för perioden är
därmed -0,7 miljoner kronor.

Prognosen för helåret är -5,0 miljoner kronor. I den ekonomiska
rapporten framhålls att prognosen innehåller osäkerhetsfaktorer och att
det är osäkert om den kan hållas.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-05-20 - KSAU § 143
Protokoll 2020-05-05 - SN § 65
Ekonomisk uppföljning per 2020-03-31
___________

Expedieras till:
Socialnämnden
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KS § 95 KLK.2020.254 43

Mark- och miljödomstolens dom gällande Continental
Bakeries North Europe AB

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga mark- och miljödomstolens
dom gällande Continental Bakeries North Europe AB till
handlingarna.

Beslutsunderlag
Dom - Mark- och miljödomstolens dom gällande Continental Bakeries
North Europe AB
___________
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KS § 96 KLK.2020.3 00

Informationsärenden 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

· Handlingar till årsstämma i Rönneåkommittén 2020-05-29
KLK 2020.268

___________
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KS § 97 KLK.2020.161 002

Fullmäktigesammanträde med reducerat antal
ledamöter - informationsärende

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar noterar överenskommelsen mellan
partiernas gruppledare avseende reducerat antal ledamöter vid
fullmäktiges sammanträden månaderna april - juni 2020 p g a
covid 19. Ett nytt möte kommer att hållas med gruppledarna efter
kommunfullmäktiges junisammanträde.

Bakgrund
Föreligger överenskommelse mellan partiernas gruppledare om
reducerat antal ledamöter vid fullmäktiges sammanträden april- juni
2020 p g a covid 19.

Kommunstyrelsen har beslutat att som informationsärende till
kommunfullmäktige överlämna överenskommelsen mellan partiernas
gruppledare avseende reducerat antal ledamöter vid fullmäktiges
sammanträden månaderna april - juni 2020 p g a covid 19.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-04-27 - KF §31
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige som informationsärende
Magnus Håkansson
Gruppledarna
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KS § 98 KLK.2020.272 460

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder år 2021

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt Söderåsens Miljöförbund
att för Örkelljunga kommun utföra uppgifter enligt lag om
tillfälliga smittskyddsåtgärder och att förbundet beviljas del av det
riktade statliga stödet i sin helhet.

Bakgrund
Miljöchef Charlotta Leander och ordförande Torbjörn Ekelund
Söderåsens Miljöförbund meddelar bl a följande:

Den 24 mars 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten föreskrifter och
allmänna råd (HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på
restauranger och caféer m.m. Föreskriften är beslutad med stöd av
smittskyddsförordningen och ska tillämpas i sådana verksamheter som
omfattas av anmälan enligt 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter
(LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien.

I föreskriften anges att det är smittskyddsläkaren som tar beslut om att
förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven i föreskriften, om det
föreligger risk för smittspridning av covid-19. Kommunerna har ingen
tillsynsuppgift enligt smittskyddslagen, samtidigt ska kommunerna
enligt 9 kap. 14 § miljöbalken utan dröjsmål underrätta
smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan vara av betydelse för
smittskyddet för människor. De kommunala miljöförvaltningarna, som
bedriver kontroll enligt Livsmedelsverkets föreskrifter, har pekats ut
som en lämplig aktör att hjälpa till att kontrollera efterlevnaden åt
smittskyddsläkaren. Något beslutsmandat finns dock inte hos
miljöförvaltningarna.

Socialdepartementet har nu i ett utkast till lagrådsremiss föreslagit en
ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen vilken
delvis ersätter Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Förslaget i korthet
Lagen föreslås vara tillfällig och gälla från och med den 1 juli 2020 till
och med den 31 december 2020.

I förslaget föreslås kommunerna få tillsynsansvaret.
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Med hänsyn till att restaurangbranschen är hårt drabbad av följderna av
utbrottet av covid-19 föreslås att tillsynen inte ska vara
avgiftsfinansierad och att staten kompenserar kommunerna för den
totala kostnaden som beräknas till ca 75 miljoner kr. Kostnaderna
bedöms huvudsakligen bestå av de utökade inspektionerna,
administration kopplad till dessa samt hantering av klagomål.
Ersättningen till kommunerna ska enligt förslaget fördelas utifrån
befolkningsmängd.

Söderåsens miljöförbund upphör med trängselkontroll
Om den föreslagna lagen antas och börjar gälla den 1 juli 2020 kommer
den att ersätta delar av de nuvarande föreskrifterna från
Folkhälsomyndigheten och det är inte längre smittskyddsläkaren som
har att fatta beslut om att förbjuda verksamheter där det föreligger risk
för smittspridning av covid-19. Som en direkt följd av detta upphör då
även miljöförvaltningarnas uppdrag att stödja smittskyddsläkarna och
miljöförbundet kommer inte längre att utföra trängselkontroller.

Ska det kommunala tillsynsuppdraget, enligt den föreslagna lagen om
tillfälliga smittskyddsåtgärder, underställas Söderåsens miljöförbund
och ge miljöförbundet beslutsmandat, krävs, behövs beslut i respektive
kommunfullmäktige om att miljöförbundet får tillsynsansvaret.

Behov av åtgärder i medlemskommunerna
Söderåsens miljöförbund ser två möjliga alternativ för kommunerna
1.Kommunerna utför själva tillsynen med hjälp av det statliga stödet,
t.ex. genom att utöka den verksamhet kommunen redan utför inom
ramen för sin alkoholtillsyn.
2.Kommunfullmäktige fattar beslut om att ge uppdraget till Söderåsens
miljöförbund. Detta förutsätter dock att miljöförbundet får del av det
riktade statliga stödet i sin helhet.

Återkoppling till miljöförbundet
Under förutsättning att den föreslagna lagen antas och beroende på dess
slutgiltiga utformning önskar Söderåsens miljöförbund besked om
vilken inriktning kommunerna väljer. Miljöförbundet kan påta sig
ansvaret först 2 veckor efter det att respektive kommun meddelat beslut
om detta.
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Om kommunerna själva avser att bedriva tillsynen delar miljöförbundet
gärna med sig av det underlag och erfarenheter från den tillsyn som
miljöförbundet hittills sammanställt och genomfört. Miljöförbundet har
identifierat ett 160-tal objekt (restaurang, cafe, därtill finns ca 90
skolor), arbetet med checklistor, tagit fram rutiner, planerat och
genomfört besök. Hittills har miljöförbundet genomfört över 100
timmars trängselkontroll utan ekonomisk kompensation.

Miljöförbundet kommer att framöver rapportera alla de merkostnader
samt minskade intäkter som är ett resultat av de förändringar som
miljöförbundet genomfört kopplat till risken för smittspridning av
virussjukdomen covid-19 i samhället. Miljöförbundet vill påtala att den
generella kompensation som staten utlovat kommunerna för ökade
kostnader inte per automatik kommer miljöförbundet till del.

Beslutsunderlag
VB: Information om ny lag om smittskyddsåtgärder - Filnr: 3 av 3: Lag
om tillfälliga smittskyddsåtgärder år 2021 meddelande.docx
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 99 KLK.2020.205

Kul i dalen 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar medge Örkelljunga IF inställa Kul i
Dalen 2020 med anledning av covid-19.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-25 § 77 att bjuda in
Örkelljunga IF till arbetsutskottets sammanträde
2020-04-15 för fortsatta ställningstaganden om arrangemanget Kul i
dalen.

Kommunstyrelsens ordförande Christian Larsson (M) berättar att mötet
inte blir av, men att han varit i kontakt med föreningen via telefon.
Föreningen planerar för stunden att genomföra fyra aktiviteter under
sommaren 2020. Händelseutvecklingen kring Corona-viruset gör att det
finns en allmän osäkerhet kring om planerna kommer gå att genomföra.
Föreningen önskar få en kommunal garanti för kostnader upp till 180
000 kronor, utöver kommunens tidigare åtaganden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Örkelljunga kommun ska
stå som garant för upp till 180 000 kronor för Örkelljunga IF avseende
Kul i dalen 2020. Åtagandet i detta beslut är utöver kommunens
tidigare beslutade åtaganden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott begär att Örkelljunga IF efter
genomförandet ska lämna in sin ekonomiska slutredovisning för Kul i
dalen 2020.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-04-15 - KSAU § 94
___________

Expedieras till:
Inger Strömberg
Örkelljunga IF
Karin Sagnia
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