
Sammanträdesprotokoll 2013-10-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10.

Beslutande
Carina Zachau (M) - ordförande
TomasNilsson (C) - förste vice ordförande
Christer Olsson (S) - andre vice ordförande
Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot
Thomas Bjertner (S) - ledamot

Övriga deltagande Kenth Svensson, kommunsekreterare
Peter Andreasson, kommunchef
Stefan Andersson, fastighetsingenjör, § 171
Jerker Widerström, controller, § 171
Kristian Swärd, samhällbyggnadschef, § 171-174

Justering
Justerare Christer Olsson

Plats och tid Kommunhuset 2013-10-16, klockan 13.00.

Justerade paragrafer §§ 171 - 179

Underskrifter

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

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

Justerare
.................................................................
Christer Olsson

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2013-10-09

Datum för uppsättande
av anslag

2013-10-18 Datum för nedtagande av
anslag

2013-11-12

Förvaringsplats för
protokoll Kommunkansliet

Underskrift
.................................................................
Kenth Svensson
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 171 SBN.2013.21

Investeringsredovisning

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information om
fastighetsprojekt för 2013 från fastighetsingenjör Stefan Andersson,
samhällsbyggnadschef Kristian Swärd och controller Jerker
Widerström.

Beslutsunderlag
Investeringsredovisning 2013-08-12
Protokoll 2013-08-26 - SBN § 75

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
____________
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 172 SBN.2013.12

Internkontrollplan Samhällsbyggnadsförvaltningen

Controller Jerker Widerström har redovisat förslag till
internkontrollplan för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att anta liggande förslag till
internkontrollplan.

Beslutsunderlag
Internkontrollplan Samhällsbyggnadsförvaltningen
SBN § 30 2013-03-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta

att lägga informationen till handlingarna.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 173 KLK.2013.84 314

Besvarande av motion - Förbättra snöröjning och
halkbekämpning

Per-Uno Nilsson, Theresa Lindahl och Arne Andersson har inlämnat en
motion 2013-03-18 om att Förbättra snöröjning och halkbekämpning.

Avmotionen framgår att kommunen ansvarar för att gator och vägar har
en god standard och är trafiksäkra samt utformade och anpassade för en
god boendemiljö. Trafikverket ansvarar och sköter om de större vägarna
och vissa genomfartsleder. Snöröjning och halkbekämpning inom
Örkelljunga kommuns gatunät ska utföras av kommunen. Enligt
kommunens hemsida gäller följande:

”Snöröjning och halkbekämpning som ska utföras före ordinarie
arbetstid, det vill säga innan klockan 07.00, ska bedömas dagen innan
av en arbetsledare anställd på kommunen.”

Vilka gator gäller det och hur kan man veta behovet om det kommer
mycket snö på natten?

Under helgen, det vill säga mellan fredag klockan 15.45 och måndag
klockan 07.00, utförs vinterväghållningen efter avrop från
tjänstgörande arbetsledare, som ligger i beredskap tillsammans med
övrig beredskapspersonal och åtta entreprenadenheter. Alltså ingen
beredskap under vardagsnätter och hur kan en jourhavande
tjänsteman uppmärksamma den nederbörd eller behov av sandning som
behövs i de orter som tjänstemannen inte bor i. För att säkerställa
framkomligheten för räddningstjänst och ambulans samt boende är det
viktigt att röjning och sandning sker så snart det är påkallat, dygnet
runt.

Motionärerna vill att fullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag

· att förutsättningslöst undersöka om hur en säkrare
vinterväghållning och jour kan införas så att hela
kommunens behov av att snöröjning och halkbekämpning
kan sättas in i tid.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

2

Beslutsunderlag
Motion - Förbättra snöröjning och halkbekämpning
Tjänstekrivelse - Kristian Swärd
KSAU § 117 2013-05-22
Beslut - Sbn § 84. 2013-08-26

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 30 september 2013.

Samhällsbyggnadschef Kristian Swärd framför i skrivelse att
samhällsbyggnadsförvaltningen anser följande:

· att kommunen har en fullgod vinterväghållning,
· att få klagomål inkommer på nuvarande väghållning,
· att nuvarande beredskapsschema fungerar bra,
· att ytterligare utöka beredskapen ger en stor kostnadsfördyring,
· att ökad beredskap ger omfattande förändringar av arbetstider

för övrig personal inom gata/park och att utökad beredskap inte
skulle ge en förbättrad vinterväghållning

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat

att instämma i samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, samt

att översända skrivelsen till kommunstyrelsen som svar på
motionen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige
besluta

att som svar på motionen översända samhällsbyggnadsnämndens
protokoll 2013-08-26, § 84, samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 174 SBN.2013.26

Projekt gång- och cykelväg Hallandsvägen

Trafikverket har beviljat kommunen 750 000 kronor för att under 2013
anlägga en gång- och cykelväg längs med Hallandsvägen i Örkelljunga,
från rondellen i centrum till väg 24. Kommunen har för avsikt att
genomföra projektet under 2013 men vid anbudsöppningen i juli stod
det klart att vinnande anbud överskrider befintlig budget.

För att projektet ska genomföras under 2013 behöver extra medel
tillskjutas projektet, alternativt att delar av projektet tas bort.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Projekt gång- och cykelväg Hallandsvägen
Protokoll 2013-08-26 - SBN § 77

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat

att godkänna igångsättning av projektet i enlighet med alternativ 3
i tjänsteskrivelsen.
Alternativ 3 anger att Gång- och cykelvägen anläggs med
hela sträckningen från centrum till väg 24, dock att vissa
arbeten utgår från entreprenören (bl a nya trafikljus, pollare
och smågatsten) samt att ej nyttjade investeringsmedel
på 100 tkr för projekt 3786 omfördelas till projekt 3795

att byte av trafikljus ska ingå i projektet, samt

att godkänna omfördelningen av ej nyttjade investeringsmedel
från projekt 3786 (tillgänglighetsanpassning) till projekt 3795
(GC-vägar)
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

2

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige
besluta

att i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens önskemål
godkänna omfördelningen av ej nyttjade investeringsmedel
från projekt 3786, Tillgänglighetsanpassning, till projekt 3795
GC-vägar.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Medarbetare som har 25 tjänstgöringsår 2013

Ann-Christin Axelsson
Utbildningsförvaltningen
Carolin Björklund
Utbildningsförvaltningen
Eva Hult Nilsson
Utbildningsförvaltningen
Inga Nilsson
Utbildningsförvaltningen
Inger Strömberg
Utbildningsförvaltningen
Irene VonBrömssen
Utbildningsförvaltningen
Jeanette Kringstad
Utbildningsförvaltningen
Anette Nilsson
Socialförvaltningen
Christer Unosson
Socialförvaltningen
Ewa Welander-Månsson
Socialförvaltningen
Marita Sunesson
Socialförvaltningen
Mona Mohlin
Socialförvaltningen
Kristina Leyden
Kommunledning IT
Susanne Nilsson
Kultur&Fritid

Förtroendevalda
Christer Unosson

KSAU § 175 KLK.2013.241 028

Medarbetare och förtroendevalda som uppnått 25 års
tjänstgöringsår i Örkelljunga kommun 2013
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

2

Beslutsunderlag
Medarbetare och förtroendevalda som uppnått 25 års tjänstgöringsår i
Örkelljunga kommun 2013

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
beslutar

att utdela kommunal gratifikation för 25 tjänstgöringsår enligt
ovanstående förteckning.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 176 UBF.2013.150 610

Internkontroll - rapport 2012

Utbildningsnämnden har enligt kommunallagen ansvar för att genom
intern kontroll se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten.

En del av nämndens interna kontroll är den som utbildningsnämnden
för varje år utser särskilda områden för.

I enlighet med utbildningsnämndens beslut 2012-09-26, § 94, skall
resultatet av denna interna kontroll för 2012 redovisas.

Denna omfattar områdena:

1. Individuella utvecklingsplaner.

2. Kommunens uppföljningsansvar för unga upp till 20 år enligt
skollagen 29 kap 9 §.

Utbildningsnämnden beslutade 2012-06-07 § 73, i samband med att
behandlingen av rapporten från Internkontroll 2011, att ge
utbildningschefen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för
arbetet med ungdomar som inte fyllt 20 år, enligt Skollagen 29 kap 9.

Utbildningsnämnden godkände sådana riktlinjer vid sitt sammanträde
2013-06-13, § 62.

Utbildningscentrum arbetar nu i enlighet med dessa riktlinjer och har
redovisat två rapporter till utbildningsnämnden, 2013-03-15 och
2013-05-13.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

2

Förvaltningsstrategen har genom programmet för elevdokumentation
kontrollerat om det upprättats individuella utvecklingsplaner för
samtliga elever höstterminen 2012. Resultatet av kontrollen är att det i
flera klasser brustit i registreringen i det digitala
elevdokumentationsprogrammet. Individuella utvecklingsplaner är dock
nu upprättade och rektorerna kommer tillse att registreringen kommer
att göras.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-08-15 - UN § 74

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-08-15 - UN § 74

Utbildningsnämnden har beslutat att godkänna redovisningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta

att lägga redovisningen till handlingarna.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 177 UBF.2012.47 047

Lärarlyftet II

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

Utbildningschefen har informerat om att det funnits behov av att fyra
lärare vidareutbildat sig genom Lärarlyftet II i matematik samt en i
engelska vårterminen 2013.De har beviljats en nedsättning av
tjänstgöringstiden med 20% för halvtidsstudier. Kostnaden för detta är
130 500 kr sedan det statsbidrag som utgår frånräknats.

Kommande kostnader för utbildningsinsatser för lärare som en
konsekvens av de skärpta kraven annonserades i budgetdiskussionen
inför budget 2013. De ekonomiska förutsättningarna för Lärarlyftet II
var då ännu inte klara och budgetberedningens diskussion resulterade
därför i att utbildningsnämnden skulle återkomma med äskande när de
mer exakta kostnaderna kunde beräknas.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-08-15 - UN § 80

Utbildningsnämnden har beslutat att hos kommunstyrelsen begära
tilläggsanslag med 130 500 kr för kostnader 2013 för vidareutbildning
av lärare i Lärarlyftet II.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

2

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta

att bevilja utbildningsnämnden 130.500 kronor för
Lärarlyftet 11, samt

att kostnaden täcks ur anslaget kommunstyrelsens medel till
förfogande i 2013 års budget

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 178 KLK.2013.114 841

Besvarande av motion - Turismen i Örkelljunga.

Bjarne Daa (S) har inlämnat en motion om turismen i Örkelljunga. Av
motionen framgår följande:

Vi var flera som lyfte på ögonbrynet när vi fick en presentation av vår
turistverksamhet inför 2013. Vi vet hur viktigt Örkelljungas Näringsliv
är för kommunen, och kommunen har därför ett stort ansvar för att
hjälpa till att marknadsföra kommunen som ett fantastiskt ställe att hålla
sin semester.

Men vid presentationen fanns inte den minsta idén om att inplantera
QR-koder eller App som verktyg till marknadsföring, återigen ligger vi
ljusår ifrån verkligheten. Den verklighet som turister vill ha när de
kommer till det stället där de ska hålla sin semester.

De vill inte ha ett papperskort över kommunen med bläckstreck på.
De vill hämta en App med cykel routen och platser med
sevärdheter, matställen eller övernattningsmöjlighet. När de sen har
kommit fram till den sevärdhet de vill besöka kan de få information om
platsen från en App eller att där finns en QR-kod från den lokala
föreningen med information om platsen.

Bjarne Daa föreslår kommunfullmäktige besluta:

att ansvariga för turismen börjar inplantera App och QR-koder i
marknadsföringssyfte och som sedan presenteras inför kommande
säsonger.
Beslutsunderlag
KF §54 2013-05-27 2013-06-05
Motion - Turismen i Örkelljunga 2013-04-16

Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Arbetsutskottet har remitterat motionen till kommunledningskontoret
för yttrande senast den 15 oktober.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

2

Cg Nilsson anför i sitt yttrande över motionen att mycket av det som
Bjarne Daa tar upp i sin motion redan finns tillgängligt och annat är på
gång att förverkligas. Cykelkartor finns tillgängliga digitalt via
kommunens hemsida och kartor finns även på papper. I ett större
regionalt sammanhang kan man ladda ner information från
bikeoresund.nu och Fjärilsleden.

Vissa besökare frågar efter information digitalt medan andra föredrar att
få broschyrer. Målsättningen är att på bästa sätt serva turister och andra
besökare oavsett vilket medium man föredrar.
Successivt tittar turistverksamheten på olika utvecklingsmöjligheter för
att utveckla cykelleder och andra turiststråk. Det finns också ett antal
idéer om olika aktiviteter längs med cykelleder.

Kommunen arbetar enligt Cg Nilsson med att ta fram QR-koder och
appar som en del av marknadsföringen av sevärdheter och upplevelser i
Örkelljunga kommun. QR-kodskapare och QR-kodläsare är
gratisfunktioner. QR Reader är ett exempel på en sådan gratis läsare.
Beträffande appar så finns idag färdiga sådana att ladda ner, typ
cykelfri, endomondo och everytrail. Samtliga är gratis.

Cg Nilsson föreslår att motionen med detta yttrande kan anses besvarad.

Beslutsunderlag
Yttrande från Cg Nilsson
Motion - Turismen i Örkelljunga
KSAU § 134 2013-06-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige
besluta

att som svar på motionen översända yttrandet från Cg Nilsson,
samt

att motionen därmed anses vara besvarad.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2013-10-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KSAU § 179 KLK.2013.243 634

Rapport om förskola i Tockarp

I samband med den politiska behandlingen av grundskoleutredningen
beslutade kommunstyrelsen 2013-03-13, § 34 att föreslå
kommunfullmäktige att Tockarps skola läggs ner. Under samma
paragraf beslutades vidare att uppdra åt utbildningsnämnden att utreda
möjligheten att inrätta en förskola i Tockarp.

Kommunfullmäktiges slutgiltiga beslut blev dock att Tockarps skola
skulle vara kvar och från läsåret 2014-2015 även ta emot årskurs
6-eleverna och därmed bli en F-6 skola.

Utbildningschefen har konstaterat att det i och med fullmäktiges beslut
inte finns några lokaler i Tockarps skola till förskoleverksamhet. Hon är
också tveksam till om det finns underlag för en förskola i Tockarp.
Förvaltningen undersökte 2009 genom en enkät underlaget för en
förskola i Tockarp. Resultatet av denna blev att underlaget var maximalt
14 barn.

Beslutsunderlag
Rapport om förskola i Tockarp

Utbildningsnämnden har beslutat

att meddela kommunstyrelsen att utbildningsnämnden
inte ser ett inrättande av förskoleverksamhet i Tockarp
som aktuellt för närvarande,

att till kommunstyrelsen framföra att i framtiden beakta att en
förskola kan vara en möjlig väg att gå för att nå tillväxt.

Beslutsunderlag
Rapport om förskola i Tockarp
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

2

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta

att notera utbildningsnämndens svar i ärendet, samt

att för närvarande inte inrätta någon förskola i Tockarp.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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