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KF §37 KLK.2018.229

023

Tyst minut för Lars Johansson, ersättare i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige håller en tyst minut för att hedra Lars Johanssons
minne.
____________
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KF §38 KLK.2018.184

042

Årsredovisning 2017 Örkelljunga kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna och fastställa
Årsredovisningen för Örkelljunga kommun (förvaltningsberättelse
och verksamhetsberättelse) per den 31 december 2017.
Årsredovisningar för kommunens bolag hanteras enligt
vederbörlig ordning.
Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ.
På grund av jäv deltar inte de förtroendevalda, som 2017, ingick i
kommunstyrelsen eller någon av nämnderna, i beslutet om
ansvarsfrihet för respektive förtroendemannaorgan.
Bakgrund
Föreligger förslag till Årsredovisning 2017.
Arbetsutskottet har tillsammans med inbjudna representanter i
kommunfullmäktiges samtliga partier haft en genomgång av
Årsredovisning 2017 med representanterna för kommunens nämnder
och bolag. Vid sammanträdena gjordes analyser och reflektioner på
inlämnat material. Dessutom diskuterades strategiskt viktiga
framtidsfrågor.
Resultat - kommunförvaltningen
För den samlade kommunförvaltningen uppgick resultatet för
verksamhetsåret 2017 till 17,7 mkr beräknat enligt
fullfonderingsmodellen (bolagen exkluderade). Av resultatet utgör 17,1
mkr finansiella intäkter avseende försäljning av fondandelar som ingick
i kommunens pensionsförvaltning. Beräknat enligt blandmodellens
grunder blev resultatet 13,0 mkr, skillnaden beror på att förändringen
av värdet på ansvarsförbindelsen inte finns med i balansräkningen vid
redovisning enligt blandmodellen. I och med detta blir inte heller
värdeförändringen av ansvarsförbindelsen resultatpåverkande vid
redovisning enligt blandmodellen.

Sammanträdesprotokoll 2018-04-23
Kommunfullmäktige

Vid tillämpning av fullfonderingsmodellen redovisas
ansvarsförbindelsen som skuld i balansräkningen, vilket medför att
årets värdeförändring blir resultatpåverkande.
När Pensionsskulden minskar så ökar resultatet med motsvarande
belopp och motsatsvis blir det en resultatpåverkande kostnad om
pensionsskulden ökar.
Årets resultat blev 10,7 mkr högre än budget. Verksamhetens
nettokostnader enligt resultaträkningen blev 19,3 mkr högre än budget,
samtidigt som de finansiella intäkterna är 16,1 mkr högre än budget.
Skatteintäkterna och de generella statsbidragen blev 14,0 mkr
högre än budgeterat. I resultatet ligger en minskning av
ansvarsförbindelsen på 4,7 mkr som avser pensioner intjänade före
1998.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har beslutat att överlämna Årsredovisningen till
revisorerna för revision.
Kommunstyrelsen föreslår vidare fullmäktige besluta att godkänna
Årsredovisningen för 2017.
Revisorernas berättelser
Kommunens revisorer meddelar att granskningen utförts enligt
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
kommunens revisionsreglemente enligt följande. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Vi noterar att såväl socialnämnden som utbildningsnämnden redovisar
negativa underskott motsvarande 11,9 mnkr (-8,5 mnkr) respektive
10,0 mnkr (+2,2 mnkr). Den bristande budgetföljsamheten är
oroväckande och indikerar på behov av mer kraftfull styrning, ledning,
uppföljning och kontroll avseende nämndernas verksamhet och
ekonomi.
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Under 2017 har det uppdagats en tvist mellan Örkelljunga kommun och
Välkommengruppen, en tidigare anlitad entreprenör. Begärt skadestånd
från entreprenören uppgår till 13 mnkr. Tvisten rör ett avtalsbrott
avseende avtalsparternas överenskommelse kring mottagande av
ensamkommande barn, daterat 2016-01-04. Avtalet omfattar en
femårsperiod och har undertecknats av dåvarande socialchef. Vid
granskning framgår att avtalet saknar en tydlig uppsägningsklausul. Vi
bedömer även att socialnämndens delegationsordning inte tydligt
reglerar vem som har rätt att teckna sådana avtal. Av socialnämndens
protokoll framgår inte på vilket sätt avtalstecknandet har diskuterats.
Mot bakgrund av ovan, bedömer vi att socialnämndens styrning,
uppföljning och interna kontroll avseende nämndens avtalshantering
har brustit.
Vi bedömer mot bakgrund av ovan att socialnämnden inte har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande
sätt. Vi bedömer sammantaget att styrelsen och övriga nämnder har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 1 likhet
med tidigare år noterar vi att tillämpad redovisningsmetod för
pensionsskulden intjänad före 1998 avviker från regler i den
kommunala redovisningslagen vilket inte ger en helt rättvisande bild av
kommunens resultat och ställning.
Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna
kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige
uppställt.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder
och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för
2017.
Vi åberopar redogörelse och rapporter. Gunilla Karlsson är vald med
undantag för utbildningsnämnden på grund av jäv.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har beslutat att överlämna Årsredovisningen till
revisorerna för revision.
Kommunstyrelsen föreslår vidare fullmäktige besluta att godkänna
Årsredovisningen för 2017.
Kommunfullmäktiges behandling
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnas en utförlig information
om Årsredovisning 2017 från ekonomichef Stefan Christensson.
Vid den allmänna debatten informerar kommunstyrelsens ordförande
Carina Zachau, M, utförligt om Örkelljunga kommun, verksamhetsåret
2017.
Yrkanden
Carina Zachau, M, Thomas Bjertner, S, Theresa Lindahl, M, Christer
Unosson, KD, Patric Carlsson, S, Kristina Söderlund, SPT, och
Christer Olsson, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
I ärendet yttrar sig även Mikael Eskilandersson, SD, Anneli
Eskilandersson, SD, Tommy Brorsson, SD och Betty Bencsik, S.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-11 - KS § 86
ÅR 2017 version 2018-04-12.pdf
Årsredovisning 2017 påskriven inför kf med revisionsberättelser.pdf
____________
Expedieras till:
Stefan Christensson
Charlotta Kabo Stenberg
Ledningsgruppen
Anna Lindström
Revisorerna
Nämnderna
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KF §39 KLK.2018.119

060

Inköps och upphandlingspolicy
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att angivna gränsvärden i inköpsoch upphandlingspolicyn för direktupphandling enligt LOU och
LUF ersätts med en hänvisning till Konkurrensverkets hemsida.
Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Stefan Christensson meddelar följande:
Gränsvärdet för direktupphandling enligt LOU och LUF har höjts till
586 907 kr respektive 1 092 436 kr för 2018. För att policyn inte ska
behövas uppdateras på grund av ändringar för direktupphandlingsgränserna, bör nuvarande inaktuella gränsvärden bytas ut mot en
hänvisning till konkurrensverkets hemsida, där aktuella
direktupphandlingsgränser finns angivna.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-04 - KS § 66
Tjänsteskrivelse Stefan Christensson - Inköps och upphandlingspolicy
Inköps- och upphandlingspolicy
____________
Expedieras samlad handling till:
Stefan Christensson
Charlotta Kabo Stenberg
Ledningsgruppen
Anna Lindström
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KF §40 KLK.2018.99

001

Kommunassurans - Nya bolagsdokument
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunassurans Syd AB
förslag till bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv.
Bakgrund
Kommunassurans Syd AB har översänt förslag till styrdokument
omfattande Bolagsordning, Nytt aktieägaravtal samt Ägardirektiv för
Kommunassurans Syd AB.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-04 - KS § 70
Protokollsutdrag Kommunassurans Syd AB § 13
Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Bolagsordning uppdaterad 150901 160913 170905.pdf
Nytt aktieägaravtal PDF.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunassurans Syd AB
Stefan Christensson
Charlotta Kabo Stenberg
Evelina Johansson
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KF §41 KLK.2017.295

043

Besvarande av motion, KD - Rättvisa
föreningsbidragsregler
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
kultur- och fritidsnämndens yttrande 2018-02-08 § 116.
Kommunfullmäktige beslutar därmed avslå motionen.
Christer Unosson, KD och Elisabeth Stjärne,KD, reserverar sig mot
beslutet i enlighet med följande protokollsanteckning från Daniel
Engelbrekt (KD) motionär och ersättare i kultur- och fritidsnämnden:
Jag beklagar att man väljer att avslå KDs motion om rättvisa
föreningsbidrag. Därmed vidmakthålls en orättvis och generaliserande
formulering där religiösa och politiska organisationerna inte är
bidragsberättigade för sin kärnverksamhet, medan andra ideologiska
organisationer inte inskränks eller utpekas.
Den idéburna verksamheten appellerar till den djupa meningen i att
vara människa och förmågan att påverka samhället genom reflektion
och debatt. Det är allvarligt att Örkelljungas politiska företrädare väljer
en utestängande attityd istället för inkludering och uppmuntran till
ideologiska samtal.
Bakgrund
Gunnar Edvardsson, KD, Christer Unosson, KD, Clas Engström, KD
och Magnus Håkansson, KD har inlämnat följande motion:
Regler för föreningsbidrag i Örkelljunga stämmer inte överens med det
kommunövergripande styrkortet där inkludering och tolerans lyfts fram
som framgångsfaktor och definieras med bland annat religion.
Därför vill vi stryka följande rader i reglerna för föreningsbidragen:

Sammanträdesprotokoll 2018-04-23
Kommunfullmäktige
Aktiviteter som har som huvudsyfte att utöva eller marknadsföra en
trosuppfattning, eller som syftar till att driva politisk agenda eller som
direkt konkurrerar med kommersiella verksamheter är inte
bidragsgrundande. En förening som bedriver aktiviteter inom dessa
områden kan dock vara bidragsberättigad för andra delar av sin
verksamhet. (kommunfullmäktige 2016-03-21 § 47)
1)Vi vill uppmuntra politiska ungdomsförbund att verka i kommunen.
Det är av stor vikt att ideologiska samtal förs bland unga människor.
Bara så kan vi bemöta politikerförakt och risken för allt för hög
medelålder bland politiker.
2)Bedömningen ska vara rättvis. Föreningar som idag beviljas bidrag
ska uppfylla en rad väl formulerade grundkrav, bland annat: öppenhet
för nya medlemmar, demokratiska principer, motverka kränkningar och
diskriminering, samt ha en drog- och likabehandlingspolicy. När
politiska och religiösa trossamfund på ett generellt sätt exkluderas, trots
uppfyllda grundkrav, avslöjas felaktiga antaganden:Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUFC) granskar saken i en
rapport i oktober 2015 "Villkor för ideella föreningar och trossamfund.
Civila samhällets villkor 2014". Där framkommer det tydligt att de
religiösa föreningarna och samfunden, med de kristna i stor majoritet,
är tydligare när det gäller att främja sociala relationer, ideella insatser
för andra, miljöansvar och jämställdhet än övriga föreningssverige!
(www.mucf.se)
Det finns inte belägg för att bidragssökande trossamfunden i
Örkelljunga utgör undantag. Istället utmärker de sig med en öppen
debatt, samhällsengagemang, stor barn- och ungdomsverksamhet,
långtgående integrationsarbete och värnande om utslagna individer.
3) Det är en logisk motsägelser i citatet: "Föreningar tillåts ta emot
bidrag för verksamhet där de inte utövar sin trosuppfattning eller
politiska agenda". För religiösa människor är trosuppfattningen en del
av identiteten. Den är inte en mask man tar på vid vissa tillfällen utan
genomsyrar allt man gör. Den förstås på samma sätt som sexuell
läggning, etnicitet eller kön och är därför grundlagsskyddad. Ingen av
kommunens bidragssökande trossamfund kan i praktisk verksamhet
eller i sin teologi hävda att fikastunden eller leken vid en barnsamling
är en mindre del av trosuppfattningen än samtalet om de religiösa
urkunderna. Att hävda motsatsen är en ideologisk vridning som
lanseras av sekulär-humanismen och saknar allmängiltig teckning.
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4) Gällande regelverk främjar radikalisering. All form av radikalisering
ska bemötas med dialog och debatt där värderingarna synliggörs och
tillåts komma upp till ytan. Nu ser vi att debatten om trosfrågor flyttar
in i det fördolda. Detta är allvarligt! Om och när religiös och politisk
radikalisering etableras i vår kommun bör kommunen ha en given
relation genom bidragsformer som bemöter värderingarna — inte
generaliseringar. Idag exkluderar kommunen sig själv som
samtalspartner. Den sekulära staten ska vara neutral i förhållande till
ideologier och livsåskådningar men alltid ställa krav på aktörer att leva
upp till vår gemensamma demokratiska värdegrund.
Vi vill framhålla den Socialdemokratiska regeringens proposition
1998/99:124
Ett trossamfund som skall komma i fråga för statligt stöd bör
bedriva en verksamhet som direkt eller indirekt upprätthåller och
stärker de grundläggande värdena i det svenska samhället och
respekten för människovärdet. I våra direktiv sägs att det bör krävas
att trossamfundet utövar sin verksamhet med respekt för alla
människors lika värde samt bidrar till normbildning i samhället som
överensstämmer med demokratins ideér.Vad som här torde avses är
kärnan i folkstyrelsens principer. Enligt vår mening tillgodoses
direktiven om det för statligt stöd krävs att trossamfundet bidrar till att
upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar. För att
uppfylla detta krav bör trossamfundet motverka alla former av rasism
och andra typer av diskriminering samt våld och brutalitet. Samfundet
bör också verka för att utveckla förutsättningarna för jämställdhet
mellan kvinnor och män. Vidare bör samfundet verka för att dess
medlemmar och betjänade vägleds av etiska principer som är förenliga
med samhällets grundläggande demokratiska värderingar. Detta innebär
dock inte något krav på att t.ex. samfundets lära eller åskådning skall
utformas i demokratisk ordning. Inte heller krävs det att
beslutsprocessen i samfundet vid utseende av exempelvis präster vilar
på demokratisk grund. Av väsentlig betydelse är i stället att
trossamfundet verkar för att dess medlemmar och betjänade deltar i
samhällslivet och att samfundet klart markerar avståndstagande från
antidemokratiska strömningar i samhället.
(http://www.sorenekstrom.se/Documents/SamfundenOchBidragen.pdf)
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Därför vill vi att: Följande rader ur kommunens regler för
föreningsbidrag stryks:
Aktiviteter som har som huvudsyfte att utöva eller marknadsföra en
trosuppfattning, eller som syftar till att driva politisk agenda eller som
direkt konkurrerar med kommersiella verksamheter är inte
bidragsgrundande. En förening som bedriver aktiviteter inom dessa
områden kan dock vara bidragsberättigad för andra delar av sin
verksamhet.
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen
till kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast i januari 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat föreslå avslag på motionen.
Protokollsanteckning kultur- och fritidsnämnden
Det är kultur- och fritidsnämndens ståndpunkt att en religiös förening
som bedriver en fritidsgårdsverksamhet eller en politisk förening som
bedriver exempelvis idrottsverksamhet vid dessa aktiviteter bedriver
verksamhet vars huvudsyfte är ungdomsverksamhet. Följaktligen är
föreningen bidragsberättigad för aktiviteten även om aktiviteten
innehåller vissa religiösa/politiska inslag.
När motsvarande föreningar däremot bedriver bibelskola/gudstjänst
respektive diskussioner kring ideologi bedriver de verksamhet vars
huvudsyfte är att utöva/marknadsföra religion respektive politisk
inriktning och är inte bidragsberättigade.
Kultur- och fritidsnämnden finner därmed att det nuvarande regelverket
väl speglar kultur- och fritidsnämndens prioriteringar.
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Protokollsanteckning Daniel Engelbrekt (KD) motionär och
ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Jag beklagar att nämnden väljer att avslå KDs motion om rättvisa
föreningsbidrag. Därmed vidmakthålls en orättvis och generaliserande
formulering där religiösa och politiska organisationerna inte är
bidragsberättigade för sin kärnverksamhet, medan andra ideologiska
organisationer inte inskränks eller utpekas.
Den idéburna verksamheten appellerar till den djupa meningen i att
vara människa och förmågan att påverka samhället genom reflektion
och debatt. Det är allvarligt att Örkelljungas politiska företrädare väljer
en utestängande attityd istället för inkludering och uppmuntran till
ideologiska samtal.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
kultur- och fritidsnämndens yttrande 2018-02-08 § 116.
Kommunfullmäktige beslutar därmed avslå motionen.
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Kristina Söderlund, SPI, Mikael Eskilandersson, SD, Kenneth
Jacobsson, M, Theresa Lindahl, M, Arne Silfvergren, S, och Niclas
Bengtsson, SD yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, d v s avslag
på motionen.
Christer Unosson, KD yrkar bifall till motionen.
I ärendet yttrar sig även Betty Bencsik, S.
Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
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Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Christer Unossons yrkande.
Genomförd omröstning utfaller med 30 ja-röster, 6 nej-röster och 2
röster för avstår.
Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag till
beslut, d v s avslag på motionen.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-04 - KS § 71
Motion, KD - Rättvisa föreningsbidragsregler
Protokoll 2018-02-08 - KFN §16
Yttrande med anledning av motion Rättvisa föreningsbidragsregler
Föreningsbidrag 2015-2017
____________
Expedieras till:
Daniel Engelbrekt
Clas Engström
Magnus Håkansson
Christer Unosson
Andreas Meimermondt,
Kultur- och fritidsnämnden
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KF §42 KLK.2017.401

151

Besvarande av motion, MP - Anslagstavla i centrum av
Örkelljunga
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
yttrandet från Andreas Meimermondt, förvaltningschef, kulturoch fritidsförvaltningen.
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Bakgrund
Madeléne Ekelund, MP, och Veronika Kronnäs, MP, har för
Miljöpartiet de gröna inlämnat följande motion:
Vi i Miljöpartiet saknar en vanlig gammaldags anslagstavla i
Örkelljunga där vem som vill kan affischera vad som händer i
respektive förening, klubb eller rent privat. Det kan vara allt från
bortsprungen katt till loppis här och möten där.
Vi tänker också att det är trevligt för turister och besökare som kommer
till oss i Örkelljunga att se vad som händer i kommunen. Vi anser att en
anslagstavla speglar bygden på ett bra sätt. Man ser vad som har hänt
och vad som ska hända. Anslagstavlan bör vara i lämplig ögonhöjd och
några meter bred. En traditionell anslagstavla för kommuninvånarna att
uppdatera sig på. Internet i all ära men detta är något speciellt att se och
läsa för alla och envar.
Vi yrkar att en traditionell anslagstavla sätts upp i centrum av
Örkelljunga där många rör sig.
Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera ärendet till
kommunchef Charlotta Kabo Stenberg för yttrande senast i april 2018.

Sammanträdesprotokoll 2018-04-23
Kommunfullmäktige

Yttrande från Andreas Meimermondt, förvaltningschef, kulturoch fritidsförvaltningen:
Av yttrandet från Andreas Meimermondt framgår följande:
Beskrivning av ärendet
Motionärerna yrkar att en traditionell anslagstavla sätts upp på en
central plats i Örkelljunga centrum. Tanken är att erbjuda såväl
civilsamhället som privatpersoner en plats att kommunicera budskap.
I dagsläget finns ingen sådan yta i det publika rummet men flera av
verksamheterna i Örkelljunga centrum har olika typer av anslagstavlor i
sina entréer/förbutiker som ett sätt att erbjuda en ökad servicenivå till
kunderna.
I flera av de kommunala anläggningarna som Kulturhuset, idrottshallen
och FORUM Örkelljunga finns även anslagstavlor där civilsamhället
erbjuds möjlighet att exponera kommande aktiviteter.
I Örkelljunga finns även ett flertal aktiva grupper inom sociala medier
med fokus på såväl kommersiella relationer som rent
informationsspridande.
Yttrande
Etablerandet av en anslagstavla i centrala Örkelljunga skulle innebära
en ny kanal för de avsedda målgrupperna att distribuera information.
Detta skulle kunna innebära ett ökat informationsflöde inom samhället
som är positivt för att knyta människor och verksamheter närmare
varandra men det är tveksamt i vilken mån den skulle utnyttjas av den
tilltänkta målgruppen och etablerandet innebär ett antal
utmaningar/risker som måste hanteras.
De ideella föreningarna inom Örkelljunga kommun använder i
dagsläget främst de digitala kanalerna för att sprida information om
sina evenemang. Vissa av föreningarna använder publika anslagstavlor
i affärer och kommunala anläggningar men, efter förankring med ett
antal av våra större föreningar, kan kultur- och fritidsförvaltningen
konstatera att nyttjandet av en publik anslagstavla för det etablerade
föreningslivet skulle komma att vara svagt. Föreningarnas fokus ligger
till största del på att utveckla sin digitala närvaro och att hitta metoder
för att vi i dessa kanaler når fler individer.
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En publik anslagstavla skulle därmed sannolikt främst användas av
privatpersoner och/eller kommersiella organisationer/företag. De
butiker som i dagsläget erbjuder möjlighet att anslå information i sina
entréer/förbutiker gör det som en service till kunderna och för att, på
marginalen, driva ytterligare besökare till butiken. En kommunal
anslagstavla skulle på detta sätt motverka butikernas intressen.
En anslagstavla i det publika rummet kräver kontinuerligt underhåll
avseende såväl kurering av de anslagna budskapen, underhåll av den
fysiska strukturen och, sannolikt, återställning efter klotter och
skadegörelse. Budskap från organisationer som verkar utanför
samhällets parlamentariska normer förekommer med viss
regelbundenhet i Örkelljunga och skulle med hög sannolikhet vara
frekvent förekommande på en icke kurerad anslagstavla. Bedömningen
av vilka organisationers budskap som kan tillåtas på en kommunal
anslagstavla kan även komma att bli en fråga om känsliga
gränsdragningar och orsaka belastning på delar av Örkelljunga
kommuns organisation.
Övriga perspektiv
Folkhälsa, jämställdhet och barn
Frågorna berörs inte direkt av motionen. Indirekt gynnas alla dessa
grupper av de initiativ som gynnar den ideella sektorns och underlättar
genomförandet av aktiviteter.
Ekonomi
Bedömningen är att kurering av anslagstavlan inklusive daglig tillsyn
omfattar ca 30-45 minuters arbetstid per vecka vilket skulle innebära en
bedömd årlig kostnad motsvarande 6-9 tkr. Till detta kommer underhåll
och eventuell sanering vars kostnader, liksom investeringskostnaden, är
beroende av den typ av tavla som installeras.
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkande
Madeléne Ekelund, MP, yrkar bifall till motionen.
Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag, d v s avslag på motionen.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-04 - KS § 72
Motion, MP - Anslagstavla i centrum av Örkelljunga
Yttrande anslagstavla i Örkelljunga centrum.docx
____________
Expedieras till:
Madeléne Ekelund
Birgit Svensson
Veronica Kronnäs
Andreas Meimermondt
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KF §43 KLK.2017.210

288

Besvarande av motion, KD - Fräscha upp våra
måltidsmiljöer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
utbildningsnämndens beslut 2018-03-08, § 22. Enligt utbildningsnämndens förslag får kostenheten i uppdrag att utreda
möjligheterna att tillskapa omväxlande måltidsmiljöer samt hur
måltidsupplevelsen kan höjas, i samarbete med fastighetschefen
och utbildningschefen.
Kommunfullmäktige beslutar därmed att bifalla motionen.
Ärendet ska återrapporteras av utbildningsnämnden till
kommunstyrelsen den 15 augusti 2018.
Bakgrund
Clas Engström har för den Kristdemokratiska fullmäktigegruppen
inlämnat följande motion:
En måltid skall vara en helhetsupplevelse. Maten skall vara både god
och vacker och varieras över tid. Detta är av stor vikt både för våra
äldre som behöver få i sig näring och för skolans barn så att de kan
vara alerta och kunna prestera under hela skoldagen. Det finns
undersökningar som bland annat säger att 30 % av alla skolungdomar
inte får tillräcklig näring för att utvecklas och kunna hålla
koncentration och följa med på lektionerna.
En sak att se på är då att måltidsmiljöerna är så stimulerande så att de
ätande gärna går dit och att måltiden även blir en stund för avkoppling
och gemenskap. Därför vill vi göra en kreativ satsning på våra matsalar
så att det med olika medel som varierad belysning, färgsättning,
möblering m.m. får en mer restauranglik miljö där man får mer
"myskänsla" och man kan välja sittplatser efter tycke och smak.
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Det är också viktigt att maten presenteras på ett tilltalande sätt, allt från
salladsbuffé och huvudrätt till bröd, dricka och specialkost.
I sammanhanget bör även personalen lyftas fram och ha möjlighet till
engagemang bland de ätande gästerna för att bidra till uppskattning av
maten och lära dem att pröva nya rätter.
Därför vill vi utreda förutsättningarna att höja måltidsupplevelsen
och öka trivseln i våra måltidslokaler.
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen till
utbildningsnämnden och kommunchefen för yttrande senast i februari
2018.
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
kostenheten får i uppdrag att utreda möjligheterna att tillskapa
omväxlande måltidsmiljöer samt hur måltidsupplevelsen kan höjas, i
samarbete med fastighetschefen och utbildningschefen.
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Kommunfullmäktiges behandling
Christer Unosson; KD, tackar på Clas Engströms, KD, vägnar, för
motionens hantering.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-04 - KS § 82
Motion, KD - Fräscha upp våra måltidsmiljöer
Protokoll 2018-03-08 - UN § 22
Tjänsteskrivelse - förslag till svar på motion från KD, Fräscha upp våra
måltidsmiljöer.pdf
____________
Expedieras till:
KS 15 augusti, ledningsgruppen,
Nämnderna
Utbildningschef, fastighetschef,
Clas Engström
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KF §44 KLK.2018.127

012

Verksamhetsplan för Familjen Helsingborg 2018-2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Verksamhetsplan för
Familjen Helsingborg 2018-2019.
Bakgrund
Föreligger Verksamhetsplan för Familjen Helsingborg 2018-2019.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-04 - KS § 78
Ärende 3 Verksamhetsplan 2018-2019.pdf
____________
Expedieras sammanställd handling till:
Familjen Helsingborg
Nämnderna
Ledningsgruppen
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KF §45 KLK.2018.52

044

Interpellation, SD - Pro IFALL AB, fakturor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga interpellationen från
Mikael Eskilandersson, SD, om Pro Ifall AB till handlingarna.
Bakgrund
Mikael Eskilandersson har inlämnat följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande:
Med anledning av att företaget Pro IFALL AB har skickat flertalet
fakturor på mycket stora belopp till Örkelljunga och Klippans
kommun, så kan det vara intressant att få kommunstyrelsens
ordförandes förklaring på detta.
I budgeten för både 2016 och 2017 finns inga beslut om några särskilda
satsningar på flyktingbarnen och det privata företaget Pro IFALL AB.
Timlönen som kommunen tvingats betala ligger också långt över
normal timlön för anställda. Totalt 468,75kr i timmen har det
fakturerats, vilket närmast kan jämföras med de anställda inom
kommunen som inte kommer i närheten av denna lön.
Utöver att företaget Pro IFALL AB har tagit ut stora summor pengar
genom fakturor till kommunerna, så har samma företag tagit ut pengar
från den egna föreningen. Pro IFALL AB har alltså som enda uppgift
att ta ut pengar ur verksamhet i kommunen och föreningen, för att
istället placera dessa i ett bolag som helt ägs av en person, Necmettin
Meletli.
https://www.hd.se/2017-10-28/foreningskassor-godkande-kop-avtjanster-fran-eget bolag?utm_content=buffer37f4684utm_medium=hd.nst.orkelljunga&ut
m_source=fb&utm_c ampaign=bfr
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Allt detta har skett samtidigt som Necmettin har varit anställd av
kommunens HVB-hem (alltså boendet för flyktingbarn) där han verkar
ha jobbat med samma saker som han också har skickat fakturor på.
Vilken lön och anställningsgrad han haft är något oklart men enligt
egen utsago arbetar han också deltid för föreningen IFALL, vilket
borde göra det omöjligt att ha så mycket fritid över att han dessutom
skulle kunna lägga över 1200 timmar på särskilda utbildningsinsatser
som ingen i kommunerna verkar ha beställt. Därtill ska läggas att
Necmettin påstår att han jobbat "jättemycket ideellt", vilket alltså skulle
ha skett på den tid som blir över efter två deltidstjänster och ett företag.
I interpellationen presenteras fakturor till Örkelljunga kommun och
Klippans kommun.
Med anledning av vad som presenterats i denna interpellation uppstår
en rad frågor. Jag vill därför fråga kommunstyrelsen ordförande, som
har det övergripande ansvaret för all verksamhet i kommunen, följande:
Har det skett någon polisanmälan?
Har eller kommer kommunen kräva återbetalning av de utbetalda
beloppen?
Vem har beställt dessa utbildningar, vilka har deltagit och vad har de
haft för resulterat?
Hur kommer det sig att vi som politiker inte har fått ta ställning till
dessa extremt dyra så kallade "utbildningar"?
Finns det mer liknande kostnader som inte redovisats för oss politiker i
kommunen?
Kommunfullmäktiges behandling
Kommunfullmäktige har beslutat uppta interpellationen för behandling
vid nästa sammanträde, då kommunstyrelsens ordförande Carina
Zachau kommer att besvara densamma.
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Vid dagens sammanträde framför kommunstyrelsens ordförande
Carina Zachau bl a följande:
Örkelljunga kommun har inte polisanmält ärendet. Det finns i dagsläget
inget brott som är styrkt för att göra en polisanmälan. Skulle något
annat framkomma framöver kommer en polisanmälan att göras. MUFC
har utbetalt bidraget till Örkelljunga kommun. Örkelljunga kommun
har utbetalt bidraget till bolaget. Det har inte vid något tillfälle
utbetalats kommunala skattepengar. MUFC har inlett en utredning och
kommunen följer denna utredning för att se om det funnits några
oegentligheter. Det finns ingen från Örkelljunga kommun som har
beställt aktuella utbildningar och kommunen har inget
uppföljningsansvar härvid. Det har MUFC. Personen har inledningsvis
arbetat i Klippans kommun och där tilläts ansökningar hos
myndigheten. En del projekt har varit till nytta för Örkelljunga
kommun och barn och ungdomar. Ansökningar ska vara sanktionerade
av respektive förvaltning i kommunen. Kommunen har påpekat detta
vid samtal med myndigheten. Det finns inga kommunala kostnader för
Örkelljunga kommun och det är bidrag som sökts och kommunen har
varit mellanhand vid utbetalning av bidrag. Timlönen är 239 kronor i
och till det läggs personalomkostnader och semesterersättning.
Mikael Eskilandersson tackar för svaret.
Vid den efterföljande Interpellationsdebatten deltar Mikael
Eskilandersson, SD, Carina Zachau, M, och Christer Unosson, KD.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-02-26 - KF §25
Interpellation, SD - Pro IFALL AB, fakturor
____________
Expedieras till:
Mikael Eskilandersson
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
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KF §46 KLK.2018.112

104

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport - Sverigedemokraterna
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga Sverigedemokraternas
redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport
för 2017 till handlingarna.
Bakgrund
Sverigedemokraterna redovisar erhållet lokalt partistöd.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat notera
Sverigedemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd. Ärendet
överlämnas till kommunfullmäktige för information.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-21 - KSAU § 74
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport
____________
Expedieras till:
Sverigedemokraterna
Anna Lindström
Stefan Christensson
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KF §47 KLK.2016.150

339

Informationsärende. Besvarad motion, S - Ordna en
begravningsplats för smådjur och skapa kommunala
anvisningar för hur döda husdjur skall hanteras - fortsatt
hantering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationsärendet till
handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna kommunledningsförvaltningens förslag till Minneslund för kremerade smådjur på
Ekebacken i Örkelljunga samt därtill hörande skötselföreskrifter.
Ärendet överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för utformning av
Ekebacken för avsett ändamål.
Kommunstyrelsen har beslutat överlämna beslutet till
kommunfullmäktige för information.
Kommunfullmäktiges behandling
Christer Olsson, S, tackar på Agneta Lindau Perssons, S, vägnar för
motionens hantering.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-04 - KS § 74
Underlag_Tjänsteskrivelse-Kompletterad med bildbilaga.docx
____________
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kenth Svensson
Mikael Strömbäck
Agneta Lindau Persson
Siv Brink
Jörgen Bengtsson
Maria Månsson Brink
Katja Berg
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KF §48 KLK.2017.422

230

Informationsärende. Besvarande av motion, M Kameraövervakning på Kungsskolan,
Utbildningscentrum, Beringskolan och FORUM - fortsatt
hantering av motionen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationsärendet till
handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt fastighetschef Anders Emgård
att inköpa system med IR kameror för bevakning av
Utbildningscentrum, Beringskolan och Kungsskolan för en kostnad av
150.000 kronor. I samband med detta ansluter fastighetsenheten
kommunen till övervakningstjänst dygnet runt.
Utgiften 150.000 kronor täcks genom ianspråktagande av motsvarande
belopp ur Tilläggsbudget 1 för 2018, investering.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-04 - KS § 73
____________
Expedieras till:
Anders Emgård
Utbildningsnämnden
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
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KF §49 KLK.2018.191

113

Val av dels uppdrag som ersättare, dels uppdrag som
ledamot efter Lars Johansson, C
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anhålla hos länsstyrelsen om ny
sammanräkning efter Lars Johansson, C, ersättare i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Sven-Olof Hansson, C, som
ny ledamot i Örkelljungabostäder AB efter Lars Johansson.
Kommunfullmäktige beslutar slutligen hantera övriga val efter
Lars Johansson vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har att förrätta val efter Lars Johansson, C, som
avlidit.
Lars Johansson hade följande uppdrag:
God man enligt fastighetsbildningslagen, jord- och skogsbruk
·
Örkelljungabostäder AB, ledamot
·
Kommunfullmäktige, ersättare
·
Samhällsbyggnadsnämnden, ersättare
·
Styrelsen Nårab, ersättare
·
__________
Expedieras till:
Örkelljungabostäder AB
Länsstyrelsen
Kommunfullmäktige 2018-05-28
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KF §50 KLK.2018.200

045

Förlikningsöverenskommelse mellan
Välkommengruppen i Götaland AB och Örkelljunga
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förlikningsöverenskommelsen mellan Välkommengruppen i Götaland AB och
Örkelljunga kommun. Förlikningsöverenskommelsen innebär att
Örkelljunga kommun till Välkommengruppen i Götaland AB ska
betala 3 800 000 kronor. Beloppet avser skadestånd och innefattar
ingen mervärdesskatt. Betalning ska ske senast den 30 april.
Utgiften täcks genom att kommunens balanserade resultat tas i
anspråk.
Mikael Eskilandersson, SD, Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet
och har inlämnat följande skrivelse:
Särskilt yttrande/reservation med anledning av uppgörelsen med
Välkommengruppen AB.
Innan Örkelljunga började ta emot ensamkommande flyktingbarn så
varnade Sverigedemokrater för riskerna med att ge sig in i denna typ av
verksamhet, som kommunen helt saknade erfarenhet av. Trots det så
valde de övriga partierna att gå vidare med att ta emot flyktingbarn,
dessutom i mycket stora mängder. Vi reserverade oss mot beslutet då
och kan nu i efterhand konstatera att våra farhågor har besannats.
Kommunen klarade inte av att hantera den nya verksamheten och än
mindre att skriva bra avtal för verksamheten.
Nu tvingas kommunen att betala ut 3,8 miljoner som kunde gjort
betydligt större nytta i skolan eller äldrevården.
Vi deltog inte i beslutet att godkänna avtalet då vi anser att det är
övriga partier som bär ansvaret för att situationen uppstått. Om våra
tidigare yrkanden fått gehör hade dessa avtal som nu orsakat tvisten
aldrig behövts och aldrig skrivits.
För Sverigedemokraterna:
Mikael Eskilandersson
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Beskrivning av ärendet
Förlikningsöverenskommelsen avser tvist om avtal avseende uthyrning
av personal. Välkommengruppens yrkande vid tvist som handlagts vid
Helsingborgs Tingsrätt har uppgått till 13 034 136 kr.
Förlikningsöverenskommelsen innebär att vardera parten bär sina egna
rättegångskostnader och att parternas samtliga mellanhavanden är
slutreglerade med förlikningsöverenskommelsen.
Föreligger skrivelse från kommunchef Charlotta Kabo Stenberg och
ekonomichef Stefan Christensson.
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Carina Zachau, M, Patric Carlsson, S, Madeléne Ekelund, MP, och
Thomas Bjertner, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Mikael Eskilandersson, SD, framför att han inte deltar i beslutet och
avser inlämna skrivelse i ärendet.
Henrik Nilsson, M, yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-11 - KS § 87
Förlikning välkommengruppen Stefan Christensson.docx
Förlikning Välkommen gruppen.pdf
Avtal om personaluthyrning januari 2016.pdf
Avtal_personaluthyrning maj 2016.pdf
Avtal_förtydligande 10 maj 2016.pdf
____________
Expedieras till:
Stefan Christensson
Carina Zachau
Socialnämnden
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Henrik Nilsson, M - Begäran om entledigande från
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Christian
Larsson, M, ny ersättare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Henrik Nilsson från
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Christian Larsson som ny
ersättare i kommunstyrelsen efter Henrik Nilsson.
Bakgrund
Henrik Nilsson, M, anhåller om entledigande från uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Henrik Nilsson, M - Begäran om entledigande
____________
Expedieras till:
Henrik Nilsson
Christian Larsson
Troman
Löneenheten
Kenth Svensson,
Kommunstyrelsen
Helene Karlsson

