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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2018-09-24

Omröstningar

Beslutande
När-
varo

§ § §

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Olsson Christer (S) N

Rosenqvist Tommy (SD) Nt

Zachau Carina (M) N

Bjertner Thomas (S) N

Bengtsson Niclas (SD) N

Hammar Henrik (M) N

Gustafsson Martin (C) N

Holmström Björkman Jane (S) N

Brorsson Tommy (SD) N

Svinhufvud Roos Madeleine (M) N

Sjörin Åke (SPI) N

Carlsson Patric (S) N

Bengtsson Michael (SD) N

Unosson Christer (KD) N

Nilsson Henrik (M) N

Silfvergren Arne (S) N

Bengtsson May (SD) N

Ekelund Madeléne (MP) N

Nilsson Tomas (C) N

Bencsik Niklas (S) N

Sigbo Leif (MO) N

Linderos Henrik (M) N

Josefsson Matti (SD) N

Edvardsson Gunnar (KD) N

Bencsik Gyürei Betty (S) Nt

Burchardt Sven (SD) Nt

Lindahl Theresa (M) N

Söderlund Kristina (SPI) N

Stebner Tyrone (S) Nt

Poulsen Blagoveska (SD) F

Jacobsson Kenneth (M) N

Svensson Leif (S) N

Stoltenberg Siv (C) Nt

Anderberg Lennart (SD) N

Engström Clas (KD) N

Nilsson Per-Uno (M) Nt

Ljunggren Gert (S) N

Poulsen Mogens (SD) F

Kronnäs Veronika (MP) N

Svensson Ingemar (S) N

Håkansson Magnus (KD) N

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande där ersättare saknas
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KF §85 KLK.2018.383 042

Delårsrapport 2018

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport per
2018-06-30 för Örkelljunga kommun och delårsrapport per 2018-
06-30 för Örkelljunga kommuns VA-verksamhet.

Sammanfattning
Kommunkoncernen (inklusive bolagen) redovisar ett samlat resultat för
första halvåret om +0,3 miljoner kronor. Kommunförvaltningens
samlade resultat under första halvåret är -4,8 miljoner kronor.

Nämndernas budgetavvikelse per 2018-06-30:
Kommunstyrelsen och KF: +2,0 miljoner kronor
Revision: 0
Överförmyndarnämnden: -0,2 miljoner kronor
Samhällsbyggnadsnämnden: -0,2 miljoner kronor
Vatten och avlopp: 0
Kultur- och fritidsnämnden: -0,8 miljoner kronor
Utbildningsnämnden: -4,3 miljoner kronor
Socialnämnden: -6,5 miljoner kronor
Totalt: -10,0 miljoner kronor

Investeringarna under första halvåret uppgick till 14 miljoner kronor.

Kommunkoncernens prognos för helåret 2018 är +3,8 miljoner kronor.
Kommunförvaltningens prognos för helåret 2018 är +3,0 miljoner.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen beslutar 2018-09-05 § 150 att för sin del att
godkänna delårsrapport per 2018-06-30 för Örkelljunga kommun och
delårsrapport per 2018-06-30 för Örkelljunga kommuns VA-
verksamhet.

Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten till revisorerna inför
kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Kommunstyrelsen noterar att socialnämnden lämnat redovisningar av
uppdragen från kommunstyrelsen 2017-11-01 § 201, dels om delade
turer och dels om placeringar av barn.

4(37)



Sammanträdesprotokoll 2018-09-24
Kommunfullmäktige

Revisorernas bedömning
Kommunens förtroendevalda revisorer lämnar 2018-09-12 sin
bedömning av delårsrapporten. Revisorerna bedömer att resultatet i
delårsrapporten vad gäller verksamhetsmålen i allt väsentligt är
förenligt med de mål som kommunfullmäktige beslutat om.
Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten vad gäller de
finansiella målen är förenliga med de mål som kommunfullmäktige
beslutat om, med undantag för målet att resultatet ska motsvara en
procent av skatteintäkter och generella bidrag. I detta fallet bedömer
revisorerna att målet inte kommer att uppnås.

Som underlag för revisorernas bedömning finns en granskningsrapport
från KPMG daterad 2018-09-12.

Ekonomichefens redovisning av delårsrapporten
Ekonomichef Stefan Christensson presenterar delårsrapporten för
kommunfullmäktige. Information lämnas om det ekonomiska läget i
Sverige, Örkelljunga kommuns befolkningsutveckling och
bostadsbyggande, samt om utbyggnaden av optofiber. Huvuddragen i
personalredovisningen redovisas. Resultat och prognos för
kommunförvaltningen och bolagen presenteras. Kommunfullmäktige
informeras om de gällande fullmäktigemålen. Bedömningen vid
halvårsskiftet är att 16 mål kommer att uppnås, sex mål kommer delvis
att uppnås och ett mål kommer inte att uppnås.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-05 - KS § 150
Delårsrapport 2018 reviderad version uppdaterad 180903.pdf
Delårsrapport 2018 - VA-verksamheten.pdf
Revisorenas bedömning av Delårsrapport 2018 - KPMG Översiktlig
granskning av delårsrapport per 2018-06-30
____________

Expedieras till:
Kommunens nämnder
Kommunens revisorer
Ekonomichef
Redovisningschef
Kommunens ledningsgrupp
KPMG
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KF §86 KLK.2018.280 003

RSNV - Reviderad förbundsordning med tillhörande
reglemente för direktionen och revisionen samt
medlemsdirektiv

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till reviderad
förbundsordning med tillhörande reglementen för direktionen och
revisionen samt medlemsdirektiv.

Sammanfattning
Räddningstjänsten Skåne Nordväst meddelar i protokoll 2018-05-17
följande.

"Under 2017 genomfördes en genomlysning av Bjuvs räddningstjänst,
där ett erbjudande om medlemskap i förbundet levererades till
kommunstyrelsen under hösten 2017.

Den 15 november beslutade därför Bjuvs kommunstyrelse att föreslå
kommunfullmäktige att räddningstjänsten ska ingå i förbundet från och
med den 1 januari 2019. Den 30 november beslutade Bjuvs
kommunfullmäktige att Bjuvs räddningstjänst ska gå med i förbundet
enligt föreslagen tidsplan.

Översyn och uppdatering av förbundsordningen med tillhörande
reglementen och medlemsdirektiv har genomförts i samband med att
förhandlingar med nya potentiella medlemskommuner har förts.
Ändringarna i förbundsordningen med tillhörande reglementen och
medlemsdirektiv består främst av:

· bilagan som preciserar förbundets grund- och tilläggsuppdrag
har tagits bort

· förbundet ska stämma av överenskommelse som träffas med
förbundsmedlem om utförande av tilläggsuppdrag med utpekad
avtalsansvarig hos den berörda kommunen

· en verksamhets- och ekonomidelegation införs

· förbundet ska fullgöra uppdraget kommunal tjänsteman i
beredskap (TIB) för medlemmarna enligt en framtagen separat
instruktion

TIB är en funktion som kompletterar och stödjer ordinarie kommunala
organisationer genom att samordna det inledande arbetet för att
upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser. TIB finns
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alltid tillgänglig och utgör en länk och ingång till kommunerna för
externa aktörer. Enligt den separata instruktion som har arbetats fram
för funktionen tar TIB emot larm och information om händelser från
inre befäl, länsstyrelsen eller andra myndigheter, tar relevanta kontakter
med berörda aktörer för informationsinhämtning, bedömer läget och
behovet av åtgärder m.m.

Beredning
Förslag till ändringar av förbundsordning med tillhörande reglementen
och medlemsdirektiv har utarbetats vid möten tillsammans med
företrädare för medlemskommunerna.

I ärendet finns följande handlingar
Förslag till reviderad förbundsordning med tillhörande reglementen för
direktionen och revisionen samt medlemsdirektiv."

Direktionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst beslutar 2018-05-17
§ 28 att anta framlagt förslag till reviderad förbundsordning med
tillhörande reglementen samt medlemsdirektiv. Direktionen föreslår
kommunstyrelserna i medlemskommunerna att föreslå
kommunfullmäktige i medlemskommunerna att fastställa framlagt
förslag till reviderad förbundsordning med tillhörande reglementen för
direktionen och revisionen samt medlemsdirektiv.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2018-08-15 § 143.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till
reviderad förbundsordning med tillhörande reglementen för direktionen
och revisionen samt medlemsdirektiv.

Kommunfullmäktiges behandling
Henrik Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-15 - KS § 143
Protokollsutdrag Direktionsprotokoll sid 1 180517.pdf
Protokollsutdrag §28 Förbundsordning och medlemsdirektiv.pdf
Förslag Förbundsordning.pdf
Förslag Medlemsdirektiv.pdf
Förslag reglemente revisorerna.pdf
Förslag reglemente för direktionen .pdf
____________

Expedieras till:
Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Tillförordnade kommunchefen
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KF §87 KLK.2018.213 042

Kommunassurans Syd Försäkrings AB - Årsredovisning
2017

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen
i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisning 2017 för
Kommunassurans Syd Försäkrings AB till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har överlämnat sin
årsredovisning för 2017.

Årets resultat blev 3,2 miljoner kronor före dispositioner. Styrelsens
förslag till aktieutdelning uppgår till 2,0 procent av aktiekapitalet.

Premier för egen räkning uppgår till 30,1 miljoner kronor, vilket är 0,6
miljon kronor mer än förra året. Då har premierna dessutom reducerats
med 4,7 miljoner kronor för premieåterbäring till direktplacerade
kunder. Premieåterbäringen motsvarar i genomsnitt en premiesänkning
på cirka tio procent för dessa kommuner

Skadeersättningar för egen räkning uppgår till 26,1 miljoner kronor
vilket är 6,4 miljoner kronor lägre än förra året. Ett antal större skador,
främst bränder, gör att bolagets återförsäkringsbolag stått för kostnader
över bolagets garanterade högstanivå. Det ekonomiska resultatet hade
annars varit sämre. Tidigare års skador har dock visat sig bli billigare
än beräknat.

Bolaget har försäkrat 41 kommuner samt nio bolag och
kommunalförbund. En klar majoritet av bolagets försäkringskunder har
valt direktplacering. Flertalet av de kunder som handlats upp enligt
LOU, är kommunala bolag där direktplacering inte kan erbjudas.

Under året har beslut fattats att ansluta 17 kommuner från Förenade
Småkommuners Försäkrings AB till bolaget.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2018-08-15 § 142.

8(37)



Sammanträdesprotokoll 2018-09-24
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet
för styrelsen i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, samt att lägga
årsredovisning 2017 till handlingarna.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-08-15 - KS § 142
Meddelande om KSFAB Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2017 med Revisonsberättelse och Granskningsrapport
____________

Expedieras till:
Kommunassurans Syd Försäkrings AB

9(37)



Sammanträdesprotokoll 2018-09-24
Kommunfullmäktige

KF §88 KLK.2018.360 042

Årsredovisning 2017 - AV Media Skåne

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och
bevilja ansvarsfrihet för direktionen avseende år 2017.

Theresa Lindahl (M) och Leif Svensson (S) deltar inte i beslutet på
grund av jäv.

Sammanfattning
Kommunalförbundet AV Media Skåne har överlämnat årsredovisning
för 2017 till medlemskommunerna.

I skrivelse 2018-04-12 från AV Media Skåne uppmanas
medlemskommunerna att avvakta med beslut om ansvarsfrihet tills dess
att direktionen lämnat svar på revisionsberättelsen.

I skrivelse 2018-08-07 från AV Media Skåne redovisas att direktionen
har beslutat överlämna svar/yttrande på revisorernas skrivning i
revisionsberättelsen. Vidare överlämnas förvaltningsberättelse och
bokslut för 2017, samt revisionsberättelsen.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2018-09-05 § 151, och föreslår
kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen och bevilja
ansvarsfrihet för direktionen avseende år 2017.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-05 - KS § 151
Årsredovisning 2017 AV Media Skåne
Protokoll direktionen AV Media Skåne 2018-03-05
AV Media Skåne - Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017
Tillägg till Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
____________

Expedieras till:
AV Media Skåne
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KF §89 KLK.2018.199 042

AV Media Skåne - Revisionsberättelse för 2017

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna.

Theresa Lindahl (M) och Leif Svensson (S) deltar inte i beslutet på
grund av jäv.

Sammanfattning
Kommunalförbundet AV Media Skåne har överlämnat årsredovisning
för 2017 till medlemskommunerna.

I skrivelse 2018-04-12 från AV Media Skåne uppmanas
medlemskommunerna att avvakta med beslut om ansvarsfrihet tills dess
att direktionen lämnat svar på revisionsberättelsen.

I skrivelse 2018-08-07 från AV Media Skåne redovisas att direktionen
har beslutat överlämna svar/yttrande på revisorernas skrivning i
revisionsberättelsen. Vidare överlämnas förvaltningsberättelse och
bokslut för 2017, samt revisionsberättelsen.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2018-09-05 § 152, och föreslår
kommunfullmäktige att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-05 - KS § 152
Skrivelse från Kommunalförbunder AV Media Skåne med anledning av
Revisionsberättelse för år 2017
Revisonsberättelse för år 2017 med bilagorna Rapport över granskning
av delårsboklsut, Granskning av årsbokslut och Granskning av
avtalskommuner och upphandling
Tillägg till Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
____________

Expedieras till:
AV Media Skåne
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KF §90 KLK.2018.384 00

Riktlinjer för utlämnande av allmänna handlingar

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för utlämnande av
allmänna handlingar (version 2018-08-17).

Sammanfattning
Ekonomichefen har, tillsammans med dåvarande kommunchefen, tagit
fram ett förslag till riktlinjer för utlämnande av allmänna handlingar.
Syftet är att det ska finnas riktlinjer som kommunens tjänstemän ska
förhålla sig till vid begäran om utlämnande av allmänna handlingar.
Det bedöms vara viktigt att de som begär ut stora mängder allmänna
handlingar i någon mån får stå för kostnaden för arbetet som utförs. För
att kunna ta ut avgift krävs att det finns en prislista som är beslutad av
kommunfullmäktige. Förslaget till riktlinjer innehåller därför regler för
när avgift för kopior tas ut, och vilka priser som ska gälla.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2018-09-05 § 163, och föreslår
kommunfullmäktige att anta riktlinjer för utlämnande av allmänna
handlingar (version 2018-08-17).

Kommunfullmäktiges behandling
Carina Zachau (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-05 - KS § 163
Tjänsteskrivelse Stefan Christensson - Tjänsteskrivelse riktlinjer
allmänna handlingar.docx
Riktlinjer för allmänna handlingar 2018-08-17.docx
____________

Expedieras till:
Tillförordnad kommunchef/ekonomichef
Kommunens nämnder/förvaltningar
Intranätet
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KF §91 KLK.2017.395 00

Besvarande av motion, MP och MO - Införande av
medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med
hänvisning till kommunchefens yttrande 2018-08-16, samt att
uppdra åt kommunledningsförvaltningen att genomföra den av
kommunchefen föreslagna förändringen på hemsidan om
synpunktsinlämning.

Sammanfattning
Madeléne Ekelund (MP) och Leif Sigbo (MO) lämnar 2017-11-20 in
följande motion.

"I tre fjärdedelar av Sveriges kommuner ges medborgarna möjlighet att
göra sina röster hörda genom att lämna medborgarförslag till såväl
kommunfullmäktige som till nämnder och styrelser. Örkelljunga är inte
en av dessa kommuner. Det innebär att vi som kommun går miste om
en mängd potentiella förbättringsförslag.

I de kommuner där möjligheten till medborgarförslag eller medborgar-
initiativ finns, väcks i genomsnitt 15-20 förslag per år från
medborgarna, av vilka i genomsnitt 30% bifalls.

Arbetsbördan för de politiska organen bör alltså inte bli så mycket
större, men de förslag som kommer in leder ändå i stor utsträckning till
förändringar. I en genomsnittlig kommun med medborgarförslag sker
årligen genomförandet av cirka fem förslag som annars inte hade blivit
av. Eller som skulle ha dröjt onödigt länge i väntan på att något parti
ska plocka upp iden.

Att möjliggöra för medborgare att lägga förslag till kommun-
fullmäktige, nämnder och styrelser skapar en helt annan dynamik i den
lokala politiken. Möjligheten för medborgarna att väcka frågor gör att
idéer kan kastas in för debatt utan att på förhand vara märkta med en
partistämpel. På så vis kan förslagen diskuteras mer förutsättningslöst.

Det är lättare för medborgarna att få gehör för sina förslag om de
slipper övertala en politiker att sätta sitt namn på en motion. Som
motionär räcker det ju inte att man stödjer förslaget utan man också
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måste aktivt driva frågan och argumentera för den. För detta krävs ett
större engagemang än att vara försiktigt positiv och tycka att något
verkar bra. Att sätta sitt namn under en oprövad ide, är det få politiker
som vågar, men det kan vara desto fler som efter en diskussion och
utredning kan tänka sig att rösta för den.

En annan positiv aspekt på medborgarförslag är att det stärker
inflytandet för ungdomar under 18 år och de med utländskt
medborgarskap. Även den som inte får rösta i ett val kan vara med och
lägga fram förslag. Sedan är det upp till de valda politikerna att avgöra
om man vill stödja förslaget eller inte.

Att införa möjligheten att lämna medborgarförslag stärker också
demokratin genom att höja engagemanget för den lokala politiken hos
de som annars inte är politiskt aktiva.

Inlämning av medborgarförslag kan göras enkelt, exempelvis via en
e-tjänst på kommunens hemsida."

Yrkandet från Madeléne Ekelund (MP) och Leif Sigbo (MO) är att
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda och införa
möjligheten för invånare i Örkelljunga kommun att lägga
medborgarförslag.

Kommunfullmäktige beslutar 2017-12-18 § 146 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-01-17 § 3 att remittera
motionen till kommunchefen för yttrande senast i september 2018.

I kommunchefens yttrande 2018-08-16 lämnas en beskrivning av
medborgarförslag. Kommunledningsförvaltningen anser att
kommunfullmäktige ska ges möjlighet att ta ställning till olika sätt att
utveckla demokrati och medborgardialog i Örkelljunga kommun.
Kommunledningsförvaltningen tycker det vore olyckligt att enbart
begränsa detta till ett införande av medborgarförslag. I yttrandet
framförs en möjlighet att ändra benämningen på hemsidans
synpunktsinlämning från "Synpunkter och felanmälan" till "Synpunkter
och förslag", och lägga felanmälan på en separat sida.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2018-09-05 § 166.
Kommunstyrelsen föreslår kommfullmäktige att besvara motionen med
hänvisning till kommunchefens yttrande 2018-08-16, samt att uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att genomföra den av kommunchefen
föreslagna förändringen på hemsidan om synpunktsinlämning. Vid
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kommunstyrelsens behandling yrkar Madeléne Ekelund (MP) bifall till
motionen.

Kommunfullmäktiges behandling
Madeléne Ekelund (MP) yrkar bifall till motionen.

Carina Zachau (M) och Christer Unosson (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag. Dels
kommunstyrelsens förslag. Dels yrkandet om bifall till motionen.
Förslagen ställs mot varandra. Ordförande finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-05 - KS § 166
Motion, MP och MO - Införande av medborgarförslag
Yttrande motion medborgarförslag 2.docx 180816
____________

Expedieras till:
Madeléne Ekelund (MP)
Leif Sigbo (MO)
Tillförordnade kommunchefen
Hemsidan
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KF §92 KLK.2018.321 862

Motion SPI - Hur ser framtiden ut för Örkelljunga
fritidsgård

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen från 2018-
07-02 till kommunstyrelsen för beredning. Kommunfullmäktige
noterar att skrivningen från 2018-09-10 inte ska behandlas som
motion, eftersom den dragits tillbaka.

Sammanfattning
Kristina Söderlund (SPI) lämnar 2018-07-02 in följande motion.

"Hur ser framtiden ut för Örkelljungas fritidsgård?

Eftersom vi vet att inom en snar framtid så kommer Centrumhuset att
rivas och vi är oroliga för vart ungdomarna från åk 4-6 samt
ungdomarna från åk 7 till åk 2 i gymnasiet kommer att ta vägen. Då vi i
SPI Välfärden värnar om ungdomarnas fritid efter skolan och
aktiviteter som följer med detta. Ungdomarna bör ha en fast plats där
de kan samlas för den sociala samvaron tillsammans med vuxna där de
kan känna en trivsel och trygghet som de behöver. Det är också viktigt
att de får vara med och påverka så att deras olika intressen kan vävas in
i verksamheten.

SPI Välfärden föreslår därför att

Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt Utbildningsförvaltningen att utreda
å det snaraste vilka lämpliga lokaler som finns i kommunen där en ny
fritidsgård skulle kunna ha sin hemvist."

Kristina Söderlund (SPI) lämnar 2018-09-10 in följande komplettering.

"Angående nya lokaler Örkelljungas fritidsgård.

Vi har motionerat om en lokal som ungdomarna kan använda till
fritidsgård och bett att utbildningsförvaltningen ska utreda om detta.

Vi i SPI Välfärden i Örkelljunga har dock ett eget förslag om lokal och
önskar att kontakt tas med hyresvärden Brännborns fastigheter om
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bottenvåningen där Posten har sina lokaler idag. Posten har ju redan
utlokaliserat några av sina tjänster till ICA och COOP. Lokalerna där
skulle passa utmärkt till en fritidsgård och att samla bibliotek,
skaparbibblan och fritidsgård i samma hus vore perfekt för
ungdomarna. Där skulle det också kunna inhysas ett "makerspace" för
ideer, kreativitet, skapande och att dela med sig. Det kan så småningom
bli en plats för alla i kommunen som har lust att komma dit och skapa
och socialisera sig. Utanför finns små garage som man kan använda för
att mecka med bilen, mopeden, cykeln etc.

SPI Välfärden yrkar härmed att kommunfullmäktige föreslår
kommunstyrelsen att snarast utreda denna möjlighet till lokal för
fritidsgård."

Kommunfullmäktiges behandling
Mot bakgrund av att det finns olika förslag i de båda skrivningarna,
ställer kommunfullmäktiges ordförande en fråga till motionsförfattaren
om vilken av de två skrivningarna som ska gälla som motion.
Motionsförfattaren svarar att det är motionen från 2018-07-02 som ska
gälla, och att skrivningen från 2018-09-10 dras tillbaka.

Beslutsunderlag
Motion SPI - Hur ser framtiden ut för Örkelljunga fritidsgård.pdf
Komplettering till motion - Angående nya lokaler Örkelljunga
fritidsgård
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-10
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KF §93 KLK.2018.392 313

Motion, SD - Smarta papperskorgar

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Tommy Brorsson (SD) lämnar 2018-08-27 in följande motion.

"Det finns idag smarta papperskorgar som nyttjar ny teknik och som
drivs av solenergi. Innehållet pressas ihop vilket gör att korgen rymmer
fem gånger så mycket som vanliga papperskorgar. Signal skickas när
det är dags för tömning. Detta spar mycket tid och onödigt arbete samt
eliminerar att man tömmer halvfulla papperskorgar. De hindrar också
fåglar och råttor från att sprida innehållet. Detta skulle på sikt minska
kostnaderna för renhållning i kommunen.

Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår:
Att kommunen undersöker om smarta papperskorgar är en möjlig väg
att reducera kostnaden och öka effektiviteten för renhållningen.

Beslutsunderlag
Motion, SD - Smarta papperskorgar
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-10
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KF §94 KLK.2018.294 024

Besvarande av motion, M - Utreda förutsättningarna att
införa lärarlönelyftet permanent även i Örkelljunga
kommun

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Sammanfattning
Theresa Lindahl (M) lämnar 2018-06-07 in följande motion.

"Att lärare är vår viktigaste resurs det är det nog ingen som säger emot.
Idag är det stor konkurrens om lärarkompetensen vilket märks vid
nyrekrytering och i att behålla kompetensen på skolorna när allt färre
lärare finns till alltfler tjänster.

En viktig signal är lärarlönelyftet som idag finns som ett statligt bidrag,
som förts fram som en del i att höja läraryrkets status. Vi har inom
kommunen deltagit från början och gör fortsatt så men eftersom staten
alltid kan dra in ett riktat bidrag har vi i Örkelljunga därför fortsatt med
att bara ha förordnade om 2 år.

När alltfler kommuner runt omkring oss permanentar lärarlönelyftet
finns risken att lärare då hellre söker sig till dessa kommuner.
Jag tror det är en viktig signal till våra nuvarande och framtida lärare,
att visa att vi satsar på dem och vill ha dem kvar i vår verksamhet.
Därför är det viktigt att lärarlönelyftet blir en långsiktig och varaktig
satsning och inte 2-årig projektanställning.

För att lyckas med målsättningen att vara en bra skolkommun och höja
resultaten måste vi vara en attraktiv arbetsgivare. Där en viktig del är
att locka och behålla duktig personal.

Jag vill därför att
Man utreder förutsättningarna för att införa lärarlönelyftet permanent
även i Örkelljunga kommun."

Kommunfullmäktige beslutar 2018-06-25 § 77 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens behandling
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Kommunstyrelsen behandlar motionen 2018-09-05 § 164, och föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Kommunfullmäktiges behandling
Theresa Lindahl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-05 - KS § 164
Motion, M - Utreda förutsättningarna för att införa lärarlönelyftet
permanent även i Örkelljunga kommun
____________

Expedieras till:
Theresa Lindahl (M)
Utbildningsnämnden
Kansli- och HR-chef
Personalkontoret
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KF §95 KLK.2018.410 039

Motion, SPI - Anställning och utbildning av kommunala
poliser

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Kristina Söderlund (SPI) och Åke Sjörin (SPI) lämnar 2018-09-07 in
följande motion.

"Det är ju ett faktum att vi har stor polisbrist i landet. Man har utökat
antalet platser på polisutbildningen men tyvärr inte fått tillräckligt med
sökande och utbildning tar tid så polisbristen kommer att vara under
många år framöver. Vi anser, att Örkelljunga kommun skall anställa
och utbilda kommunala poliser. Detta har prövats i andra kommuner
och tydligen slagit väl ut.

Det busliv och annan brottslighet som nu förekommer i allt högre grad
i kommunen måste beivras. Det förekommer många fall av misshandel
och hot och många drar sig för att vistas i centrum under kvällstid.
Enligt en artikel i en tidning är Örkelljunga en av de värst utsatta
kommunerna i Skåne. När det behövs polisinsats i kommunen finns det
inte resurser att närvara och polisstationen har alltför liten
öppethållningstid. Hur befogenheterna skall vara hos denna typ av
poliser får utredas.

Yrkande:
SPI Välfärden Örkelljunga yrkar härmed att kommunfullmäktige
föreslår kommunstyrelsen att snarast undersöka möjligheten att inrätta
en kommunal polisstyrka."

Beslutsunderlag
Motion, SPI - Anställning och utbildning av kommunala poliser
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-10-10
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KF §96 KLK.2018.398 003

Motion, S - Gör en översikt av de lokala föreskrifterna i
Örkelljunga kommun

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Agneta Lindau Persson (S) lämnar 2018-08-29 in följande motion.

"I Sverige finns lagar som gäller exempelvis trafik, miljö, ordning och
säkerhet. De flesta kommuner har dessutom kompletterande lokala
regler, så kallade föreskrifter, som behövs för att upprätthålla ordning
och säkerhet för kommunens invånare.

Socialdemokraterna i Örkelljunga kommun vill med denna motion
"Gör en översikt av de lokala föreskrifterna"
att de lokala föreskrifterna ses över, uppdateras och kompletterad
att föreskrifterna görs tydliga för kommunens invånare"

Beslutsunderlag
Motion, S - Gör en översikt av de lokala föreskrifterna i Örkelljunga
kommun
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2018-10-10
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KF §97 KLK.2018.118 024

Besvarande av motion, M - Lönesättning för pensionärer

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen med hänvisning
till personalchefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-07-
06, med tillägg om att lönetillägg ska kunna beviljas som längst ett
år i taget. Införandet av lönetillägg ska ske 2019-01-01.

Sammanfattning
Carina Zachau (M) och Theresa Lindahl (M) lämnar 2018-03-02 in
följande motion.

"Vi vet alla att vi står inför stora utmaningar i kommuner när det gäller
kommande pensionsavgångar. Det är många lärare, vårdpersonal och
sjuksköterskor som kommer att gå i pension och vi kommer att ha stora
problem med att rekrytera ersättare. Anledningarna är flera, alla
kommuner står inför samma utmaning och det utbildas inte tillräckligt
många nya för att vi ska klara behovet.

Det finns kommuner som har tänkt till i frågan och presenterat förslag
som gynnar den personal som väljer att arbeta kvar efter det att de har
fyllt 65 år. När arbetstagaren fyllt 65 år minskar arbetsgivaravgiften för
kommunen.

En möjlighet att stimulera personal i bristyrke att stanna kvar i sin
anställning är att betala ut del av den sänkta arbetsgivaravgiften som
lön till den som väljer att arbeta efter 65 års ålder.

Kommunen kan då behålla en kompetent, välutbildade och erfaren
person där det finns en svårighet vid ny rekrytering. För den anställde
innebär det att man faktiskt får en lönehöjning när man blivit pensionär
och att den framtida pensionen blir högre.

Med anledning av detta föreslår vi moderater att:
Undersöka möjligheten för att införa en modell enligt ovan.
Ta fram riktlinjer hur modellen ska införas och användas."

Kommunfullmäktige beslutar 2018-03-26 § 32 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
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Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-04-11 § 117 att uppdra
åt kommunledningsförvaltningen att bereda förslaget om att införa
lönesättning för pensionärer, med återrapportering till arbetsutskottet i
augusti 2018.

Personalchefen och kommunchefen har 2018-07-06 överlämnat en
tjänsteskrivelse med svar på motionen. I tjänsteskrivelsen lämnas
följande beslutsförslag: "I enlighet med motionen föreslås att möjlighet
till ett lönetillägg för anställd som fyller 66 år under kalenderåret
införs. Lönetillägget ska användas för att behålla personal och
kompetens i verksamheter med personalbrist eller inom svårrekryterade
yrkesgrupper. Lönetillägget kan även användas för extra personal inom
ovanstående områden som lämnat sin anställning för pension. Beslut
om lönetillägg skall godkännas av förvaltningschef och skall prövas
individuellt vid varje tillfälle. Lönetilläggets storlek bör förslagsvis
motsvara ett belopp på 2500 kr/månad (heltid)."

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2018-09-05 § 165.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig att bifalla motionen med
hänvisning till personalchefens och kommunchefens tjänsteskrivelse
2018-07-06, med tillägg om att lönetillägg ska kunna beviljas som
längts ett år i taget. Kommunstyrelsen föreslår att införandet av
lönetillägg sker 2019-01-01.

Kommunfullmäktiges behandling
Carina Zachau (M) och Niclas Bengtsson (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-05 - KS § 165
Motion, M - Lönesättning för pensionärer
Tjänsteskrivelse Staffan Roos - Lönesättning för pensionärer
____________

Expedieras till:
Kommunens nämnder och förvaltningar
Kommunens ledningsgrupp
Kansli- och HR-chef
Personalkontoret
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KF §98 KLK.2018.314 00

Sammanträdesplan 2019

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesplanen
för 2019.

Sammanfattning
Det finns ett förslag till sammanträdesplan för 2019.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum: 28/1, 25/2, 25/3, 29/4,
27/5, 24/6, 26/8, 23/9, 28/10, 25/11 och 16/12.

Kommunstyrelsens sammanträdesdatum: 9/1, 6/2, 6/3, 3/4, 8/5, 5/6,
14/8, 4/9, 2/10, 6/11 och 4/12.

Kommunstyrlsens arbetsutskotts sammanträdesdatum: 16/1, 23/1, 13/2,
27/2, 13/3, 20/3, 10/4, 17/4, 15/5, 22/5, 12/6, 19/6, 21/8, 11/9, 18/9,
9/10, 16/10, 13/11, 20/11, 11/12 och 18/12. Eventuella
sammanträdesdatum är 28/8 och 23/10.

Investeringsdiskussion fastighet, gata/park och VA, heldag 27/2
Bokslutsdag kommunstyrelsen 3/4
Bokslutsdag kommunfullmäktige 29/4
Budget i kommunstyrelsen 6/11
Budget i kommunfullmäktige 25/11

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-05 - KS § 174
Förslag på sammanträdesdagar 2019
____________

Expedieras till:
Kommunens nämnder och bolag
Kommunens ledningsgrupp
Nyvalda kommunfullmäktige
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KF §99 KLK.2018.198 119

Val av ombud till SKL:s kongresser 2019

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar i skrivelse om att
ledamöterna i de nyvalda kommunfullmäktigeförsamlingarna ska välja
ombud till SKL:s kongress för 2019-2023. Valet ska göras i november
eller december 2018. Partierna ansvarar för att ta fram valsedlar.

Beslutsunderlag
Skrivelse från SKL valnämnd till nämnderna - Val av kongressombud
till Sveriges Kommuner och Landsting för perioden 2019-2023
Riktlinjer SKL ombudsval 2018.pdf
____________
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KF §100 KLK.2017.419 114

Förvaltningsrätten Malmö - Laglighetsprövning av KF
beslut "Budget 2018 och EFP 2019-2020" Mål nr
13123-17

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27--28 § 120 om budget 2018
och ekonomisk flerårsplan 2019-2020 överklagas till Förvaltningsrätten
för laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet enligt domslut 2018-05-28.

Domslutet överklagas till Kammarrätten. Det krävs prövningstillstånd
för att Kammarrätten ska behandla ärendet. Kammarrätten beslutar
2018-09-04 att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens
dom att avslå överklagandet står därmed fast.

Kommunfullmäktiges behandling
I ärendet yttrar sig Carina Zachau (M) och Patric Carlsson (S).

Beslutsunderlag
Beslut Kammarätten Göteborg Mål nr 13123-17 - Fråga om
prövningstilltånd
____________
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KF §101 KLK.2017.387 004

SkånEarkiv kommunalförbund för e-arkiv -
avsiktsförklaring

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtalet
med Lunds kommun om ett kommungemensamt e-arkiv.

Kommunfullmäktige godkänner att kommunens kostnad för det
gemensamma e-arkivet kan förändras med upp till tio procent av
kommunens kostnad enligt samverkansavtalets
finansieringsmodell.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar 2018-01-29 § 2 att ställa sig bakom
avsiktsförklaring om att instifta och ansluta sig till kommunalförbund
SkåneEarkiv. Uppdrag lämnades till kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen att underteckna avsiktsförklaringen.

Efter kommunfullmäktiges beslut har processen lett fram till att
inrättandet av ett e-arkiv istället ska ske genom samverkan mellan
kommunerna. Det är inte längre aktuellt att skapa ett
kommunalförbund.

I tjänsteskrivelse 2018-08-20 föreslår kommunchefen och kansli/HR-
chefen att kommunstyrelsen beslutar att godkänna samverkansavtalet
med Lunds kommun om ett kommungemensamt e-arkiv. Vidare
föreslås att kommunstyrelsen godkänner att kommunens kostnad för
det gemensamma e-arkivet kan förändras med upp till tio procent av
kommunens kostnad enligt samverkansavtalets finansieringsmodell.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2018-09-29 § 251.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner
samverkansavtalet med Lunds kommun om ett kommungemensamt e-
arkiv, samt att kommunens kostnad för det gemensamma e-arkivet kan
förändras med upp till tio procent av kommunens kostnad enligt
samverkansavtalets finansieringsmodell.

Kommunstyrelsens behandling
Mot bakgrund av att kommunfullmäktige tidigare fattat beslut i
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ärendet, bedömer kommunstyrelsen att det är lämpligt att även detta
ärende tas upp i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutar 2018-09-05 § 177 att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna samverkansavtalet med Lunds
kommun om ett kommungemensamt e-arkiv. Kommunfullmäktige
föreslås godkänna att kommunens kostnad för det gemensamma e-
arkivet kan förändras med upp till tio procent av kommunens kostnad
enligt samverkansavtalets finansieringsmodell.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-09-05 - KS § 177
Tjänsteskrivelse Carita Gustafsson - Förslag till samverkansavtal
kommungemensamt e-Arkiv
Samverkansavtal om kommungemensamt e-Arkiv mellan Lunds
kommun (värdkommun) och Örkelljunga kommun i Skåne län
____________

Expedieras till:
Kansli- och HR-chefen
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KF §102 KLK.2018.292 104

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport - Liberalerna

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige noterar att Liberalerna lämnat sin
redovisning och granskningsrapport av det lokala partistödet 2017.

Sammanfattning
Liberalerna lämnar 2018-06-05 sin redovisning och granskningsrapport
av det lokala partistödet 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-06-21 § 196 att
överlämna redovisningen till kommunfullmäktige för information.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-06-21 - KSAU § 196
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport
____________

Expedieras till:
Liberalerna i Örkelljunga
Ekonomichefen
Redovisningschefen
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Sammanträdesprotokoll 2018-09-24
Kommunfullmäktige

KF §103 KLK.2018.277 104

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport - Moderaterna

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige noterar att Moderaterna lämnat sin
redovisning och granskningsrapport av det lokala partistödet 2017.

Sammanfattning
Moderaterna lämnar 2018-05-29 sin redovisning och
granskningsrapport av det lokala partistödet 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-06-21 § 197 att
överlämna redovisningen till kommunfullmäktige för information.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-06-21 - KSAU § 197
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport -
Moderaterna
____________

Expedieras till:
Moderaterna i Örkelljunga
Ekonomichefen
Redovisningschefen
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Sammanträdesprotokoll 2018-09-24
Kommunfullmäktige

KF §104 KLK.2018.271 104

Redovisning av erhållet lokalt partistödpartistöd för 2017
- Centerpartiet

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige noterar att Centerpartiet lämnat sin
redovisning och granskningsrapport av det lokala partistödet 2017.

Sammanfattning
Centerpartiet lämnar 2018-05-23 sin redovisning och
granskningsrapport av det lokala partistödet 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-06-21 § 198 att
överlämna redovisningen till kommunfullmäktige för information.
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige uppmanar partier som
inte använder kommunmallen att i kommande redovisningar använda
den mall som tagits fram för ändamålet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-06-21 - KSAU § 198
Redovisning av partistöd för 2017 Centerpartiet.pdf
____________

Expedieras till:
Centerpartiet i Örkelljunga
Ekonomichefen
Redovisningschefen
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Sammanträdesprotokoll 2018-09-24
Kommunfullmäktige

KF §105 KLK.2018.315 113

Chris Daanen, MO - Anhållan om entledigande från
uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Chris Daanen (MO)
entledigande från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att välja Susanne Nilsson (MO) till
ersättare i utbildningsnämnden till och med 2018-12-31.

Bakgrund
Chris Daanen (MO) lämnar 2018-06-29 in en avsägelse från uppdraget
som ersättare i utbildningsnämnden.

Förslag
Leif Sigbo (MO) yrkar att Susanne Nilsson (MO) väljs till ny ersättare i
utbildningsnämnden.

Beslutsgång
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att välja Susanne
Nilsson (MO) till ersättare i utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Chris Daanen, MO - Anhållen om entledigande som ersättare i UN.pdf
____________

Expedieras till:
Chris Daanen (MO)
Susanne Nilsson (MO)
Utbildningsnämnden
Troman
Lönekontoret
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Sammanträdesprotokoll 2018-09-24
Kommunfullmäktige

KF §106 KLK.2018.402 113

Bengt Hammarstedt, M - Avsägelse av
lekmannarevisoruppdrag

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Bengt Hammarstedt (M)
entledigande från uppdraget som lekmannarevisor.

Bakgrund
Bengt Hammarstedt (M) lämnar 2018-09-03 in en avsägelse från
uppdraget som lekmannarevisor. Avsägelsen är daterad 2018-08-31,
och gäller från samma dag.

Beslutsunderlag
Bengt Hammarstedt - Begäran om entledigande
____________

Expedieras till:
Bengt Hammarstedt (M)
Kommunfullmäktige 2018-10-22
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Sammanträdesprotokoll 2018-09-24
Kommunfullmäktige

KF §107 KLK.2018.406 113

Gunilla Danielsson - Avsägelse av
lekmannarevisorsuppdrag

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Gunilla Danielsson (S)
entledigande från uppdraget som lekmannarevisor.

Kommunfullmäktige beslutar att välja Leif Danielsson (S) till
lekmannarevisor och till ordförande för lekmannarevisionen, för
perioden fram tills att bokslutet för 2018 är färdigbehandlat.

Bakgrund
Gunilla Danielsson (S) lämnar 2018-09-04 in en avsägelse från
uppdraget som lekmannarevisor. Avsägelsen är daterad 2018-08-31,
och gäller från samma dag.

Förslag
Arne Silfvergren (S) yrkar att Leif Danielsson (S) väljs till ny
lekmannarevisor och till ordförande för lekmannarevisionen.

Beslutsgång
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att välja Leif
Danielsson (S) till lekmannarevisor och till ordförande för
lekmannarevisionen, för perioden fram tills att bokslutet för 2018 är
färdigbehandlat.

Beslutsunderlag
Gunilla Danielsson - Avsägelse av lekmannarevisorsuppdrag
____________

Expedieras till:
Gunilla Danielsson (S)
Leif Danielsson (S)
Revisionen
Troman
Lönekontoret
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Sammanträdesprotokoll 2018-09-24
Kommunfullmäktige

KF §108 KLK.2018.411 113

Bengt Hammarstedt - Avsägelse av
lekmannarevisorsuppdrag i donationsstiftelser
förvaltade av Örkelljunga kommun

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Bengt Hammarstedt (M)
entledigande från uppdragen som lekmannarevisor i nio
donationsstiftelser förvaltade av Örkelljunga kommun.

Sammanfattning
Bengt Hammarstedt (M) lämnar 2018-09-07 in en avsägelse från
uppdragen som lekmannarevisor i nio donationsstiftelser förvaltade av
Örkelljunga kommun. Avsägelsen är daterad 2018-08-31, och gäller
från samma dag.

Beslutsunderlag
Bengt Hammarstedt - Begäran om entledigande
____________

Expedieras till:
Bengt Hammarstedt (M)
Kommunfullmäktige 2018-10-22
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Sammanträdesprotokoll 2018-09-24
Kommunfullmäktige

KF §109 KLK.2018.508

Tack till avgående kommunfullmäktige

Detta är kommunfullmäktiges sista sammanträde under
mandatperioden 2014-2018.

Kommunfullmäktiges ordförande tackar fullmäktiges ledamöter och
ersättare för den gångna mandatperioden. Särskilt tack riktas till de som
inte kommer att fortsätta under kommande mandatperiod.

____________
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