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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2017-04-24

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§ § §

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Olsson Christer, S N X

Eskilandersson Mikael, SD N X

Zachau Carina, M N X

Bjertner Thomas, S N X

Bengtsson Niclas, SD N X

Hammar Henrik, M N X

Johansson Lars, C Nt X

Holmström Björkman Jane, S N X

Brorsson Tommy, SD N X

Roos Madeleine, M N X

Sjörin Åke, SPI N X

Carlsson Patric, S N X

Bengtsson Michael, SD N X

Unosson Christer, KD N X

Jönsson Annika, M Nt X

Silfvergren Arne, S N X

Bengtsson May, SD N X

Ekelund Madeléne, MP N X

Nilsson Tomas, C N X

Tommy Håkansson, S Nt X

Sigbo Leif, MO F

Nilsson Per-Uno, M Nt X

Josefsson Matti, SD N X

Edvardsson Gunnar, KD N X

Lindau-Persson Agneta, S N X

Eskilandersson Anneli, SD N X

Lindahl Theresa, M N X

Söderlund Kristina, SPI N X

Daa Bjarne, S, klockan 19.10-20.35 ej § 36-37 N Avst Avst

Poulsen Blagoveska, SD N X

Jacobsson Kenneth, M N X

Svensson Leif, S N Avst Avst

Lärkevie Kenny, C Nt X

Anderberg Lennart, SD N X

Engström Clas, KD N X

Svensson Lennart, M N X

Ljunggren Gert, S F

Rosenqvist Tommy, SD Nt X

Pertoft Ronja MP N X

Bencsik Betty, S Nt X

Håkansson Magnus, KD N X
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §36 KLK.2017.172 114

Information om gripen person i Örkelljunga av Nationella
Insatsstyrkan

Kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau meddelar
kommunfullmäktige att en person i Örkelljunga gripits av Nationella
Säkerhetsstyrkan söndagen den 23 april. Enligt media kan det finnas
kopplingar till terrorattentatet i Stockholm 2017-04-07.
____________
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §37 KLK.2017.150 00

Företagsinformation från Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen från VD
Stefan Jacobsson, till handlingarna.

Bakgrund
VD Stefan Jacobsson lämnar information om kommunens helägda
bolag, Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB. Bolaget som har 4 anställda
bildades 1982/1983.

Inledningsvis presenterar Stefan Jacobsson definitionen på fjärrvärme.
Företaget förbränner fuktigt skogsbränsle, biobränsle, i värmeverket
och inom anläggningen finns 2 flislager.

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB skall med beaktande av ekologiska
hänsyn och enligt god teknisk praxis, med optimalt resursutnyttjande
och med god leveranssäkerhet producera och leverera värmeenergi
och därmed tillhörande energitjänster.

Bolaget har en kort- och långsiktig strategi som omfattar daglig
produktion av fjärrvärme till kund med tillhörande underhåll,
administration och dygnet-runt-tillsyn. Långsiktig planering sker med
underhåll för att säkerställa framtiden. Även planering av
kulvertutbyggnaden sker i takt med efterfrågan och de ekonomiska
förutsättningarna.

Panncentralen
Planerat drift och underhåll har utförts enligt program.
Underhåll och reparationer sker kontinuerligt. Biopanna 4 samt
Biopanna 5 har under 2016 visat på god drift. Pannorna installerades
2008/2009.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Energiförsäljningen 2016
Energiförsäljningen 2016 har varit något under budgeterat vilket beror
på att relativa energibehov varit 7 % lägre än normalår. Tillförd energi
är något högre 2016 än budgeterat, detta beror på att bränslet under året
varit något torrare och därmed har energiutbytet i rökgaskondensorn
varit något mindre. Behovet av spetsvärme i form av olja är fortsatt
lågt.

Reservbränsleinmatningen har ökat driftssäkerheten på biobränsle och
minskar risken för oljedrift samt underlättar planerade underhåll.
Drift, service, underhåll och administration sköts som tidigare i
bolaget.

Miljöpåverkan
Bolaget bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken.
Årsrapport redovisas årligen till Söderåsens Miljöförbund.

Kundbestånd
Företaget har 35.000 meter dubbelrör. Energikonsumtionen motsvarar
2000 villor. Kundkretsen är stabil och nöjd med fjärrvärme. Enligt
Holgerssonrapporten finns 200 leverantörer som är dyrare än bolaget.

Kommunfullmäktiges behandling
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet ställs frågor från Åke
Sjörin, SPI, Henrik Hammar, M, Matti Josefsson, SD, Agneta Lindau
Persson, S, Arne Silfvergren, S, och Leif Svensson S.

Kommunfullmäktige tackar Stefan Jacobsson med en applåd.
____________
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §38 KLK.2017.107 041

Avsättning till RUR (resultatutjämningsreserv)

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 4 miljoner kronor till
resultatutjämningsreserven, för att användas till att utjämna
framtida konjunkturcykler.

Bakgrund
Från och med den 1 januari 2013 blev det möjligt att reservera medel
till en resultatutjämningsfond (RUR) för att skapa möjligheter att
utjämna resultatet över konjunkturcyklerna. En förutsättning för att
RUR ska få användas är att Kommunfullmäktige beslutat om riktlinjer
för tillämpning av RUR.

Kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun har enligt beslut Kf § 187
KLK.2014.379 047 antagit följande lokala riktlinjer:

• Resultatmedel överstigande 1 procent av det lägsta av antingen årets
resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som
överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag
och kommunalekonomisk utjämning får avsättas till
resultatutjämningsfond.

• Avsättning till resultatutjämningsfond får endast ske om
soliditetsmålen på en soliditet uppgående till lägst 40 procent enligt
fullfonderingsmodellen och lägst 60 procent enligt blandmodellen är
uppnådd efter avsättning till resultatutjämningsfonden.

• Att Örkelljunga Kommuns riktlinjer för hantering av
resultatutjämningsreserv fastställs som en del av Örkelljunga Kommuns
riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Ekonomienheten föreslår att en avsättning görs till
resultatutjämningsreserven, för att användas till att utjämna framtida
konjunkturcykler.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges behandling

Vid kommunfullmäktiges behandling yrkar Carina Zachau, M, och
Bjarne Daa, S, bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket bifalles.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-04-05 - KS § 70
Riktlinjer för RUR
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §39 KLK.2017.80 288

Godkännande av Örkelljungabostäder AB investeringar
överstigande två miljoner kronor

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar medge Örkelljungabostäder AB
nyttja 2.500.000 kronor inklusive mervärdeskatt för Investeringar
enligt underhållsplan 2017.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i dialog med
Örkelljungabostäder AB, under hösten, se över Ägardirektiv 2018
avseende såväl investeringar som avkastningskrav.

Bakgrund

Örkelljungabostäder AB har i sin underhållsplan åtgärder för
3.220.000 kronor inklusive mervärdeskatt.

I underhållsplanen för 2017 finns följande investeringar upptagna:
Takbyte Rapphöna ( 2 st. huskroppar) 2500 000 kronor
Markarbete Trekronor 375 000 kronor
Växlarebyte Trekronor 300 000 kronor
Triangeln 15 byte entréparti 45 000 kronor

Kommunfullmäktiges ägardirektiv anger bl. a följande:

Frågor som skall underställas fullmäktige
Enligt § 5, bolagsordningen, skall bolaget bereda kommunfullmäktige i
Örkelljunga kommun möjlighet att ta ställning innan beslut tas i ärende
av principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget eller den
gemensamma utvecklingen i kommunen.
Härmed anses bl.a investeringsbeslut överstigande 2 mnkr eller beslut
om avyttring av större omfattning.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar medge Örkelljungabostäder AB nyttja
2.500.000 kronor inklusive mervärdeskatt för Investeringar enligt
underhållsplan 2017.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i dialog med
Örkelljungabostäder AB, under hösten, se över Ägardirektiv 2018
avseende såväl investeringar som avkastningskrav.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden
Carina Zachau, M, yrkar att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Tommy Brorsson, SD och Niclas Bengtsson, SD, yrkar att
Örkelljungabostäder AB i sin underhållsplan ska beviljas åtgärder för
3.220.000 kronor inklusive mervärdeskatt.

Omröstning
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på förslagen, varefter kommunfullmäktiges ordförande
förklarar sig anse att fullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens
förslag.

Omröstning begärs och följande voteringsproposition fastställes:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Tommy Brorssons och Niclas Bengtssons yrkande.

Genomförd omröstning utfaller med 26 ja-röster, 11 nej-röster och 2
röster för avstår. Omröstningen framgår närmare av till protokollet
fogad närvarolista.

Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag till
beslut.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-04-05 - KS § 71
Tjänsteskrivelse Stefan Andersson - Investeringar 2017
Bilaga 1 - Underhållsplan
Ägardirektiv för Örkelljungabostäder AB 2016-2017
____________

Expedieras till:
Örkelljungabostäder AB
Stefan Andersson
Stefan Christensson
Carina Zachau
Ksau 2016-09-13, (bevakning)
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §40 KLK.2016.270 612

Besvarande av motion, SD - utbilda för framtidens
fordon

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
utbildningsnämndens yttrande.

Kommunfullmäktige bifaller därmed motionens förslag att utreda
hur fordonsprogrammet i Örkelljunga kan anpassas för att möta
kraven och behoven från en modern fordonspark.

Kommunfullmäktige noterar att utredningen är genomförd och att
resultatet av utredningen får hanteras i den ordning
förutsättningarna medger detta.

Bakgrund
Tommy Brorsson (SD) har inlämnat följande motion:

Eleverna som idag utbildar sig på fordonsprogram runt om i Sverige,
utbildas normalt för de fordon som är vanligt förekommande just nu.
Dock är det tydligt att den utveckling som nu sker, av nya hybrid- och
elbilar, kommer att kräva helt andra kunskaper. Örkelljunga har nu
möjligheten att vara en av de första kommunerna som profilerar sig
med utbildning riktad mot framtidens fordonsflotta. Efterfrågan på
personer utbildade för moderna fordon är stigande och kommer med all
sannolikhet att öka kraftigt under kommande år. Vi vill ge eleverna i
Örkelljunga de bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning
samtidigt som vårt gymnasieprogram kan bli ett av de ledande i
Sverige.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

Att utreda hur fordonsprogrammet i Örkelljunga kan anpassas för att
möta kraven och behoven från en modern fordonspark.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till
utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet ska vara lämnat senast
2017-02-28.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kristian Lindgren, rektor på Utbildningscentrum, har utarbetat ett
förslag till svar på motionen i en tjänsteskrivelse:

"Utbildningscentrum vill ligga långt framme när det gäller teknisk och
miljövänlig utveckling. Skolan arbetar idag med att bygga upp
programmet och undervisningen. Elmotorer är ett mycket intressant
område som vi bedömer kommer att bli allt viktigare.

Kunskap om behörigheter, risker och allmän funktion hos el- och
hybridmotorer ingår redan i undervisningen. Det finns en bra
webbutbildning som eleverna kommer att genomföra. Utbildningen
förbereder fordonsmekaniker för att arbeta med el- och hybridbilar.

I framtiden vill Utbildningscentrum gärna utveckla undervisningen på
området ytterligare. I första hand innebär det att vi planerar att köpa in
en hybridbil som eleverna ska arbeta med i den utsträckning de har
behörighet att göra det. Vi kommer också att samarbeta med
verksamheter som utbildar och arbetar med el-bilar. På så sätt får
eleverna god kännedom om området till en kostnad som ryms i dagens
utbildning.

Långsiktigt vill Utbildningscentrum gärna satsa på att utbilda
specialister på el-/hybridbilar. Det innebär dock större investeringar
som vi i dagsläget saknar utrymme för. Utöver inköp av el-/batteribilar
som i dagsläget är förhållandevis dyra att köpa, krävs även utbildning
för elbehörighet steg 3. För att bli särskilt bra på el- och hybridbilar
krävs det alltså nyinvesteringar och delvis ny kompetens hos lärarna.
Om nämnden önskar att skolan utvecklar området så återkommer
Utbildningscentrum gärna med ett utförligare förslag."

Utbildningsnämnden har beslutat översända rektor Kristian Lindgrens
tjänsteskrivelse som sin egen, samt föreslagit att motionen därmed
bifalles.

Kommunfullmäktiges behandling
Tommy Brorsson, SD, och Åke Sjörin SPI yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, vilket godkännes.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-04-05 - KS § 76
Motion, SD - Utbilda för framtidens fordon
Protokoll 2017-02-02 - UN § 12
Tjänsteskrivelse - Motion (SD) utbilda för framtidens fordon
____________

Expedieras till:
TommyBrorsson
Utbildningsnämnden för fortsatt hantering
Kristian Lindgren
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §41 KLK.2017.98 610

Initiativ från M, KD, C, SPI och L - En bra utbildning och
skola är det viktigaste vi kan ge våra barn

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt bifalla inlämnat Initiativ
och därmed avsätta 2 miljoner kronor 2017 och inför 2018
överlämna frågan till budgetberedningen för fortsatt hantering.
Anslaget 2017 finansieras genom ianspråktagande av 1 miljon
kronor ur Tilläggsbudget 1, drift, 2017 samt 1 miljon kronor ur
kommunens balanserade resultat.

Kommunfullmäktige beslutar överlämna förslaget till initiativ till
utbildningsnämnden för hantering. Kommunfullmäktige delegerar
till kommunstyrelsen att besluta om utbetalning av beviljat anslag
efter det att förslagen i Initiativet om handlingsprogram och mål
presenterats av nämnden.

Bakgrund
Carina Zachau, Gunnar Edvardsson, Kristina Söderlund, Martin
Gustafsson har för Alliansen inlämnat följande skrivelse:

Örkelljunga kommun har under något år haft ett resultat på våra
grundskolor som inte är tillräckligt bra. Resultatet har analyserats av
såväl tjänstemän, rektorer som politiker. Det har pekats på ett antal
faktorer som har betydelse för det samlade resultatet. Vid senaste
mätningen som avser hösten 2016 har våra meritvärde försämrats
ytterligare och inom alliansen anser vi att det måste vidtas åtgärder för
att höja betygen.

Örkelljunga kommuns varumärke påverkas negativt. En av de
viktigaste parametrarna när en familj väljer att flytta till en kommun, är
en bra grundskola. Men den allra viktigaste aspekten är barnen. De ska
gå ut grundskolan med godkända betyg. De ska kunna söka vilket
gymnasieprogram som helst. De ska vara rustade för studier på
högskola eller universitet.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Alliansen i Örkelljunga vill därför avsätta 2 mnkr redan 2017 och
därefter 3 mnkr från och med 2018 till grundskolan. Pengarna delas ut
så snart förvaltning och rektorer har formulerat handlingsprogram och
mål för att uppnå högre meritvärde och bättre betyg.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar bifalla inlämnat Initiativ och därmed
avsätta 2 miljoner kronor 2017 och därefter 3 miljoner kronor från och
med 2018 till grundskolan. Anslaget 2017 finansieras genom
ianspråktagande av 1 miljon kronor ur Tilläggsbudget 1, drift, 2017
samt 1 miljon kronor ur balanserat resultat.

Kommunfullmäktige beslutar överlämna förslaget till initiativ till
utbildningsnämnden för hantering. Kommunfullmäktige delegerar till
kommunstyrelsen att besluta om utbetalning av beviljat anslag efter det
att förslagen i Initiativet om handlingsprogram och mål presenterats av
nämnden.

Kommunfullmäktiges behandling

Vid kommunfullmäktiges behandling yttrar sig följande:

Carina Zachau, M, Leif Svensson, S, Christer Olsson, S, Anneli
Eskilandersson, SD, Madeléne Ekelund, MP,Gunnar Edvardsson, KD,
Tommy Brorsson, SD, Kristina Söderlund, SPI, Arne Silfvergren, S,
Henrik Hammar, M, Bjarne Daa, S, Tomas Nilsson, C, och Thomas
Bjertner, S.

Kommunfullmäktige enas om följande förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar bifalla inlämnat Initiativ och därmed
avsätta 2 miljoner kronor 2017 och inför 2018 överlämna frågan till
budgetberedningen för fortsatt hantering. Anslaget 2017 finansieras
genom ianspråktagande av 1 miljon kronor ur Tilläggsbudget 1, drift,
2017 samt 1 miljon kronor ur kommunens balanserade resultat.

Kommunfullmäktige beslutar överlämna förslaget till initiativ till
utbildningsnämnden för hantering. Kommunfullmäktige delegerar till
kommunstyrelsen att besluta om utbetalning av beviljat anslag efter det
att förslagen i Initiativet om handlingsprogram och mål presenterats av
nämnden
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
kommunfullmäktiges enhälliga förslag och finner att det sistnämnda
förslaget antas.

Anteckning till paragrafen från socialdemokraterna i enlighet med
anteckning vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-03-08, § 74

Christer Olsson har framfört följande anteckning till paragrafen:

"Vi socialdemokrater har i olika sammanhang och vid många tillfällen
uttryckt vårt missnöje och oro över de sjunkande prestationsnivåerna i
grundskolan och även försökt finna lösningar tillsammans med andra
för att vända trenden. I dessa sammanhang är det av vikt att alla kan
och får möjlighet att stödja dessa ambitioner. Nu ser det plötsligt ut
som att vi totalt struntat i de här frågorna, men att alliansen ensamma
kommit till insikt och ska ta krafttag.

Vi har således inget att erinra mot texten i initiativet, men finner det
betänkligt att man i onödan politiserar en fråga som alla är lika
angelägna om att lösa. Dessutom endast några månader efter det att
budgetberedningen haft sitt arbete.

Vi är även angelägna om att bevara den samsyn och samarbetsanda som
i övrigt råder i vår lilla kommun och ogillar tilltag som kan uppfattas
som att vissa partier plötsligt insett allvaret och radikalt ändrat
inställning, då de faktiska omständigheterna förhåller sig tvärtom.

Vi känner oss, med andra ord, sidsteppade när detta initiativ dyker upp
och tar inte ställning förrän vi fått tillfälle att diskutera frågan i vår
grupp. Möjligheten att vi är beredda att skjuta till ytterligare medel kan
föreligga.

Vi har för avsikt att ta ställning till detta ärende i kommunstyrelsen och
denna skrivelse görs för att förklara varför vi inte tog ställning i
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Med vänlig hälsning
Christer Olsson & Tomas Bjertner"
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Anteckning till protokollet från socialdemokraterna i enlighet med
anteckning vid sammanträde med kommunstyrelsen 2017-04-05, §
77.

Christer Olsson har framfört följande protokollsanteckning i ärendet:

Vi socialdemokrater biträder i nuläget alliansens förslag i stort, men vill
hålla öppet för att eventuellt tillskjuta ytterligare medel då bilden av
problematiken klarnar framgent.

Vi är övertygade om att elever i vår kommun inte är mindre bemedlade
att tillgodogöra sig information och inlärning, än elever i allmänhet.
Därför måste det till seriösa genomlysningar och krafttag för att
radikalt förändra förutsättningarna för att kunna höja ambitioner och
prestationer till acceptabla nivåer.

Vi är samtidigt medvetna om många av de problem skolvärlden brottas
med, bl.a. de snabba bytena av lärare och rektorer som förrycker
kontinuiteten i lärandet, sociala förhållanden, flykting- och
invandrarproblematik och stor andel icke behöriga lärare etc. Men vi
kan inte acceptera att de problem som eventuellt orsakas av för snål
medelstilldelning inte analyseras och lyfts fram i tillräcklig omfattning
så att vi inom politiken kan få en rättvisande bild att ta ställning till.
1 avvaktan på en sådan, biträder vi enligt ovan alliansens förslag, men
håller öppet för ytterligare tillskjutande av medel och åtgärder i sinom
tid.

Christer Olsson, Thomas Bjertner, Agneta Lindau Persson

Ajournering
Noteras att kommunfullmäktige ajournerar ärendet klockan
20:00-20:05.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2017-04-05 - KS § 77
Initiativ från M, KD, C, SPI och L - En bra utbildning och skola är det
viktigaste vi kan ge våra barn
S protokollsanteckning i KS.pdf
Christer Olssons notering till protokollet KSau.docx
____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
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KF §42 KLK.2017.116 040

Årsredovisning 2016 för Räddningstjänstförbundet
Skåne Nordväst

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
Direktionen i Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Kommunfullmäktige beslutar även godkänna Årsredovisning 2016
för Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Christer Olsson, S, Thomas Bjertner, S, och Gunnar Edvardsson, KD,
deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Bakgrund
Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst (RSNV) har bedrivit
verksamhet i två redovisningsår och det är andra gången förbundet
presenterar en årsredovisning för direktionen.

Direktionen har beslutat
· att godkänna årsredovisningen för RSNV 2016

· att överskottet tillfaller RSNV

· att överlämna årsredovisningen för RSNV 2016 till
kommunstyrelsen i respektive kommun inom förbundet som
därefter bereder ärendet till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-04-05 - KS § 79
Protokoll Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst 2017-02-23, se § 5
Årsredovisning 2016 Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst
Revisionsrapport PWC - Granskning av årsredovisning 2016
Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst
Revisionsberättelse 2016
____________

Expedieras till:
Räddningstjänsten Skåne Nordväst
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KF §43 PLAN.2016.1

Antagande av Detaljplan för Attarp 9:3 "Paragon
Nordic", Drakabygget

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta Detaljplan för Attarp 9:3
"Paragon Nordic" med alla tillhörande handlingar.

Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att företaget Aerosol
Scandinavia AB, som numera heter Paragon Nordic AB, kan flytta sin
verksamhet från Eket till Attarp 9:3, Drakabygget. Eftersom
verksamheten omfattas av Sevesolagstiftning krävs
detaljplaneläggning.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige
anta detaljplanen för Attarp 9:3 ”Paragon Nordic AB”med alla
tillhörande handlingar.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-04-05 - KS § 80
Protokoll 2017-03-13 - SBN § 29
2016_1 Attarp 9_3 A tidplan för antagande.docx
Tjänsteskrivelse antagande
2016_1 Attarp 9_3 A plankarta
2016_1 Attarp 9_3 A planbeskrivning
2016_1 Attarp 9_3 A MKB
2016_1 Attarp 9_3 A samrådsredogörelse
2016_1 Attarp 9_3 A granskningsutlåtande
___________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Mikael Strömbäck för formell hantering
Kristian Swärd
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KF §44 KLK.2017.131 741

Interpellation, S - Hur har demenssjuka det på särskilt
boende?

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att uppta interpellationen till
behandling vid nästa sammanträde.

Bakgrund
Agneta Lindau Persson har för socialdemokraterna inlämnat följande
interpellation till socialnämndens ordförande:

Hur har demenssjuka det på särskilt boende?
Regeringen har i Socialtjänstförordningen (2001:937,2 kap 3§)
förtydligat där det framgår att den enskildes behov ska vara styrande
och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt i den omfattningen
som krävs.

IVO, (inspektionen för vård-och omsorg) har efter förordningens
införande granskat ett flertal kommuners verksamhet under 2016, där
nu vite har utgått p g a särskilt dålig kvalitet nattetid.

Den 20 januari 2017 beslutade SKL att ge ut rekommendationer till
kommunerna, om att fatta beslut att anta vissa rekommendationer, i
syfte att stärka utvecklingen och kvaliteten på de särskilda boendena
ytterligare för äldre nattetid.

Med anledning av ovanstående skrivning vill Socialdemokraterna i
Örkelljunga kommun ha svar på följande frågor:

1.Hur bedrivs arbetet på natten för de demenssjuka i särskilt boende?

2.Vilket inflytande har de äldre demenssjuka och deras anhöriga vad
det gäller omsorgsinsatser och tillsyn även nattetid?
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3.Finns det personal på demensavdelningarna som utan dröjsmål kan
uppmärksamma, om en boende behöver stöd och hjälp under natten när
det gäller den enskildes medicinska och sociala behov?

4.Finns tillgängligt arbetsledning som stöd till personal under natten i
det särskilda boendet?

5.På vilket sätt har regeringens stimulansmedel, på totalt 7 miljarder
under tre år, för att öka bemanningen inom vård och omsorg om äldre
och för att ge ökad trygghet och kvalitet för den enskilde använts och
påverkat verksamheten i det särskilda boendet Örkelljunga kommun?

6.Kommer Örkelljunga kommun att fatta beslut om att anta SKL;s
rekommendationer i syfte att stärka utvecklingen och kvaliteten på
särskilda boenden, för äldre nattetid enligt de fyra punkterna? 1. Koll
på läget. 2. Planera utifrån individens behov. 3. Ta fram en strategi för
att utveckla digitaliseringens möjligheter. 4. Ledarskap.

Beslutsunderlag
Interpellation, S - Hur har demenssjuka det på särskilt boende?
____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2017-05-19, inklusive svar på interpellationen.
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