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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2017-09-25

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§ § §

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Olsson Christer, S N

Eskilandersson Mikael, SD F

Zachau Carina, M N

Bjertner Thomas, S N

Bengtsson Niclas, SD F

Hammar Henrik, M N

Gustavsson Martin, C N

Bencsik Gyurey Betty, S Nt

Brorsson Tommy, SD N

Jönsson Annika, M Nt

Sjörin Åke, SPI Nt

Tommy Håkansson, S Nt

Bengtsson Michael, SD N

Unosson Christer, KD N

Nilsson Henrik, M N

Silfvergren Arne, S N

Bengtsson May, SD N

Ekelund Madeléne, MP F

Nilsson Tomas, C N

Bencsik Niklas, S N

Sigbo Leif, MO F

Nilsson Per-Uno, M Nt

Josefsson Matti, SD N

Edvardsson Gunnar, KD N

Lindau-Persson Agneta, S N

Eskilandersson Anneli, SD N

Lindahl Theresa, M N

Söderlund Kristina, SPI N

Daa Bjarne, S N

Poulsen Blagoveska, SD N

Jacobsson Kenneth, M N

Svensson Leif, S N

Lärkevie Kenny, C Nt

Anderberg Lennart, SD N

Engström Clas, KD N

Svensson Lennart, M N

Ljunggren Gert, S N

Rosenqvist Tommy, SD Nt

Veronika Kronnäs MP N

Svensson Ingemar, S N

Håkansson Magnus, KD N

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §91 KLK.2017.193 040

Delårsrapport 2017

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Delårsrapport
2017-06-30 för Örkelljunga kommun.

Bakgrund
Ekonomichef Stefan Christensson informerar kommunfullmäktige om
Delårsrapport 2017-06-30.

Av delårsrapporten framgår bl a följande:

Örkelljunga kommun tillämpar enligt beslut i fullmäktige
fullfonderingsmodellen för redovisning av ansvarsförbindelsen, d.v.s.
den delen av pensionsåtagandet som avser pensioner intjänade före
1998. Som komplement redovisas en alternativ resultat- och
balansräkning som redogör för resultatet och den ekonomiska
ställningen som om kommunen hade redovisat ansvarsförbindelsen
enligt blandmodellen.

Balanskravsresultatet är dessutom beräknat som om blandmodellen
tillämpats.

För årets sex första månader redovisar kommunen ett resultat enligt
resultaträkningen (fullfonderingsmodellen) på 11,6 mkr.
Balankravsresultatet blev -6,0 mkr efter en justering
för förändring av ansvarsförbindelsen på 0,5 mkr och reducering av en
realisationsvinst på 17,1 mkr.

Förvaltningsverksamheten
Den samlade förvaltningsverksamheten visar en total avvikelse på -15,3
mkr för årets första sex månader, vilket ska jämföras med avvikelsen på
+3,2 mkr för motsvarande period 2016.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

De stora avvikelserna är hänförbara till Utbildningsnämnden och
Socialnämnden. Även prognoserna för helåret 2017 visar på stora
avvikelser, -11,0 mkr för utbildningsnämnden och -9,2 mkr för
socialnämnden.

Av det prognostiserade budgetunderskottet på 11,0 mkr för
Utbildningsnämnden är 8,2 mkr hänförbart till gymnasieutbildningen
och 2,2 mkr är hänförbart till administration av nyanlända. Av detta
avser 4,5 mkr lägre bidragsersättningar från Migrationsverket avseende
asylsökande elever för åren 2015-2016. Beslutet från Migrationsverket
avseende dessa år kom först 2017 och visade då att kommunen inte fick
ersättning för samtliga kostnader. När det gäller Socialnämndens
avvikelse så är den huvudsakligen hänförbar till högre
personalkostnader än budgeterat inom äldreomsorgen och kostnader för
institutionsvård av barn och unga. Åtgärdsplaner håller på att utarbetas
och åtgärder kommer att sätta in snarast möjligt under hösten 2017 för
att minska det nu prognostiserade underskottet. Ambitionen är
att åtminstone vissa åtgärder ska kunna ge effekt redan under 2017 och
därmed även generera ett bättre utfall än vad nuvarande prognoser visar
för Utbildningsnämnden, Socialnämnden och kommunen som helhet.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Händelser av väsentlig betydelse

· Kommunen har nu fått besked om att anslutningsgraden på
landsbygden är så pass hög att byggbeslut för fiberutbyggnad i
kommunens alla delar nu tas av berörd entreprenör.

· Projektet Hälsoförskolan har startats upp tillsammans med ett
flertal intressenter i offentlig sektor, näringslivet och den
akademiska världen. Projektet har som syfte att en av
kommunens förskolor ska bli landets första hälsoförskola.

· Projektet Affärsresan som drivs av Örkelljunga Näringsliv
tillsammans med kommunen har startat upp enligt planerna.
Projektet har som syfte att stötta såväl nyföretagande som
befintligt näringsliv.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen har för sin del beslutat godkänna Delårsrapport
2017-06-30 för Örkelljunga kommun.

Kommunstyrelsen har även beslutat att överlämna rapporten till
revisorerna inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Revisorernas bedömning av delårsrapporten

Inför kommunfullmäktiges sammanträde har utsänts Revisorernas
bedömning av Delårsrapporten samt Översiktlig granskning av
Delårsrapport per 2017-06-30 från KPMG.

Revisorerna har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per
2017-06-30 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Revisorernas bedömning är baserad på. en översiktlig granskning av
delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i
redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i
kommunal verksamhet.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Vid revisorernas granskning har de särskilt iakttagit följande:

Resultatet enligt balanskravsutredningen är negativt, - 6 mkr och för
helåret visar prognosen på -10,1 mnkr. Därmed kommer det finansiella
målet med ett balanserat resultat inte att nås medan soliditeten är
oförändrad god.

Verksamhetsmålen kommer till väsentlig del att nås men skolan visar
på en otillfredsställande utveckling.

Den upprättade delårsrapporten innehåller den information som krävs
enligt Kommunal redovisningslag (KRL) och Rådet för kommunal
redovisning och ger en rättvisande bild, med undantag för
kommentaren nedan, över Örkelljunga kommuns finansiella ställning
per 2017-06-30 inklusive dotterbolag baserat på den översiktliga
granskning som vi genomfört baserat på Skyrevs vägledning 4.

Kommunen avviker från Kommunal redovisningslag genom att också
redovisa pensionsåtaganden före 1998 som skuld i balansräkningen.
För att ändå ge den rättvisande bilden enligt KRL upprättas en
alternativ balans- och resultaträkning som visar hur räkenskaperna
borde ha upprättats för att vara i linje med lagstiftningen. Samtliga
nyckeltal beräknas med hänsyn till detta.

Granskningens resultat presenteras i en rapport.

Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten vad gäller
verksamhetsmålen i allt väsentligt är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat om, med följande undantag: Revisorerna bedömer att
fullmäktiges verksamhetsmål vad gäller förbättrade skolresultat och
upplevd brukarkvalitet inom äldreomsorgen inte kommer att uppnås.

Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten vad gäller det
finansiella målet avseende balanskravsresultatet inte är i enlighet med
fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. Revisorerna bedömer
att övriga finansiella mål kommer att uppnås.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges behandling
Ekonomichef Stefan Christensson informerar kommunfullmäktige om
Delårsrapport 2017-06-30 och svarar på framförda frågor.

Yrkande i kommunfullmäktige
Christer Unosson, KD, yrkar bifall till ordförandens förslag att
fullmäktige ska godkänna Delårsrapport 2017-06-30 för Örkelljunga
kommun. Kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Vid kommunfullmäktiges behandling yttrar sig i övrigt Christer
Unosson, KD, Carina Zachau, M, Matti Josefsson, SD, Tommy
Brorsson, SD och Christer Olsson, S.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-09-06 - KS § 153
Delårsrapport 2017-06-30 Örkelljunga kommun
Protokollsutdrag KFN 2017-08-17 § 107 - Delårsbokslut 2017
Protokollsutdrag UBN 2017-08-17 § 75 - Delårsrappport 2017
Protokollsutdrag SN 2017-08-15 § 134 - Delårsrapport 2017
Protokollsutdrag SBNAU 2017-08-14 § 77 - Delårsrapport 2017
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2017
KPMG - Översiktlig granskning av Delårsrapport per 2017-06-30
____________

Expedieras till:
Kommunens revisorer
Kommunens nämnder
Stefan Christensson
Anna Lindström
Ledningsgruppen
KPMG

8(27)



Sammanträdesprotokoll 2017-09-25
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §92 KLK.2017.219 007

Besvarande av motion, C - Revisionen bör bestå av en
ledamot/parti som är representerat i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
pågående arbete med kommunens politiska organisation för
kommande mandatperiod och därmed till i kommunfullmäktige
representerade partier utsänd enkät för besvarande.

Motionen anses därmed vara besvarad.

Bakgrund
Martin Gustafsson har för Centerpartiet inlämnat följande motion:

En mycket viktig del i en kommuns arbete och uppföljningar står
Revisionen för. Revisorerna har som uppdrag att granska kommunens
verksamhet och de kommunala bolagen för att se till att de följer lagen
och instruktionerna från fullmäktige. Kommunrevisionens uppdrag är
fastställt av kommunallagen.

I Örkelljunga är det för tillfället en "nämnd" med 5 stycken ledamöter;
2 st från Socialdemokraterna och 1 st från vardera Moderaterna,
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Dock är det ett antal fler
partier som är representerade i vårt fullmäktige, och dessa står då utan
insyn i avstämningar och uppföljande kontroller. Som det är nu sker en
förhandling där oftast de största partierna får platser och då mest insyn
i detta arbete. Och detta kan inte vara rätt, utan det borde vara så att
alla representerade partier ska ha varsin plats i Revisionen. Då blir
Revisionsarbetet på lika villkor och alla partier får då samma chans och
möjlighet att få insyn och kunna delta i uppföljningsarbetet. Detta
borde leda till en mer öppen dialog mellan partierna.

Vi är övertygade om att detta skulle utveckla denna nämnd positivt och
hoppas att även kommunfullmäktige tycker så.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Centerpartiet yrkar därför på :
Att: Kommunfullmäktige tar beslut på att det skall finnas en ledamot
från varje representerat parti i kommunfullmäktige, i Revisionen.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkande
Carina Zachau, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut,
vilket godkännes.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-09-06 - KS § 161
Motion, C - Revisionen bör bestå av en ledamot/parti som är
representerat i kommunfullmäktige
____________

Expedieras till:
Martin Gustafsson
Carina Zachau
Ksau 22 november
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §93 KLK.2017.266 872

Motion, S - Vårda fornlämningen Lyckstadborgkullen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Agneta Lindau Persson har för socialdemokraterna inlämnat följande
motion:

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

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

Socialdemokraterna i Örkelljunga föreslår kommunfullmäktige besluta:

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

· att kontakter tas med Naturhistoriska Museet i Lund för
expertishjälp med hur Lyckstadborg kullen bör hanteras nu och i
framtiden.

· att kommunen underhåller naturen längs Pinnån, från
Skytteparksvägen fram till Lyckstadborg, främst för intresserade
som vill besöka fornminnet Lyckstadborg.

Beslutsunderlag
Motion, S - Vårda fornlämningen Lyckstadborgkullen
____________

Expedieras till:
Ksau
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §94 KLK.2017.290 773

Motion, M - Mobil ungdomsmottagning till Örkelljunga

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Theresa Lindahl, M har inlämnat följande motion:

Idag ser vi att allt fler ungdomar i Örkelljunga mår allt sämre, det är
därför viktigt att vi försöker samla alla goda krafter för att vända en
negativ trend.

När en ungdom i Örkelljunga idag ska besöka en ungdomsmottagning
måste man ta sig till Ängelholm för rådgivning, en resa som kan vara i
princip omöjlig om man är i de yngre tonåren, bor man dessutom
utanför centralorten kan det försvåra ännu mer.

Det är svårt att kunna åka så pass långt bort då det handlar om att både
passa in bussturer och skoltider. En ungdomsmottagning ett par gånger
i månaden kan vara ett bra komplement till övriga vuxna som finns i
våra ungdomars närhet, ex. Skolkuratorer och sköterskor.

Den mobila ungdomsmottagningen som Region Skåne driver hjälper
till att nå ut till ungdomar på de orter där befolkningsunderlaget är för
litet för att ha en permanent mottagning. I den mobila
ungdomsmottagningen ryms en komplett mottagning och möjliggör att
ungdomarna på dessa orter får samma närhet och tillgänglighet till vård
som på andra orter i Skåne, med möjlighet till undersökningar,
provtagning och till psykosociala samtal - det senare oerhört viktigt
då vi i den senaste folkhälsoenkäten som Region Skåne gjort ser att
mående hos våra ungdomar sjunkit rejält. Att se till att våra ungdomar
får tillgång till ytterligare vuxenstöd måste därför vara en Prioritet.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Theresa Lindahl föreslår därför att Örkelljunga kommun tar en kontakt
med Region Skåne för att se över möjligheterna att
den mobila ungdomsmottagning kan förläggas regelbundet i
Örkelljunga.

Beslutsunderlag
Motion, M - Mobil ungdomsmottagning till Örkelljunga
____________

Expedieras till:
Ksau
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §95 KLK.2017.291 737

Motion, M - Måltidsvän för äldre

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Theresa Lindahl, M har inlämnat följande motion:

MÅLTIDSVÄN – I Kävlinge har man för att öka mående hos äldre
infört något som kallas för Måltidsvän. Den senior som känner sig
ensam paras ihop med en volontär. En gång i veckan gör de sällskap till
seniorrestaurangen, där det också finns sociala aktiviteter.

Tanken är att man ska ha måltidsvännen under en tid och på så sätt
komma i kontakt med dagverksamhet och restaurang, där den äldre
förhoppningsvis får ett väckt intresse att delta och på detta sätt kommer
ut i ett socialt sammanhang.

Klarar den äldre personen inte att gå ut hämtar måltidsvännen istället
med sig mat för två från restaurangen att äta hemma hos den äldre.

Projektet blev så lyckat att det snart kunde permanentas. Idag är det 25
av kommunens äldre hemmaboende som har en måltidsvän.
Och kostnaden för måltidsvännerna är låg. Den äldre betalar för sin
egen mat precis som innan och kommunen betalar maten för
volontären, som ofta själv är pensionär. Totalt kostar det Kävlinge
kommun omkring 5 000 kronor om året.

Att satsa på bra mat och goda måltidssituationer så att de äldre får
matlust och äter är en av de viktigaste förebyggande åtgärderna man
kan göra för äldre. Det minskar fall, det minskar ensamhet och det ökar
tryggheten.

Att alltid äta ensam är också tråkigt och gynnar ofta inte aptiten något
som också påverkar medicinering och mående i stort med dåligt
matintag som följd.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Genom att införa något liknande som Kävlinges måltidsvän kan vi
erbjuda våra äldre något extra för att deras mående ska bli bättre - det
är något som gynnar alla.

Theresa Lindahl föreslår därför:
Att man i Örkelljunga kommun tittar över om en variant på det system
med måltidsvän som man har i Kävlinge kan införas även vår kommun.

Beslutsunderlag
Motion, M - Måltidsvän för äldre
____________

Expedieras till:
Ksau
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §96 KLK.2017.295 043

Motion, KD - Rättvisa föreningsbidragsregler

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Gunnar Edvardsson, KD, Christer Unosson, KD, Clas Engström, KD
och Magnus Håkansson 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:

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:
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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.

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 har 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.
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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 icWer. 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)

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.

Beslutsunderlag
Motion, KD - Rättvisa föreningsbidragsregler
____________

Expedieras till:
Ksau
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KF §97 KLK.2017.240 104

Informationsärende - Redovisning av partistöd 2016,
Liberalerna

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga Liberalernas redovisning
av partistöd 2016 till handlingarna.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2014-05-226, § 146 antagit Regler för
kommunalt partistöd för Örkelljunga kommun. När det gäller
redovisning och granskning samt årlig utbetalning framgår bl a
följande:

4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning
som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap.
9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett
granskningsintyg.

5 § Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av
fullmäktige.

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 §
andra stycket kommunallagen inte lämnats in till
kommunstyrelsen/landstingsstyrelsen inom föreskriven tid
utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Pär Nilsson och Ingrid Edman, Liberalerna har inlämnat redogörelse
över partistöd 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att som
informationsärende till kommunfullmäktige överlämna Liberalernas
redovisning av partistöd 2016.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2017-08-23 - KSAU § 198
Redovisning av partistöd 2016 Liberalerna
Granskning av redovisning Liberalerna
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Liberalerna
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KF §98 KLK.2017.243 104

Informationsärende - Redovisning av partistöd 2016 SPI

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen av partistöd
2016 från SPI till handlingarna.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2014-05-226, § 146 antagit Regler för
kommunalt partistöd för Örkelljunga kommun. När det gäller
redovisning och granskning samt årlig utbetalning framgår bl a
följande:

4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning
som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap.
9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett
granskningsintyg.

5 § Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av
fullmäktige.

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 §
andra stycket kommunallagen inte lämnats in till
kommunstyrelsen/landstingsstyrelsen inom föreskriven tid
utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Kristina Söderlund, SPI har inlämnat redogörelse över partistöd 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att som
informationsärende till kommunfullmäktige överlämna SPI:s
redovisning av partistöd 2016.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2017-08-23 - KSAU § 199
Redovisning av partistöd 2016 SPI
Granskningsrapport SPI
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
SPI
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KF §99 KLK.2017.249 104

Informationsärende - Redovisning av partistöd 2016,
Miljöpartiet de Gröna

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen av partistöd
2016 från Miljöpartiet de Gröna till handlingarna.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2014-05-226, § 146 antagit Regler för
kommunalt partistöd för Örkelljunga kommun. När det gäller
redovisning och granskning samt årlig utbetalning framgår bl a
följande:

4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning
som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap.
9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett
granskningsintyg.

5 § Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av
fullmäktige.

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 §
andra stycket kommunallagen inte lämnats in till
kommunstyrelsen/landstingsstyrelsen inom föreskriven tid
utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Madeléne Ekelund, MP har inlämnat redogörelse över partistöd 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att som
informationsärende till kommunfullmäktige överlämna Miljöpartiet de
Grönas redovisning av partistöd 2016.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2017-08-23 - KSAU § 200
Redovisning av partistöd 2016 Miljöpartiet de Gröna
Granskningsrapport
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Miljöpartiet de Gröna
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KF §100 VN.2015.2 110

Svar till länsstyrelsen om valdistriktsindelning inför Val
2018

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till Länsstyrelsen föreslå att
valdistriktsindelningen i Örkelljunga kommun skall vara
oförändrad i Allmänna valet 2018.

Bakgrund
Beslut om valdistriktsindelningar ska enligt 4 kap. 18 § vallagen
meddelas av Länsstyrelsen senast 1 december 2017. Länsstyrelsen vill
därför att kommunerna i Skåne ser över indelningen i valdistrikt redan
nu och meddelar förslag till indelning till Länsstyrelsen senast den 31
oktober 2017.

Länsstyrelsen informerar även om att de planerar att hålla utbildning
för valnämnderna på Kockum Fritid i Malmö den 20 mars 2018.

Valnämnden föreslår att valdistriktsindelningen i Örkelljunga kommun
skall vara oförändrad i Allmänna valet 2018.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-09-06 - KS § 163
Protokoll 2017-08-15 - VN §1
Länsstyrelsen begäran om svar på valdistriktsindelning.pdf
Röstningslokaler.pdf
Valgeografi och mandat.pdf
____________

Expedieras till:
Länsstyrelsen
Valnämndens ledamöter och ersättare
Kenth Svensson
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KF §101 KLK.2017.241 113

Val efter Ronja Pertoft, MP - ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning och ersättare i
valnämnden. Veronika Kronnäs ny ledamot i KF

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att behandla uppdragen som
ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning och ersättare i
Valnämnden efter Ronja Pertoft vid nästa sammanträde med
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige noterar även att Veronika Kronnäs, MP,
utsetts av länsstyrelsen som ny ledamot i Kommunfullmäktige efter
Ronja Pertoft från och med den 13 september 2017 till och med
den 14 oktober 2018.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att bevilja Ronja Pertoft, MP
entledigande från uppdragen som ledamot i Kommunfullmäktige,
ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning samt ersättare i
Valnämnden.

Kommunfullmäktige har beslutat beträffande uppdraget som ledamot i
Kommunfullmäktige att översända paragrafen till länsstyrelsen för
sammanräkning. Länsstyrelsen har utsett Veronika Kronnäs som
ledamot.

Kommunfullmäktige har slutligen beslutat att behandla uppdragen som
ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning och ersättare i
Valnämnden efter Ronja Pertoft vid nästa sammanträde med
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-08-28 - KF §89
Veronika Kronnäs ny ledamot i KF.pdf
Protokoll 2017-08-28 - KF §89
___________
Expedieras till:
Troman, löneenheten , vaktmästeriet
Kf 2017-10-23
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KF §102 KLK.2017.255 113

Val efter Kenth Johansson, S - ersättare i
Samhällsbyggnadsnämnden och ersättare i Örkelljunga
Fjärrvärmeverk AB

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Niclas Bencsik, S, som ny
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Kenth Johansson.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Arne Silfvergren som ny
ersättare i Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB efter Kenth
Johansson.

Bakgrund
Kenth Johansson, S, har beviljats entledigande från uppdrag som
ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden och Örkelljunga Fjärrvärmeverk
AB.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-08-28 - KF §90
____________

Expedieras till:
Niclas Bencsik
Arne Silfvergren
Troman, löneenheten
Samhällsbyggnadsnämnden
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB,
Kenth Johansson
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