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Kommunfullmäktige

Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2017-10-23

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§106
Idag Åter

§ §

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

Gustavsson Martin, C F

Holmström Björkman Jane, S N x

Brorsson Tommy, SD N x

Roos Madeleine, M N x

Sjörin Åke, SPI Nt x

Bencsik Betty, S Nt x

Nilsson Ulf, SD Nt x

Unosson Christer, KD N x

Nilsson Henrik, M N x

Silfvergren Arne, S, ej § 103, klockan19.15-20.20 N x

Bengtsson May, SD N x

Ekelund Madeléne, MP N x

Johansson Lars, C Nt x

Stebner Tyrone, S Nt x

Sigbo Leif, MO N x

Linderos Henrik, M N 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 N x

Poulsen Blagoveska, SD N x

Jacobsson Kenneth, M N x

Håkansson Tommy, S Nt x

Lärkevie Ingela, C N x

Anderberg Lennart, SD N x

Engström Clas, KD N x

Svensson Lennart, M N x

Ljunggren Gert, S N x

Rosenqvist Tommy, SD Nt x

Kronnäs Veronika MP N x

Svensson Ingemar, S N x

Håkansson Magnus, KD N x

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande
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Innehållsförteckning
KF §103 Information från räddningschef Christer Ängehov,

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
4 - 5

KF §104 Information om Delårsrapport 2017 Räddningstjänsten Skåne
Nordväst

6

KF §105 Aktualitetsförklaring av Örkelljunga kommuns ÖP07 7 - 8
KF §106 Målstyrning för Örkelljunga kommun 9 - 13
KF §107 Medelpunkten - Höganäs kommuns ansökan om inträde i

förbundet
14 - 15

KF §108 Medelpunkten - Borgensärende, Medelpunktens behov av
kapital

16 - 17

KF §109 Sammanträdesdagar 2018 18
KF §110 Motion, M - Anlägg en hundrastgård i Örkelljunga kommun 19
KF §111 Motion, SPI - Folktandvård för alla i Örkelljunga kommun 20
KF §112 Motion, S - OB-Omsorg 21
KF §113 Fråga från Bjarne Daa, S - När kan vi förvänta oss en

fullmäktigesal som är uppdaterad till modern standard?
22

KF §114 Svar till länsstyrelsen om valkretsindelning inför Val 2018 23 - 24
KF §115 Val av Birgit Svensson, MP, efter Ronja Pertoft, MP, som

ersättare i kommunfullmäktiges valberedning och ersättare i
valnämnden

25

KF §116 Val av Christian Larsson, M, efter Henrik Johansen, M, som
ledamot och förste vice ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden samt kommunfullmäktiges begäran
om ny sammanräkning av ersättare i KF

26

KF §117 Donald Nyberg, S - Anhållan om entledigande som ordförande
och ledamot i revisionen

27

KF §118 Revisorerna - Granskning av verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut

28
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §103 KLK.2017.327 00

Information från räddningschef Christer Ängehov,
Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen från
räddningschef Christer Ängehov till handlingarna.

Bakgrund
Räddningschef Christer Ängehov informerar om Räddningstjänsten
Skåne Nordväst. Vid informationen berörs bl a följande:

· Taxan

· Vad är kommunalförbundet Skåne Nordväst

· Samverkan

· Ekonomi

· Statistik

· Utmaningar som räddningstjänsten har framför sig

· Framtidsutsikter

Varför finns Räddningstjänsten Skåne Nordväst

2012 diskuterade 10 kommuner att bilda räddningstjänstförbund och
f n ingår kommunerna Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga i
förbundet.

Dåtidens riskbild om klimatförändringar, terror, bomber, granater och
skogsbränder har redan inträffat och idag lever kommunerna med
denna riskbilden enligt Christer Ängehov. Utmaningen är att skapa en
räddningstjänst som kan hantera riskbilden.

I Örkelljunga kommun finns 2 deltidsstationer.Visionen för förbundet
är att olyckorna ska vara få och små. Detta uppnås genom att minska
konsekvenserna om någonting händer samt arbeta förebyggande.
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Sammanträdesprotokoll 2017-10-23
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Inom förbundet arbetar man, dels med bränder, trafikolyckor,
kemolyckor samt räddnings- och dykningsolyckor, dels förebyggande.
Förbundet utbildar barn och ungdomar, genomför
sjukvårdsutbildningar samt utför social verksamhet genom Människan
bakom uniformen. Dessutom utförs arbete inom området säkerhet och
trygghetsarbete i
bl a skolorna.

I övrigt berörs 112 utredningen och 2017 års räddningstjänstutredning
samt det civila försvaret.

Hur möter man utmaningen inför framtiden
Under föredragningen berör Christer Ängehov bl a följande:

· Nya styrdokument.

· Fler medlemskommuner. Diskussioner pågår inom kommunerna
Familjen Helsingborg om att ansluta sig till förbundet.

· Räddningstjänstavtalet.

Slutligen poängteras att det i Örkelljunga kommun finns ett nytt projekt
där brandlarm kopplas till trygghetslarmet, ett samarbete mellan
hemtjänsten Örkelljunga kommun och Räddningstjänsten Skåne
Nordväst.

Kommunfullmäktiges överläggning
Vid kommunfullmäktiges överläggning framförs frågor från Henrik
Hammar, M, Agneta Lindau Persson, S, Christer Unosson, KD, och
Matti Josefsson, SD.

Kommunfullmäktige tackar Christer Ängehov med en applåd.
____________
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §104 KLK.2017.330 042

Information om Delårsrapport 2017 Räddningstjänsten
Skåne Nordväst

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga Delårsrapport 2017 för
Räddningstjänsten Skåne Nordväst till handlingarna.

Bakgrund
Föreligger Delårsrapport från Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2017-09-21 § 38 -
Tertialrapport
Räddningstjänsten Skåne Nordväst - Tertial 2 Delårsrapport 2017-08-
31
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2017
PWC - Granskning av delårsrapport 2017 Räddningstjänsten Skåne
Nordväst
Revisorerna Granskning av förbundets styrning och uppföljning
PWC - Granskning av förbundets styrning och uppföljning -
Räddningstjänsten Skåne Nordväst
___________

Expedieras till:
Räddningstjänsten Skåne Nordväst
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Sammanträdesprotokoll 2017-10-23
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §105 KLK.2017.286 212

Aktualitetsförklaring av Örkelljunga kommuns ÖP07

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar aktualitetsförklara
Örkelljunga kommuns översiktsplan ÖP07 med det tematiska
tillägget avseende Vindkraft.

Motiv för beslutet
Kommunstyrelsen har beslutat att en ny översiktsplan för Örkelljunga
kommun ska tas fram efter det att Kommunfullmäktige har beslutat om
en ny vision "Vision 2030" för Örkelljunga kommun. Vision 2030 är
planerad att antas först under 2018, varför arbetet med en ny
översiktsplan inte kommer att kunna påbörjas under innevarande
mandatperiod.

Nuvarande översiktsplan bedöms trots sin ålder vara fullt användbar
som styrdokument för den fysiska planeringen i Örkelljunga kommun.

Beskrivning av ärendet
Varje kommun ska ha en gällande översiktsplan (ÖP) som ska ange
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.
Planen måste vara aktuell för att fungera som vägledning vid såväl
kommunens egna som andra myndigheters beslut om bland annat
detaljplaner, bygglov och tillstånd enligt miljöbalken.
Kommunfullmäktige ska därför minst en gång under varje
mandatperiod ta ställning till om planen behöver göras om, helt eller
delvis.

Örkelljunga kommuns gällande ÖP antogs av kommunfullmäktige
(KF) 2008-12-15.

ÖP07 bedöms huvudsakligen vara fullt aktuell. ÖP07 används som ett
tydligt styrdokument för samhällsbyggnadsnämndens arbete såväl
operativt som strategiskt. Även i kommunstyrelsens strategiska
planeringsarbete används ÖP07 och upplevs vara aktuell, med undantag
av avsaknaden av beskrivning av områden för landsbygdsutveckling i
strandnära läge (LIS).
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Ett tematiskt tillägg avseende Vindkraft antogs av KF 2011-04-26.
Arbetet med ett tematiskt tillägg avseende Landsbygdsutveckling i
strandnära läge är påbörjat. Enligt tidsplanen beräknas det kunna antas
av KF i juni alternativt i augusti 2018.

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2015 - 2030 antogs av KF 2016-01-25.

En uppdatering av kommunens Naturvårdsplan pågår och beräknas bli
klar under 2017.

Våren 2017 fattade KS beslut om att arbetet med en ny vision för
Örkelljunga kommun "Vision 2030" ska genomföras under innevarande
mandatperiod. Planen är att "Vision 2030" ska kunna fastställas av KF i
juni 2018. I samband med detta konstaterades att en ny översiktsplan
bör tas fram först efter fastställandet av "Vision 2030".
Då kommunen inte kommer att uppdatera ÖP under innevarande
mandatperiod måste nuvarande ÖP aktualitetsförklaras.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-04 - KS § 173
Tjänsteskrivelse Charlotta Kabo Stenberg - Aktualitetsförklaring av
översiktsplan för Örkelljunga kommun - ÖP07
Aktualitetsförklaring av Översiktsplan ÖP07 Örkelljunga kommun
____________

Expedieras till:
Länsstyrelsen
Klippans kommun
Markaryds kommun
Hässleholms kommun
Perstorps kommun
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunchef
Förvaltningschefer
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §106 KLK.2017.39 00

Målstyrning för Örkelljunga kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta styrkort för Örkelljunga
kommun enligt sammanställning Örkelljunga kommun - Förslag
till kommunövergripande styrkort 2018 – 2019.

Kommunfullmäktige beslutar upphäva alla måldokument som
tidigare beslutats i kommunen på samtliga politiska nivåer.

Kommunfullmäktige beslutar ge samtliga nämnder i uppdrag att
arbeta fram nämndsstyrkort som stödjer måluppfyllelse i det
kommunövergripande styrkortet.

Skriftlig reservation mot beslutet från Sverigedemokraterna genom
Mikael Eskilandersson:

Sverigedemokraterna ser med oro på de två mål som fastslagits av
sjuklövern i Örkelljunga. Följande mål borde ha en annan lydelse:

Öka andelen anställda med utländsk bakgrund för att på sikt eliminera
”gapet”. samt Förändrad könsfördelning för att på sikt uppnå en
jämnare könsfördelning.
Båda dessa mål motverkar möjligheten för kommunen att fritt välja den
som är mest lämpad för en tjänst för att istället ”frisera statistiken” så
att det ser bättre ut i redovisningen. Man kan inte fritt välja bland de
arbetssökande, samtidigt som man ska verka för att fler män med
invandrarbakgrund anställs och svenskfödda kvinnor ska enligt målen
utgöra en mindre del av skaran med anställda. Det gör det också
omöjligt för kommunen att använda så kallad ”anonymiserade
ansökningar” där namn och kön tas bort för att få en mer rättvis
rekrytering.
Vi vill hellre att kommunen anställer efter lämplighet, oavsett kön och
ursprung, gärna genom anonymiserade ansökningar, så att både
diskriminering och svågerpolitik kan undvikas vid kommunens
rekryteringar.
Då både vårt återremissyrkande, för att skriva om målen och vårt
avslagsyrkande röstades ner i Kommunfullmäktige väljer vi att
reservera oss mot beslutet.
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Bakgrund
Leif Persson, Serkon, har av kommunchefen i Örkelljunga kommun
ombetts att lämna ett förslag på införande av en ny målstyrningsmodell
kopplat till Kommunallagens krav på God ekonomisk hushållning.

Leif Persson har presenterat modellen som omfattar följande delar

April-maj 2017
Utbildning av ledande politiker och förvaltningschefer inklusive
framtagande av kommunövergripande styrkort med framgångsfaktorer
och mätmetoder. Beräknat till två halvdagar.

Juni 2017
Kommunövergripande styrkort färdigt.

Augusti-september 2017
Information till alla nämndpolitiker (sker t ex på nämndmöten)

Framtagande av nämndsstyrkort.

Utbildning av enhetschefer och övriga för projektets framgång, berörd
personal. Beräknat till 1-2 halvdagar per förvaltning

Oktober-november 2017
Framtagande av styrkort ute på enheterna

December 2017
Alla styrkort på nämnds- och enhetsnivå ska vara klara. Knutet till
projektet bör finnas en projektgrupp där kommun- och ekonomichef
ingår som löpande avrapporterar projektet till kommunstyrelsen.

I beräknade timmar ingår deltagande från SERKON i de informations-
och utbildningsaktiviteter som angivits ovan samt löpande deltagande i
projektgruppens arbete.

Bedrivs under tiden april – december 2017.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottet 2017-02-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppdra åt kommunchef
Charlotta Kabo Stenberg att diskutera frågan i kommunens
ledningsgrupp samt att åter hantera ärendet i arbetsutskottet den 8 mars
2017.

Arbetsutskottet har dessutom beslutat lägga informationen från Leif
Persson till handlingarna.

Arbetsutskottet förslag 2017-03-08, § 68
Kommunstyrelsen föreslås besluta att införa Målstyrning i Örkelljunga
kommunen i enlighet med bl a Serkons förslag till Projektplan för
Målstyrning. Beslutet innebär att Serkons förslag till målstyrning skall
prövas i den kommande budgetprocessen.

Kommunstyrelsen föreslås även uppdra åt kommunledningskontoret att
revidera kommunens ekonomiska arbete med Årshjulet inför årsskiftet.

Kommunstyrelsens behandling 2017-04-05, § 78
Kommunstyrelsen har beslutat prova Serkons förslag till Målstyrning i
Örkelljunga kommun i budgetprocessen för 2018.

Kommunstyrelsen har även uppdragit åt kommunchefen att ta fram ett
förslag till styrmodell för Örkelljunga kommun bestående av en
beskrivande del med Årshjul över den nuvarande ekonomiska
budgetprocessen, kompletterat med målstyrning enligt Serkons förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23, § 202
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppdra till kommunchef
Charlotta Kabo Stenberg att inför kommunstyrelsens sammanträde den
6 september 2017 utsända förslag till de kommunövergripande styrkort
som styrelsen och nämnderna skall arbeta med i kommunens
målstyrningsarbete.

Kommunstyrelsen 2017-09-06, § 156
Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt kommunchef Charlotta Kabo
Stenberg att utifrån styrelsens diskussion revidera förslaget till Styrkort
för Örkelljunga kommun som ska fastställas av kommunfullmäktige.
Ärendet ska åter hanteras i arbetsutskottet i september.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen har samtidigt beslutat uppdra åt kommunens
nämnder att arbeta fram lämpliga nämndsstyrkort för respektive
verksamhet med utgångspunkt från det reviderade förslaget till styrkort
för kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Mikael Eskilandersson, SD, yrkar i första hand att ärendet skall
återremitteras. I andra hand yrkar Mikael Eskilandersson avslag på
förslaget till målstyrning.

Carina Zachau, M, Christer Unosson, KD och Agneta Lindau
Persson,S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Proposition 1, frågan om återremiss
Ordföranden ställer proposition, dels på frågan om ärendet ska
återremitteras, dels om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden förklarar sig anse att ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde.

Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition fastställes:

Ja-röst för att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.
Nej-röst för att ärendet skall återremitteras.

Genomförd omröstning utfaller med 30 ja-röster mot 10-nej röster.
Omröstningen framgår närmare av till dagens sammanträde fogad
närvarolista.

Kommunfullmäktige har således beslutat hantera ärendet vid dagens
sammanträde.

Proposition 2
Ordföranden ställer därefter proposition, dels på kommunstyrelsens
förslag, dels på Mikael Eskilanderssons avslagsyrkande, varefter
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens
förslag.

Mikael Eskilandersson, reserverar sig, För Sverigedemokraterna,
skriftligt, mot beslutet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-04 - KS § 174
Tjänsteskrivelse - Kommunövergripande styrkort för budgetåren 2018-
2019
Förslag till kommunövergripande styrkort 2018-2019 - Uppdaterat
2017- 09-08
Mikael Eskilanderssons Reservation KF 2017-10-23.pdf
____________

Expedieras till:
Samtliga nämnder
Kommunchef
Förvaltningschefer
Ekonomichef
Leif Persson
Serkon
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §107 KLK.2017.279 107

Medelpunkten - Höganäs kommuns ansökan om inträde
i förbundet

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Höganäs kommuns
inträde i Kommunalförbundet Medelpunkten.

Kommunfullmäktige antar även av Direktionen Medelpunkten
presenterat förslag till ny förbundsordning med tillhörande
reglemente för direktionen och revisionen, samt medlemsdirektiv.

Bakgrund
Höganäs kommun har i en skrivelse 2017-05-16 uppdragit åt
verksamheten att förbereda frågan om medlemskap i
Kommunalförbundet Medelpunkten.

I förslaget till ny förbundsordning som 2017-06-01 har skickats ut till
medlemskommunerna för godkännande anges i punkten 15 bland annat
att om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet skall ansökan
ske till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till
medlemskommunernas fullmäktige för beslut. För att en ny medlem
ska antas i förbundet krävs att minst 2/3 av medlemskommunerna
samtycker till att den föreslagna kommunen antas som medlem i
förbundet. I bestämmelsen regleras även de ekonomiska
mellanhavandena mellan förbundet och den tillträdande
förbundsmedlemmen.

Ett förslag på den ekonomiska överenskommelsen har tagits fram under
sommaren i samråd med revisorer från PwC och därefter varit
utskickad till respektive kommuns ekonomichef som haft möjlighet att
lämna synpunkter. Sammantaget har synpunkterna varit positiva och
utan invändningar. Den ekonomiska överenskommelsen behandlades
och godkändes 2017-08-29 av direktionen för Medelpunkten.

De beslut som nu behöver tas i medlemskommunerna är att godkänna
Höganäs kommuns inträde och att anta förslag till ny förbundsordning
om sådant beslut ännu inte tagits. Förslaget om förbundsordning sändes
ut 2017-06-01 för er hantering.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Ärendet överlämnas nu till medlemskommunerna för beslut om:

att godkänna Höganäs kommuns inträde i Kommunalförbundet
Medelpunkten

att anta framlagt förslag till ny förbundsordning med tillhörande
reglemente för direktionen och revisionen, samt medlemsdirektiv

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-04 - KS § 179
Brev från Medelpunkten - Information om ärendet angående Höganäs
kommun
Medelpunkten - Angående ärende om Höganäs kommun inträde i
Kommunalförbundet Medelpunkten
Medelpunkten - Angående ekonomisk reglering vid inträde i
Kommunalförbundet Medelpunkten
____________

Expedieras till:
Kommunalförbundet Medelpunkten
Höganäs kommun
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Sammanträdesprotokoll 2017-10-23
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §108 KLK.2017.278 045

Medelpunkten - Borgensärende, Medelpunktens behov
av kapital

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ett borgensåtagande
som motsvarar Örkelljunga kommuns andel av de senaste tre
årens förbrukning enligt presenterat förslag från Medelpunktens
Direktion.

Bakgrund
Kommunalförbundet Medelpunkten har behov av kapital och ställer
frågan till medlemskommunerna om borgensåtagande.

Medelpunktens tillgångar finansieras idag till mer än 2/3 av externt
kapital. Av dessa är 16 mnkr ett långfristigt lån i Swedbank och cirka 8
mnkr inbetalda förskott från medlemskommunerna. När
förskottsfaktureringen upphör måste förskotten ersättas med annat
externt kapital. Till detta kommer ett behov av ytterligare 6 mnkr för
att stärka Medelpunktens likviditet och möjliggöra nödvändiga
hjälpmedelsinköp och andra investeringar under året. Totalt sett har
därför Medelpunkten ett lånebehov om 30 mnkr.

Ett förslag som har undersökts är möjligheten att låna av
Kommuninvest men villkoret för detta är att samtliga förbundets
medlemmar även är medlemmar i Kommuninvest. Då Helsingborg inte
har valt denna lösning är det inte heller ett alternativ för Medelpunkten.
Istället finns möjligheten att låna av Helsingborgs stad. Förslaget är att
Medelpunkten lånar 30 mnkr till fast, förmånlig ränta samt en
checkkredit på ytterligare 10 mnkr. Detta innebär, förutom
kapitalförstärkning, att också lånet i Swedbank kommer att återbetalas.

För att Helsingborgs stad ska kunna behandla en låneansökan måste
denna vara kompletterad med borgensförbindelser från samtliga
medlemskommuner till ett totalt belopp som motsvarar det önskade
lånebeloppet. För de tio medlemskommunerna innebär detta ett
åtagande som motsvarar respektive kommuns andel av de senaste tre
årens förbrukning.
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Sammanträdesprotokoll 2017-10-23
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Direktionen beslutade vid sitt sammanträde 2017-05-23
att rekommendera kommunerna att godkänna ett borgensåtagande som
motsvarar respektive kommuns andel av de senaste tre årens
förbrukning.

Kommunfullmäktiges behandling
Vid kommunfullmäktiges behandling meddelar Carina Zachau, M, att
Höganäs kommun inte finns med i ovanstående förteckning, eftersom
kommunen är på väg att bli medlem i kommunalförbundet.

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

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-04 - KS § 178
Brev från Medelpunkten - Information om ärende
Medelpunktens behov av kapital, borgensåtagande
____________

Expedieras till:
Kommunalförbundet Medelpunkten
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Sammanträdesprotokoll 2017-10-23
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §109 KLK.2017.275 006

Sammanträdesdagar 2018

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna sammanträdesdagar 2018.

  Jan feb mars april maj juni

Kommunfullmäktige 29 26 26 23 28 25

Kommunstyrelsen 10 7 7 4 2 13

Arbetsutskott 17 14,21 21,28 11,18 9,30, 20

Ev arbetsutskott 24          

juli aug sept okt nov dec

  27 24 22 26 17

  15 5 3 7 5

  22,29 12,19 10,17 14,21 12,19

           

Bokslutsdag
Bokslut Ks den 4 april
Bokslut Kf 23 april
14 feb investeringsdiskussion fastighet, gata/park och Va, heldag
15-16 okt budgetberedning
7 nov budget ks
26 nov budget kommunfullmäktige

Notera att det vid vissa tillfällen är omöjligt att partierna får handlingarna tidigare än 1 vecka innan KF

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-04 - KS § 182
Sammanträdesdagar 2018
____________

Expedieras till:
Kommunens nämnder
Elinor Franzén
Nämndssekreterarna
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Sammanträdesprotokoll 2017-10-23
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §110 KLK.2017.306 334

Motion, M - Anlägg en hundrastgård i Örkelljunga
kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Henrik Nilsson, M, framför följande i en motion:

Det finns många hundägare i Örkelljunga som har behov av en
hundrastgård. I grannkommunerna finns t.o.m. många hundrastgårdar.
En rastgård ger mervärde både för hundarna och hundägarna och skall
vara utformad så att det är möjligt för hundägarna att kunna släppa
hundarna så att de får en möjlighet att springa lösa. En lämplig plats
som inte stör närboende men ändå är central bör gå att finna.

Byggnation och skötsel kanske går att ordna med någon förening.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Henrik Nilsson därför
kommunfullmäktige besluta:

· att utreda var en hundrastgård kan finnas i Örkelljunga kommun.

· att anlägga en hundrastgård.

· att undersöka om någon förening är intresserad av att sköta driften

Beslutsunderlag
Motion, M - Anlägg en hundrastgård i Örkelljunga kommun
____________

Expedieras till:
Ksau 2017-11-22
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Sammanträdesprotokoll 2017-10-23
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §111 KLK.2017.309 779

Motion, SPI - Folktandvård för alla i Örkelljunga
kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Kristina Söderlund, SPI, och Åke Sjörin, SPI, framför följande i
motionen Folktandvård för alla:

Skoltandvården fungerar inte tillfredsställande i kommunen.
Föräldrarna tvingas ta ledigt från sina arbeten för att skjutsa eleverna
till folktandvården i Ängelholm. Dessutom förlorar berörda elever
undervisningstid för att åka till Ängelholm och få tänderna omsedda.

Örkelljunga är den enda kommunen i Skåne, som saknar folktandvård
på hemmaplan.

Vi i SPI - Välfärden kämpar för tandvård för alla på hemmaplan, i en
eller annan form. Antingen en fast klinik eller en ambulerande.

SPI - Välfärden föreslår
att Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att trycka på
Region Skåne om att Örkelljunga återfår Folktandvården till
kommunens invånare.

Beslutsunderlag
Motion, SPI - Folktandvård för alla i Örkelljunga kommun
____________

Expedieras till:
Ksau 2017-11-22
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Sammanträdesprotokoll 2017-10-23
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §112 KLK.2017.313 639

Motion, S - OB-Omsorg

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Bjarne Daa, S, framför följande i en motion:

Örkelljunga kommun skall vara en företagarvänlig kommun. Är vi nu
också det? Företagarna har i lång tid haft en expansiv tillväxt och
nyanställt många medarbetare under de förutsättningarna att de
nyanställda lyckats hitta OB-Omsorg; kväll, natt och helg till sina barn.

3-skift är idag ett måste inom produktionsverksamheter för att kunna
leverera den mängd varor som marknaden efterfrågar. Många föräldrar
har idag inget annat val än att jobba kväll eller natt, en del är
ensamstående och/eller har inte sin familj i närheten som i bästa fall
kan hjälpa till!

Samhället och arbetsmarknaden har idag mycket hårda krav på
flexibilitet och rörlighet jämfört med den arbetsmarknad som fanns för
15 - 20 år sedan. Nästan upp emot 45 procent av alla löntagare i
Sverige jobbar kvällar, nätter och helger. Örkelljunga Kommun
bedriver också verksamhet på kvällar, nätter och helger. Då ligger det i
kommunens egna intresse att tillgodose sin egen personal.

Vi anser därför att det är extremt viktigt att OB-Omsorgen håller den
smidighet som det krävs för anställda inom kommunen och näringslivet
i Örkelljunga

Socialdemokraterna yrkar:
Att Örkelljunga Kommun tillför de pengar till OB-Omsorg som behövs
för att säkerställa en tillfredsställande OB-Omsorg i kommunen
____________
Expedieras till:
Ksau 2017-11-22
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §113 KLK.2017.324 006

Fråga från Bjarne Daa, S - När kan vi förvänta oss en
fullmäktigesal som är uppdaterad till modern standard?

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar uppta ärendet vid nästa
sammanträde då kommunfullmäktiges ordförande kommer att
besvara frågan.

Bakgrund
Bjarne Daa, S, ställer följande fråga till kommunfullmäktiges
ordförande:

När kan vi förvänta oss en fullmäktigesal som är uppdaterad till
modern standard?

Beslutsunderlag
Fråga från Bjarne Daa, S - När kan vi förvänta oss en fullmäktigesal
som är uppdaterad till modern standard?
____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2017-11-27
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §114 VN.2015.2 110

Svar till länsstyrelsen om valkretsindelning inför Val
2018

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som yttrande till länsstyrelsen
uttala att Örkelljunga kommun intet har att erinra mot
oförändrad valkretsindelning vid Val 2018.

Beskrivning av ärendet
På grund av de nya reglerna i vallagen (4 kap. 5 och 12 §§) önskar
Länsstyrelsen att landstinget och samtliga kommuner tar beslut om
valkretsindelningar och skickar till Länsstyrelsen, oavsett om man
avser att utföra förändringar eller ej. Beslutet ska fattas av
kommunfullmäktige senast den 31 oktober 2017 (4 kap 13 § vallagen).

Av vallagen framgår bl a följande:

Val till kommunfullmäktige

11 § Vid val till kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets,
om inte något annat följer av 12 §.

12 § Om en kommun har 36 000 personer eller fler som har rösträtt, får
kommunen delas in i två eller flera valkretsar. En kommun som har
färre än 36 000 personer som har rösträtt får delas in i valkretsar endast
om det finns särskilda skäl för det.

13 § Indelningen i valkretsar skall beslutas av kommunfullmäktige
senast den 31 oktober året före det valår då den nya indelningen skall
gälla för första gången. För att gälla skall beslutet vara fastställt av
länsstyrelsen.

Örkelljunga kommun har 10.000 invånare och kan följaktligen bara
ingå i en valkrets.
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges behandling
Carina Zachau, M, meddelar att ärendet inte behandlats i
kommunstyrelsen på grund av tidsnöd.

Kommunfullmäktige godkänner ärendets beredning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-10-11 - KSAU § 251
Länsstyrelsen begäran om svar på valdistriktsindelning.pdf
Tjänsteskrivelse Kenth Svensson - Yttrande till länsstyrelsen över
valkretsindelning vid Val 2018
____________

Expedieras till:
Länsstyrelsen
Valnämndens ledamöter
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §115 KLK.2017.241 113

Val av Birgit Svensson, MP, efter Ronja Pertoft, MP, som
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning och
ersättare i valnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar utse Birgit Svensson, MP, som
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning och ersättare i
valnämnden efter Ronja Pertoft.

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 2017-09-25 - KF §101
____________

Expedieras till:
Löneenheten
Troman
Henrik Nilsson
Jan Lindqvist
Birgit Svensson

25(28)



Sammanträdesprotokoll 2017-10-23
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §116 KLK.2017.305 113

Val av Christian Larsson, M, efter Henrik Johansen, M,
som ledamot och förste vice ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden samt kommunfullmäktiges
begäran om ny sammanräkning av ersättare i KF

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Henrik Johansen, M,
entledigande från uppdragen som ledamot och förste vice
ordförande i samhällsbyggnadsnämnden samt ersättare i
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar att som ledamot och förste vice
ordförande i samhällsbyggnadsnämnden utse Christian Larsson,
M.

Kommunfullmäktige beslutar dessutom att överlämna avsägelsen
som ersättare i kommunfullmäktige till länsstyrelsen för ny
sammanräkning.

Kommunfullmäktige beslutar slutligen framföra kommunens tack
till Henrik Johansen för utfört arbete för Örkelljunga kommun.

Bakgrund
Henrik Johansen, M, anhåller om entledigande från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Henrik Johansen, M - Begäran om entledigande
____________

Expedieras till:
Henrik Johansen
Christian Larsson, Hökstigen 15, 286 34 Örkelljunga
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Troman
Löneenheten
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §117 KLK.2017.317 113

Donald Nyberg, S - Anhållan om entledigande som
ordförande och ledamot i revisionen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Donald Nyberg
entledigande från uppdragen som ledamot och ordförande i
revisionen.

Kommunfullmäktige beslutar att vid kommunfullmäktiges
kommande sammanträde utse ersättare efter Donald Nyberg.

Kommunfullmäktige beslutar slutligen framföra kommunens tack
till Donald Nyberg för utfört arbete för Örkelljunga kommun.

Bakgrund
Donald Nyberg anhåller om entledigande från uppdragen som ledamot
och ordförande i Revisionen.

Beslutsunderlag
Donald Nyberg, S - Anhållan om entledigande som ordförande och
ledamot i revisionen

____________

Expedieras till:
Donald Nyberg
Troman
Löneenheten
Kommunfullmäktige 2017-11-27
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §118 KLK.2017.242 00

Informationsärende - Revisorerna - Granskning av
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga Granskningsrapporten av
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut till handlingarna.

Bakgrund
Föreligger kommunrevisionens granskningsrapport av verkställigheten
av kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
Revisorerna - Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges
beslut
KPMG - Granskningsrapport
Protokoll 2017-10-04 - KS § 181
Tjänsteskrivelse Kenth Svensson - Yttrande över revisionsrapport -
uppföljning av kommunfullmäktiges beslut
____________

Expedieras till:
Revisionen
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