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Sammanträdesprotokoll 2016-02-29
Kommunfullmäktige

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§ 24
CU § ME

§ 24
KS § CU

§ 29
KS § TB

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Olsson Christer, S N Avst Avst X X

Eskilandersson Mikael, SD N X Avst Avst X

Zachau Carina, M N X X X

Bjertner Thomas, S N Avst Avst X X

Bengtsson Niclas, SD N X Avst Avst X

Jacobsson Kenneth, M Nt X X X

Gustavsson Martin, C N X X X

Håkansson Tommy, S Nt X X X

Brorsson Tommy, SD N X Avst Avst X

Roos Madeleine, M N x Avst Avst X

Nirvén Mattias, FP F

Carlsson Patric, S N Avst Avst Avst Avst X

Bengtsson Michael, SD N X Avst Avst X

Unosson Christer, KD N X X X

Nilsson Henrik, M N X X X

Silfvergren Arne, S N Avst Avst X X

Bengtsson May, SD N X Avst Avst X

Kronnäs Veronika, MP Nt Avst Avst X X

Nilsson Tomas, C N X X X

Bencsik Niklas, S N Avst Avst X X

Sigbo Leif, MO N X Avst Avst X

Linderos Henrik, M N X X X

Josefsson Matti, SD N X Avst Avst X

Edvardsson Gunnar, KD N X X X

Lindau-Persson Agneta, S N Avst Avst Avst Avst X

Eskilandersson Anneli, SD N X Avst Avst X

Lindahl Theresa, M N X X X

Söderlund Kristina, FP, § 25-40, kl 19.20-21. N X

Daa Bjarne, S N Avst Avst X X

Poulsen Blagoveska, SD N X Avst Avst X

Nilsson Per-Uno, M Nt X X X

Svensson Leif, S N Avst Avst X X

Lärkevie Kenny, C Nt X X X

Anderberg Lennart, SD N X Avst Avst X

Engström Clas, KD N X X X

Svensson Lennart, M N X X X

Stebner Tyrone, S Nt Avst Avst X X

Rosenqvist Tommy, SD Nt X Avst Avst X

Nilsson Peter, MP N Avst Avst X X

Svensson Ingmar, S N Avst Avst X X

Håkansson Magnus, KD N X X X

Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2016-02-29

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

Utdragsbestyrkande

KF §22 KLK.2016.54 00

Tyst minut för Mats Persson

Kommunfullmäktiges ordförande Magnus Håkansson inleder
sammanträdet med en parentation över Mats Persson, MO, ersättare i
kommunstyrelsen och ledamot av kommunfullmäktige. Mats Persson
politiska bana i Örkelljunga kommun började i kommunfullmäktige
1992-01-01.

Kommunfullmäktige hedrar Mats Persson med en tyst minut.
____________
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §23 SN.2015.361

Fastställande av avgifter för trygghetslarm -
Larmmottagning inom hemvården i Örkelljunga kommun

Socialstyrelsen har som målsättning att samtliga kommuner i Sverige
ska ha gått över till digitala trygghetslarm vid utgången av 2016.

Socialförvaltningen har påbörjat en utredning om larmmottagning i
Örkelljunga kommun. Uppdraget är att ta fram en plan för
larmmottagning inom hemvården i Örkelljunga kommun.

Arbetsutskottet beslutade 2015-12-15 att ge socialförvaltningen i
uppdrag att säga upp nuvarande avtal med Tunstall innan 2015-12-31.
Vidare lämnades beslutsförslag till nämnden att tilldela uppdraget om
larm inom hemvården till SOS Alarm, samt att arbeta vidare med
punkterna 11-16 i projektplanen. Arbetsutskottet gav även uppdrag till
socialförvaltningen att lämna förslag till avgift inför socialnämndens
sammanträde. Förslag till avgifter har lämnats från socialchefen och
projektledaren.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-02-03 - KS § 37
Tjänsteutlåtande med förslag till nya avgifter vid trygghetslarm
Projektplan för att utreda larmmottagning i hemvården i Örkelljunga
kommun
Larmmottagning inom hemvården i Örkelljunga kommun

Socialnämnden har beslutat

att uppdraget om larm inom hemvården tilldelas SOS Alarm, och
att socialförvaltningen ges i uppdrag att teckna avtal i enlighet
med detta, inklusive brandlarm, samt

att ge socialförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med punkterna
11-16 i projektplanen för larmmottagning inom hemvården i
Örkelljunga kommun.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige

att höja månadsavgiften för trygghetslarm per månad till 300 kronor
per månad, från och med 2016-04-01, samt

att när trygghetslarm beviljas till två personer i samma hushåll, blir
avgiften 50 kronor per månad till person två och insatsen kallas
då larmknapp, från och med 2016-04-01.

Kommunfullmäktiges behandling

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Patric
Carlsson, S, och Carina Zachau, M.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla socialnämndens förslag

att höja månadsavgiften för trygghetslarm från 250 kronor till
300 kronor per månad, från och med 2016-04-01, samt

att när trygghetslarm beviljas till två personer i samma hushåll,
blir avgiften 50 kronor per månad till person två och
insatsen kallas då larmknapp, från och med 2016-04-01.

____________

Expedieras till:
Socialnämnden
Susanne Olsson
Stefan Christensson
Anna Lindström
Sarah Lundberg
Elinor Franzén
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §24 KLK.2015.237 610

Besvarande av motion från Agneta Lindau-Persson (S) -
Samarbete med Halmstad högskola för att starta FoU
projektet Modellskolan i kommunens grundskola

Agneta-Lindau Persson, har för socialdemokraterna inlämnat följande
motion:

Socialdemokraternas politiska ambition är att krafttag behöver tas i
Örkelljunga kommuns skolor för att förbättra verksamheten och
förändra elevernas resultat.

Ett långsiktigt FoU-projekt bör komma igång likt det pågående
projektet i Ängelholms kommun/Strövelstorpsskolan, i samarbete med
lärarhögskolan Halmstad/projekt Modellskolan. Detta totalt femåriga
projekt finansieras av Ängelholms kommun, Vetenskapsrådet, samt
Högskolan i Halmstad och innefattar både lärare och skolledare.
Projektet har blivit en framgångsrik skolsatsning med markant
förbättrade resultat hos eleverna.

Modellskolan är ett skol- och kompetensutvecklingsprojekt för lärare
som utgår från begreppen:
· En skola på vetenskaplig grund Forskande lärare
· Full måluppfyllelse
· Kollektiv kompetensutveckling
· Kollegial kompetensutveckling

Sammanfattningsvis går Modellskolan ut på att i samverkan med
högskolan arbeta med kollektiv kompetensutveckling, på avancerad
nivå s.k. aktionsforskning, vilket innebär att forskning bedrivs samtidigt
som resultaten implementeras i verkligheten. Lärare genomför
kontinuerligt undersökningar, i egen praktik, för att dokumentera,
kritiskt granska och förbättra sin undervisning.

Konceptet för Modellskolan är utformat av Tomas Kroksmark,
professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan för lärande och
kommunikation i Jönköping. Kunskaperna omsätts för att bland annat
utforma lärarprogram, undervisa lärarstudenter och leda
forskningscirklar för lärare och skolledare.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Systematisk kompetensutveckling prisad i USA
Ribbaskolan i Gränna har fått en internationell prestigefylld
utmärkelse för ett framgångsrikt förbättringsarbete inom projektet
Modellskolan. Lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad är en av
samarbetsparterna.

Socialdemokraterna i Örkelljunga kommun föreslår:

· att Örkelljunga kommunfullmäktige snarast beslutar om
samarbete med Halmstad högskola för att starta FoU projektet
Modellskolan i kommunens grundskola.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-02-03 - KS § 29
Motion, S - Samarbete med Halmstad högskola för att starta FoU
projektet Modellskolan i kommunens grundskola
Protokoll 2015-12-03 - UN § 128
Yttrande över motionen från Agneta Lindau Persson (S) – ”Samarbete
med Halmstad högskola för att starta FoU projektet Modellskolan i
kommunens grundskola”

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att remittera motionen till utbildningsnämnden för yttrande, samt

att yttrandet skall lämnas till kommunkansliet senast i december
månad 2015.

Utbildningsnämnden har därefter beslutat

att till kommunstyrelsen översända verksamhets-/
utvecklingschefens yttrande som sitt eget, samt

att föreslå att motionen därmed avslås.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Av verksamhets- och utvecklingschef Lars-Ola Olsson yttrande
framgår följande:

Bakgrund
Från och med våren 2012 deltar Strövelstorps skola i ett projekt som
kallas Modellskola. Visionen för Modellskolan är att vetenskapligt
grundad skolverksamhet leder fram till full måluppfyllelse.
Det är en kollektiv kompetensutveckling där lärarna skapar en
vetenskapligt grundad verksamhet genom att forska i sin egen praktik.
Forskningen bedrivs av lärarna i samarbete med forskare vid
Högskolan i Halmstad. Modellskolan är baserad på ett koncept av
Tomas Kroksmark, professor vid Högskolan för lärande och
kommunikation i Jönköping. Projektet drivs i samarbete mellan
Ängelholms kommun och Högskolan i Halmstad.

Modellskolan ska bedrivas mellan 2012 – 2015 och målsättningen är att
alla som undervisar i skolan ska nå en magisterexamen i lärande samt
att lärare och rektorer forskar i det vardagliga arbetet nära eleverna för
att utveckla undervisningen.

Förutsättningar och erfarenheter
Satsningen, som kostar 400 000 per år, omfattade inledningsvis
samtliga 28 lärare i grundskolan i Strövelstorp och efter att några lärare
valt att träda av läser numera ungefär två tredjedelar av lärarkåren
magisterprogrammet i aktionslärande vid Högskolan i Halmstad.

Studierna sker under lärarnas förtroendetid, det vill säga tiden utanför
ordinarie undervisningsarbete. Detta möjliggörs med hjälp av ett lokalt
arbetstidsavtal där lärarna förlägger mer av sin arbetstid till gemensamt
arbete i skolan.

Inledningsvis fanns från berörda arbetstagarorganisationer en stor oro
kring ökad arbetsbelastning vilket man ansåg skulle riskera att leda till
sämre förberedda lektioner och minskad måluppfyllelse på kort sikt. I
nuläget finns det olika bilder på hur detta blev i verkligheten. Enligt
tidigare rektor på skolan, Anders Nilsson, såg han under projekttiden
framförallt att lärarnas självförtroende ökade och hur deras
professionalitet smittade av sig på eleverna.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Utveckling av måluppfyllelse
Modellskolan i Strövelstorp, som i olika sammanhang lyfts fram som
ett väldigt utvecklande projekt, har dessvärre inte endast haft positiva
effekter. Under de snart fyra åren projektet pågått i Strövelstorp har
andelen elever på skolan som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i
slutet av årskurs 9 minskat från 88 % till 83,3 %.

Den största minskningen har skett i matematik där nästan 13 % färre
elever numera når kunskapskraven för ett godkänt betyg. Endast 83,3%
av eleverna uppnådde kunskapskraven i matematik föregående läsår
vilket kan jämföras med Kungsskolans 89,6 %.

Ytterligare ett nedslag i Skolverkets officiella statistik visar att endast
81,4 % av eleverna i årskurs 6 på Strövelstorps skola fick ett godkänt
betyg i matematik föregående läsår. Detta kan jämföras med eleverna
på våra låg- och mellanstadieskolor som finns med i Skolverkets
statistikportal (Bering- Mården- och Bokelundaskolan) där 100 % av
eleverna nådde ett godkänt betyg i samma ämne och årskurs.

Den statistik gällande måluppfyllelsen på Strövelstorps skola, som
bland annat den involverade professorn Tomas Kroksmark tagit fram i
olika sammanhang, spänner över en tidsaspekt från flera år innan
projektet inleddes, vilket i detta sammanhang givetvis blir helt
missvisande. Om man utgår ifrån den statistiken ser man att den stora
kvalitetsförbättringen på Strövelstorps skola skett innan projektet
inleddes.

Långsiktig och hållbar verksamhetsutveckling
Den senaste skolforskningen är entydig med att den största
utvecklingen av undervisning sker genom att lärare själva beforskar sitt
eget lärande. Detta sker exempelvis genom kompetensutveckling
kopplad direkt till den undervisning som sker dagligdags. Samtidigt är
det även tydligt att för att skapa en långsiktig hållbar utveckling med en
hög måluppfyllelse över tid är det viktigt att inte arbeta med enskilda
projekt utan att utgå ifrån en långsiktig plan som är väl förankrad med
alla berörda parter.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Inom utbildningsförvaltningen arbetar vi som bekant sedan ett par år
tillbaka utifrån vår Utvecklingsplan 2014-2018, som är förankrad i
vetenskaplig grund. Inom denna plan är en av metoderna för att nå en
högre måluppfyllelse att genom samarbete med högskolor och
universitet vidareutbilda och kompetensutveckla våra lärare och
skolledare. Ett exempel på detta är den kompetensutvecklingsinsats
gällande bedömning och betyg som genomförs på Kungsskolan
innevarande läsår. Att i nuläget ta ett helt nytt grepp i arbetet med att
förbättra verksamheterna och i detta införa projektet Modellskola
ställer sig undertecknad mycket tveksam till. Inte minst med tanke på
de stora insatser som krävs för att skapa förutsättningar för att lärare på
en skola ska studera på avancerad högskolenivå, samtidigt som den
ordinarie verksamheten ska bedrivas.

Ett förändrat arbetstidsavtal, de stora ekonomiska insatserna samt den
inte helt övertygande utvecklingen av måluppfyllelsen på Strövelstorps
skola ger sammantaget inte tillräckliga argument för att riva upp ett
pågående utvecklingsarbete som är förankrat med såväl ansvariga
politiker, tjänstemän samt arbetstagare.

För att nå en långsiktig positiv utveckling av måluppfyllelsen bör
istället möjliga utökade resurser till en fördjupad samverkan med
högskolor och universitet inrymmas i ovan nämnda Utvecklingsplan
2014-2018. I våra uppföljningar och utvärderingar ser vi att ytterligare
kompetens-utvecklingsinsatser gällande ämneskompetens samt
bedömning och betyg kommer att behövas under de kommande åren.

Efter kontakt med ett par högskolor i södra Sverige kan undertecknad
konstatera att genom en utvecklad samverkan med lämplig högskola
skulle vi, till en avsevärt lägre kostnad än ett projekt som Modellskolan
innebär, kunna skapa bra förutsättningar för en god utveckling av
undervisningen och elevernas måluppfyllelse.

En möjlighet är exempelvis att under en treårsperiod utbilda samtliga
lärare och skolledare i Lesson Study, som såväl i forskning som i
internationella rapporter beskrivs som ett effektivt verktyg att utveckla
undervisning med. En mindre utbildningsinsats gällande denna metod
gjordes med gott resultat för snart fem år sedan på Beringskolan.
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signatur

Utdragsbestyrkande

Fördelen med denna metod är att utveckling av undervisningsmetodik
och ämneskompetens sker samtidigt och att mycket av
kompetensutvecklingsinsatsen sker i den ordinarie verksamheten
tillsammans med rektorer och kollegor. De resurser vi tillsätter i en
sådan kompetensutveckling omsätts till kunskap för hela
organisationen, inte bara till kunskap och akademiska poäng till en
mindre grupp enskilda lärare som vi efter examen riskerar att förlora
till andra arbetsgivare.

Med en kompetensutvecklingsinsats som Lesson Study
kompetensutvecklar vi alla lärare i hela organisationen och kunskapen
omsätts till en undervisningsmetodik och ett förhållningssätt som i ett
långsiktigt perspektiv genomsyrar all verksamhet. Detta helt i linje med
vårt uppdrag att skapa en likvärdighet inom huvudmannens
verksamheter.

Undertecknad ställer sig således mycket positiv till utökade resurser för
att fördjupa samverkan med högskolor och universitet i syfte att
utveckla undervisningen och elevernas måluppfyllelse. Eventuella
resurser bör inrymmas inom arbetet med Utvecklingsplan 2014-2018 i
vilken Utbildningsförvaltningens utvecklingsgrupp i enlighet med
beslutad metod arbetar med planering av kommande års
kompetensutvecklingsinsatser. Detta eftersom det är av yttersta vikt att
utvecklingsarbetet sker ur ett ”bottom-up”-perspektiv i vilket
medinflytande från arbetstagarna är en nyckelfaktor. Med ovanstående
föreslår undertecknad att motionen avslås.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta

att som yttrande över motionen översända utbildningsnämndens
yttrande, samt

att motionen skall anses vara besvarad.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden
Mikael Eskilandersson, SD och Leif Sigbo, MO, yrkar bifall till
motionen.

Christer Unosson, KD, Clas Engström, KD, och Kenny Lärkevie, C,
yrkar att motionen skall avslås i enlighet med utbildningsnämndens
förslag till yttrande.

Christer Olsson, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

I ärendet yttrar sig även Leif Svensson, S, Theresa Lindahl, M och
Agneta Lindau-Persson, S.

Beslutsgång i huvudomröstningen
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsens förslag antas.

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens
förslag är huvudförslag.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
1. Mikael Eskilanderssons förslag och Christer Unossons förslag ställs
mot varandra.

2. Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som
kommunfullmäktige utser till motförslag.

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag i
huvudomröstningen.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Omröstning om motförslag
Ordföranden ställer Mikael Eskilanderssons förslag och Christer
Unossons förslag mot varandra och finner att Christer Unossons förslag
antas.

Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Christer Unossons yrkande, dvs avslag på motionen.
Nej-röst för Mikael Eskilanderssons yrkande, dvs bifall till motionen.

Omröstningsresultat
Genomförd omröstning utfaller med 16 JA-röster, 11 NEJ-röster och 12
AVSTÅR.Omröstningen framgår närmare av till protokollet fogad
närvarolista.

Huvudomröstning
Kommunfullmäktige genomför huvudomröstning.

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag, dvs besvarande av motionen.
Nej-röst för Christer Unossons yrkande, dvs avslag på motionen.

Resultat i huvudomröstningen
Omröstning utfaller med 18 JA-röster, 7-NEJ-röster och
14 AVSTÅR.

Kommunfullmäktige beslutar således

att som yttrande över motionen översända
utbildningsnämndens yttrande, samt

att motionen skall anses vara besvarad.

Noteras att ärendet ajourneras klockan 19.30-19.40
____________

Expedieras till:
Agneta Persson-Lindau plus utbildningsnämndens yttranden.
Utbildningsnämnden

13(59)



Sammanträdesprotokoll 2016-02-29
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §25 KLK.2015.262 613

Besvarande av motion från Theresa Lindahl (M) - Låt
barnen börja i kommunal musikskola från årskurs 1

Theresa Lindahl, M, har inlämnat följande motion:

Musik är förknippat med glädje, hälsa, utveckling av hjärnan och
motorik samt att kunna utveckla sig som person. Att ge barn och
ungdomar möjlighet till utveckling genom musik är att bejaka en
oerhört viktig del av utvecklingen till vuxen människa.

Den kommunala musikskolan är en verksamhet som under åren har
berikat många barns och ungdomars utveckling och många har fått sin
första kontakt med ett instrument genom just den kommunala
musikskolan. Den är också en grund för det sk. svenska musikundret
där Sverige under många år haft ett rykte som en musiknation.

Idag är det först från årskurs 3 man kan få börja spela i musikskolan,
något jag ser som en brist då en levande kultur förutsätter att man får
tillgång till den tidigt. Därför är det samhällets angelägenhet att se till
att barn får kontakt och chansen att kunna utöva musik redan tidigt i
grundskolan. Genom att sänka åldern när man får börja spela på
musikskolan tror jag att man tar ett steg i rätt riktning för att stärka
musikskolan, kulturen och barns utveckling.

Därför vill jag
· Att utbildningsförvaltningen ges ett uppdrag att utreda

förutsättningarna för att låta barnen börja i kommunal
musikskola redan från årskurs 1.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-02-03 - KS § 30
Motion M - Låt barnen börja i kommunal musikskola från årskurs 1
Protokoll 2015-12-03 - UN § 127
Yttrande över motionen - Låt barnen börja i kommunal musikskola från
årskurs 1

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att remittera motionen till utbildningsnämnden för yttrande, samt

att yttrandet skall lämnas till kommunkansliet senast i december
månad 2015.

Utbildningsnämnden har därefter beslutat

att till kommunstyrelsen översända yttrandet från utbildningschefen
och musikchefen som sitt eget, samt

att därmed föreslå att motionen bifalles.

Utbildningschef Ingela Ström och musikchef Mats Löving framför
följande i sitt yttrande över motionen:

"Förslaget är helt i linje med vad som görs i många andra kommuner.
I dag görs en del försök att erbjuda och nå yngre barn än i årskurs 3.
Barn i årskurserna 1, 2 och 3 erbjuds´Blåsmix´ Här ges barnen
möjlighet att lära sig noter och rytm och spela brassinstrument och
blockflöjt.

Det hade varit av stort värde om musikskolan kunde erbjuda t.ex. sång
och rytmik för yngre barn, grupper som´Blåsmix´ samt möjlighet att
spela instrument.

För att göra detta möjligt behöver man utöka musikskolans
tjänsteunderlag med ca 15-20 % av en tjänst."

Utbildningschefen och musikskolechefen är positiva till motionens
intentioner och föreslår därmed att motionen bifalles.
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Kommunfullmäktiges behandling

Yrkande
Theresa Lindahl, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket
godkännes.

Kommunfullmäktige beslutar således

att som svar på motionen översända utbildningsnämndens
yttrande, samt

att motionen därmed bifalles.
____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Ingela Ström
Mats Löving
Theresa Lindahl
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KF §26 KLK.2015.39 312

Besvarande av motion från Leif Svensson (S) -
Angående "Säker gång- och cykelväg längs
Bruksvägen".

Leif Svensson, S, har inlämnat följande motion:

Ett mycket attraktivt område har blivit ännu mera attraktivt genom
tillkomsten av " Aborrleden". Mycket folk färdas gående/springande
eller cyklande längs Bruksvägen för att nå leden.

Ett nytt bostadsområde har vuxit upp längs Karpstigen och Mörtstigen.
I många av husen bor det barnfamiljer.

Genom att "barnsäkra" Bruksvägen skulle man på ett enkelt sätt få
barnen att säkert ta sig till skolan och andra aktiviteter.

Bruksvägen är idag hastighetsbegränsad till 30 km och skyltad " ej
genomfart", men detta betraktas inte ens som rekommendationer av
trafikanterna. Vägen är smal, kuperad och sikten skymd på många
avsnitt. Sommartid är vägen tillfart till campingen, vilket medför breda
fordon. Även badplatsen medför många bilar på Bruksvägen.
Ett samhälle med medborgare i fysisk rörelse är bl a en av kommunens
målsättningar.

Leif Svensson önskar
- att kommunen snarast iordningställer gång/cykelbana skild från
bilvägen.
- att man skapar säkra övergångar för skolbarn att nå befintliga gång-
och cykelstigar på västra sidan av Bruksvägen

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-02-03 - KS § 31
Motion - Leif Svensson (S) - Angående "Säker gång- och cykelväg
längs Bruksvägen.
Protokoll 2015-12-11 - SBN § 102

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast december 2015.

Samhällsbyggnadschefen har i sitt yttrande daterat 2015-12-01,
föreslagit att motionens förslag tas i beaktande när planarbetet, dnr
2009:1 genomförs eftersom Bruksvägens sannolikt kommer att flyttas.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat

att bifalla motionens andra att-sats, och

att uppdra åt förvaltningen att ta fram lämplig provisorisk lösning
på säkra övergångar för skolbarn att nå befintliga gång- och
cykelstigar på västra sidan av Bruksvägen.

Arbetsutskottets protokollsanteckning
När det gäller motionsförslagets första att-sats som anger att
kommunen snarast iordningställer gång/cykelbana skild från
bilvägen noterar arbetsutskottet att denna fråga för oskyddade
trafikanter får behandlas separat i den nya detaljplanen för Bruksvägen.

Arbetsutskottet tillstyrker liksom samhällsbyggnadsnämnden
motionens andra attsats som anger att man ska skapa säkra övergångar
för skolbarn att nå befintliga gång- och cykelstigar på västra sidan av
Bruksvägen.

Noteras att samhällsbyggnadsnämnden beslutat uppdra åt förvaltningen
att ta fram lämplig provisorisk lösning på säkra övergångar för
skolbarn att nå befintliga gång- och cykelstigar på västra sidan av
Bruksvägen. Arbetsutskottet instämmer i samhällsbyggnadsnämndens
beslut att åtgärderna är provisoriska och inte helt säkra. Genom den nya
detaljplanen för Bruksvägen kan tillfredsställande lösningar uppnås.
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Kommunfullmäktiges behandling

Leif Svensson, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket
godkännes.

Kommunfullmäktige beslutar således

att som svar på motionen översända, dels arbetsutskottets
protokollsanteckning ovan, dels samhällsbyggnadsnämndens
yttrande, samt

att motionen därmed bifalles enligt andra attsatsen som anger
att man ska skapa säkrare övergångar för skolbarn att nå
befintliga gång- och cykelstigar på västra sidan av
Bruksvägen, Örkelljunga.

____________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden för åtgärd
Leif Svensson plus yttranden
Kristian Swärd
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Årskurs 6.

2012.

Övervikt Fetma

Örkelljunga 18,0 4,9

Skåne 14,9 2,3

Gym åk 2.
2012.

Övervikt Fetma

Örkelljunga 14,4 6,2

Skåne 13,4 3,5

KF §27 KLK.2015.306 491

Besvarande av motion från Agneta Lindau-Persson (S) -
Förebygg övervikt och fetma hos barn och ungdom

Agneta Lindau-Persson, S, har inlämnat följande motion:

Örkelljunga kommun har ett högre ohälsotal än vad som är
genomsnittet för riket och andelen med övervikt och fetma ligger högre
än genomsnittet för länet.

Övervikt och fetma påverkar hälsa och livskvalitet negativt. Med fetma
och övervikt ökar risken för olika sjukdomar: diabetes typ 2, hjärt-
kärlsjukdom och cancer men kan även ge psykiskt lidande och medföra
negativa sociala konsekvenser som i sin tur kan leda till sänkt
livskvalitet.

En tidig prevention för barn med övervikt är viktig då en studie från
USA visar att ca 80 % av de barn som i 6-7-årsåldern är överviktiga
fortfarande är det i sena tonåren. Barn med fetma har ökad risk att med
tiden utveckla: insulinresistens, blodfettsrubbningar och leverpåverkan
samt ortopediska problem, hjärt-kärlsjukdomar och för tidig död.

Tabelluppgifter hämtade från Folkhälsorapport: "Barn och Unga i
Skåne 2012" och visar procent/andel av befolkningen.
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Utdragsbestyrkande

Årskurs 9.

2012.

Övervikt Fetma

Örkelljunga 14,9 3,0

Skåne 14,6 3,0

Vuxna 2012. Övervikt Fetma

Örkelljunga 39,4 15,6

Skåne 36,8 15,4

Socialdemokraterna vill vända den negativa trenden med övervikt och
fetma hos barn och unga för att bibehålla och förbättra folkhälsan
genom:
· att ansöka om samverkansmedel från Region Skåne (en bra start

i livet för barn och unga) för

· att starta ett folkhälsopolitiskt projekt i samverkan med
primärvården i kommunen (Region Skåne) som fokuserar på
hur man förebygger övervikt, genom förbättrade kostvanor och
ökad fysisk aktivitet och dessutom ge redan överviktiga
möjligheter till sundare vanor.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-02-03 - KS § 39
Motion, S - Förebygg övervikt och fetma hos barn och ungdom
Tjänsteskrivelse Johanna Häggberg - Förebygg övervikt och fetma hos
barn och unga

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att remittera motionen till kommunledningskontoret för yttrande
senast den 15 januari 2016.
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Folkhälsostrateg Johanna Häggberg och kommunchef Peter
Andreasson framför följande yttrande över motionen:

Förslag till beslut
Motionen är besvarad med bakgrund av följande:

Örkelljunga kommun och Region Skåne har i dagsläget ett projekt
riktat till förskolebarn inom övervikt och fetma. I projektet ingår det att
pröva/utvärdera en förebyggande metod. För att metoden ska bli
kvalitetssäkrad kan inte Örkelljunga kommun sätta in insatser förrän
efter år 2016.

Region Skåne har inte avsatt några samverkansmedel för 2016 som
kommunerna kan söka för att starta folkhälsopolitiskt projekt.

Motivering till beslut
Motionen är intressant men Örkelljunga kommun och Region Skåne
samarbetar i dagsläget inom ett projekt ihop om övervikt och fetma.
För att projektet ska vara kvalitetssäkrat kan inga liknande insatser
sättas in.

Region Skåne har inga samverkansmedel att söka och deras sociala
investeringsfond är även stängd för ansökningar.

Sammanfattning
Agneta Lindau-Persson, S, har inlämnat en motion om att ansöka om
samverkansmedel från Region Skåne och starta ett folkhälsopolitiskt
projekt i samverkan med primärvården i kommunen. Projektet ska
fokusera på hur man förebygger övervikt, genom förbättrade kostvanor
och ökad fysisk aktivitet och dessutom ge redan överviktiga
möjligheter till sundare vanor.

Beskrivning av ärendet
Motionen beskriver att Örkelljunga kommun har ett högre ohälsotal än
vad som är genomsnittet för riket och andelen med övervikt och fetma
ligger högre än länet. Fetma och övervikt ökar risken för sjukdomar
och kan även ge psykiskt lidande och medföra negativa sociala
konsekvenser som i sin tur kan leda till sänkt livskvalitet.
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En tidig prevention för barn med övervikt är viktig då en studie från
USA visar att ca 80 % av de barn som i 6-7-årsåldern är överviktiga
fortfarande är det i sena tonåren. Barn med fetma har ökad risk att med
tiden utveckla: insulinresistens, blodfettsrubbningar och leverpåverkan
samt ortopediska problem, hjärt-kärlsjukdomar och för tidig död.

Beslutsunderlag
Förslaget är intressant och det finns ett behov att arbeta även med detta
folkhälsoområde. Då det tyvärr inte finns medel att söka från Region
Skåne går det inte att genomföra projektet.

Örkelljunga kommun har i dagsläget, tillsammans med Region Skåne
och den privata primärvården i kommunen ett projekt för att arbeta
förebyggande med förskolebarn och deras föräldrar inom området
övervikt och fetma. Projektet pågår till och med 2016 och det ingår att
pröva/utvärdera en förebyggande metod. För att metoden ska bli
kvalitetssäkrad kan inte Örkelljunga kommun sätta in insatser till
förskolebarn förrän efter år 2016.

Örkelljunga kommun kan arbeta med de barn som har börjat skolan.
När barnen börjar i skolan övergår de till skolhälsovården och ansvarig
för detta är Örkelljunga kommun.

Ekonomi
Förslaget i motionen ryms inte i befintlig budget. Förslaget att söka
medel från Region Skåne finns inte för tillfället och hur det kommer att
se ut under 2016 är oklart.

Folkhälsa
Att arbeta med övervikt och fetma är ett viktigt område då det leder till
ett stort personlig lidande och samhällskostnader. Genom att samarbeta
med skolor skulle det eventuella projektet nå de flesta barn och unga
och leda till ökade möjligheter för att nå en god livsstil och
levnadsvanor.

Jämställdhet
Övervikt och fetma berör både flickor och pojkar. Vid arbete med dessa
frågor är det viktigt att utforma insatser som riktar sig till både flickor
och pojkar. Detta för att statistiken visar att övervikt och fetma är
ojämnt fördelad mellan flickor och pojkar.
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Barn
I och med att insatserna berör barn och unga bör det finnas ett tydligt
barnperspektiv som även tar in barnets åsikter om hur de vill utforma
insatserna för att skapa förankring i arbetet.

Miljö och klimat
I och med att projektet inte kan genomföras blir det ingen påverkan på
miljön.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkande
Carina Zachau, M, Christer Unosson, KD, och Clas Engström, KD,
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, som godkännes.

I ärendet yttrar sig även Agneta Lindau-Persson, S, Thomas Bjertner, S,
Christer Olsson, S, och Mikael Eskilandersson, SD.

Kommunfullmäktige beslutar

att som svar på motionen överlämna yttrandet från
folkhälsostrateg Johanna Häggberg och kommunchef Peter
Andreasson, samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.
____________

Expedieras till:
Agneta Lindau-Persson
Johanna Häggberg
Peter Andreasson
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KF §28 KLK.2015.230 141

Besvarande av motion från Tommy Brorsson (SD) och
Matti Josefsson (SD) - Mer nyföretagande i Örkelljunga
genom företagshotell med bra villkor för att hjälpa nya
företag

Tommy Brorsson och Matti Josefsson har för Sverigedemokraterna
inlämnat följande motion:

Örkelljunga kommun har flera industrier som är kända långt utanför
kommunen. Allra kändast är kanske Gillebagaren, men kommunen har
också flera andra, som t ex Åsljungapallen, Bakeliten och Ekets
mekaniska. Industrin är Sveriges och ekonomins ryggrad och har byggt
landet starkt. Tyvärr har Alliansen med Fredrik Reinfeldt i spetsen,
aldrig förstått industrins förutsättningar och framtidsutsikter, vilket lett
till uttalanden om att industrin är död och att tjänstesektorn skulle vara
det som ska ta över i framtiden. Tyvärr finns det dom som på allvar tror
att lösningen för en bra välfärd är att steka hamburgare till varandra
och ta emot många flyktingar.

Sverigedemokraterna köper inte Alliansens bild av industrin som död,
utan vet att vi har många livskraftiga industrier och företag i Sverige.
Den nya trenden inom de globala industriföretagen, att flytta industrin
dit kompetens finns, snarare än efter var lönerna är lägst, skulle också
kunna gynna Sverige som helhet och kanske kommuner som
Örkelljunga i synnerhet, om vi satsar på rätt saker.

Bland de företag som vi sett lyckas i Örkelljunga finns ofta en nära
koppling till kommunen genom att de ägs och drivs av människor som
kommer härifrån. Därför är det extra viktigt att ta tillvara de initiativ
och den företagsanda som finns bland våra invånare. Genom att få fler
företag i Örkelljunga så kan arbetslösheten förhoppningsvis minska
något och vi får mer resurser över till vår kärnverksamhet, skolan och
omsorgen.
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Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

· att underlätta för framtida företag att växa fram i Örkelljunga,
genom att kommunen ser till att det i Örkelljunga kommun
finns tillgång till företagshotell och att detta görs väl synligt via
våra hemsidor och i marknadsföring.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-02-03 - KS § 40
Motion SD - Mer nyföretagande i Örkelljunga genom företagshotell
med bra villkor för att hjälpa nya företag
Tjänsteskrivelse Krister Persson - Besvarande av motion

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att remittera motionen till kommunledningskontoret för yttrande,
samt

att yttrandet skall lämnas till kommunkansliet senast i december
månad 2015.

Näringslivs- och turistchef Krister Persson framför bl a följande i
sitt yttrande över motionen:

Förslag till beslut
Sammantaget tycker jag våra befintliga näringsidkare som idag driver
företagshotell i form av produktionslokaler är tillräckliga. Däremot ser
jag möjligheter i att etablera strategiska samarbeten i form av t ex. en
incubator med viss kompetensinriktning som stödjer de behov vårt
näringsliv har i form av kompetens och samarbetsparter. Härmed
föreslår jag att motionen anses besvarad.
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Motivering till beslut
Så länge dessa företag har lokaler som efterfrågas anser jag att det är
bäst att låta vårt befintliga näringsliv agera på denna marknad.
Däremot saknas mig veterligen ett känt och bra lokaliserat redan
etablerat ställe för vanliga kontorsplatser där man kan sitta i ett cluster.
Detta skulle innebära kompetensutbyte, idéutbyte och generell
stimulerande samhörighet.

Sammanfattning
Ett företagshotell är en utmärkt idé som vi bör sträva mot. Denna
tanken är en naturlig del i min tanke- och planeringsverksamhet. En
etablering av ett företagshotell kan huvudsakligen ske på två sätt.
Antingen med kommunen som huvudman och operatör eller med
privata intressenter. Utöver detta kan företagshotell delas in i två
grundläggande kategorier. Dels verksamhet med produktionslokaler,
dels verksamhet där det är en kontorsplats som behövs.

Redan idag har vi olika konstellationer av företagshotell i kommunen.

Här är några exempel:
· Jonny Johansson Fastigheter i Skånes Fagerhult (Harbos gamla

lokaler) där det finns gott om lediga ytor att anpassa för
produktionsverksamheter

· Krohns Företagshotell i Örkelljunga
· Bestrental som nyligen köpt Postos gamla lokaler i Eket och

som just nu jobbar för att få in hyresgäster och anpassar
lokalerna efter behov

· Peab i Örkelljunga har ytor lediga för Rent kontor

Så länge dessa företag har lokaler som efterfrågas anser jag att det är
bäst att låta vårt befintliga näringsliv agera på denna marknad.
Jag är väldigt positiv till tanken med företagshotell om det finns behov
som inte fylls idag. Jag flaggar dock för att en satsning i kommunal
regi är en större investering som måste planeras och budgeteras med ett
långt medvetet perspektiv.

Checklista
Avslutningsvis har jag gått igenom checklistan för tjänsteskrivelser och
den enda punkten jag anser behövde tas upp är ekonomi som jag kort
berörde.
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Protokollsanteckning i arbetsutskottet
Arbetsutskottet noterar att det är angeläget att information om
lediga lokaler på företagshotell i kommunen skall synliggöras på
kommunens hemsida. Kommunen har dock ingen möjlighet att
marknadsföra privata företag. På kommunens hemsida lämnas
därför hänvisningar till länkar till aktuella företag.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen överlämna arbetsutskottets
protokollsanteckning ovan samt yttrandet från näringslivs- och
turistchef Krister Persson, samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Yrkanden i kommunfullmäktige
Tommy Brorsson, SD, Anneli Eskilandersson, SD och Matti Josefsson,
SD yrkar att motionen skall bifallas.

Christer Olsson, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsens förslag
bifalles.

Omröstning begärs och följande voteringsproposition godkännes:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Tommy Brorssons yrkande.

Genomförd omröstning utfaller med 30 JA-röster och 10-NEJ-röster.
Omröstningen framgår närmare av till protokollet fogad
närvaroförteckning.
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Kommunfullmäktige beslutar således

att som svar på motionen överlämna arbetsutskottets
protokollsanteckning ovan samt yttrandet från näringslivs-
och turistchef Krister Persson, samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.
____________

Expedieras till:
TommyBrorsson plus yttrandet
Matti Josefsson plus yttrandet
Krister Persson
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KF §29 KLK.2015.326 00

Besvarande av motion från Theresa Lindahl (M) -
Elektroniskt lönebesked

Theresa Lindahl, M, har inlämnat följande motion:

Idag finns de tekniska möjligheterna att sköta bankärenden, få fakturor,
lönebesked och sköta andra ärenden via e-tjänster via datorn.
Det går idag att få e-lön och e-räkningar, detta är bra både för miljön,
ekonomi och sparar administrativ tid.

För lönebesked i pappersform har kommunen en kostnad för utskrift,
papper, kuvert och porto samt den tid det tar att hantera detta.
Varjemånad får alla anställda och förtroendevalda ett lönebesked. De
flesta är idag i pappersform om man inte aktivt gått in t ex i
internetbanken och anmält sig till e-lön.

En del företag, organisationer och kommuner har redan gått över eller
är på väg att införa e-lönebesked. Idag får dock merparten av anställd
personal sina månatligen återkommande lönebesked skickade i ett
kuvert med posten. Något som ger både kostnader och onödig
miljöpåverkan innan det landar i brevlådan.

Genom att göra lönebeskeden tillgänglig på elektronisk väg så sparas
både tid, pengar och miljö. Man kan numera även skicka lönebeskeden
till medarbetarnas privata e-postadresser. Detta till en kostnad som
ligger bra mycket under kostnaden för utskick via vanlig post.

Vi skulle genom att ta bort möjligheten till lönebesked på papper bli
både miljövänligare och göra en ekonomisk besparing.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att kommunfullmäktige
beslutar

att införa elektroniska lönebesked för alla anställda och förtroendevalda
i Örkelljunga kommun.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2016-02-03 - KS § 41
Motion, M - Elektroniskt lönebesked
Yttrande över motion (M) - Elektroniskt lönebesked

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
kommunledningskontoret för yttrande senast den 15 januari 2016.

Personalchef Staffan Roos och kommunchef Peter Andreasson har
lämnat följande yttrande över motionen:

Sammanfattning
För Örkelljunga kommuns del finns de tekniska lösningarna för
e-lönebesked. De anställda kan idag se kommande lön i vårt
HR-systems självservice och med e-lönebesked kommer berörda att
med Bank-id se lönebeskedet på Swedbanks webbplats.

Kommunledningsförvaltningens personalenhet bedömer att det är fullt
möjligt att införa e-lönebesked, för både anställda och för
förtroendevalda, under senare delen av våren och då i samband med
maj månads löneutbetalning. Motionen anses därmed besvarad.

Kommunledningsförvaltningens yttrande
Möjligheten finns att ersätta det tryckta lönebeskedet med ett
elektroniskt lönebesked. E-lönebeskedet kommer att innehålla samma
information som det tryckta.

Det finns som motionsställaren skriver, flera fördelar med
e-lönebesked. Som arbetsgivare gör vi det mer skonsamt för miljön och
får en mer ekonomisk rationell hantering. E-lönebesked stämmer också
in på vår strävan att hantera informationen på ett mer modernt och
effektivt sätt.

Fördelar:
· E-lönebeskedet kommer 1-2 dagar tidigare än det tryckta.
· E-lönebeskedet är tillgängligt via internet oavsett var man

befinner sig.
· E-lönebeskedet sparas per automatik i 18 månader.
· E-lönebeskedet minskar pappersförbrukning och transporter.
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Oavsett vilken bank den anställde/förtroendevalde får sin lön insatt på,
kommer e-lönebeskedet att bli tillgängligt via Swedbanks webbplats.

För att logga in så krävs det e-legitimation. Den anställde kan även
fortsättningsvis se sin lönespecifikation i självservice P.

Den förtroendevalde eller annan uppdragstagare kommer att bli
hänvisad till Swedbanks webbplats och e-legitimation för att kunna se
sitt lönebesked.

För de anställda/förtroendevalda som idag har Swedbank, Nordea eller
någon fristående sparbank som t ex Sparbanken Skåne kan efter
anmälan till banken få sitt e-lönebesked i sin internetbank.

Med anledning av ovanstående bedömer kommunledningsförvaltningen
att e-lönebesked kan införas i och med löneutbetalningen i maj månad.
Med detta yttrande anses motionen besvarad.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkande
Theresa Lindahl, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket
godkännes

Kommunfullmäktige beslutar således

att som svar på motionen överlämna yttrandet från
personalchef Staffan Roos och kommunchef Peter
Andreasson, samt

att motionen därmed anses vara besvarad.
____________

Expedieras till:
Theresa Lindahl
Staffan Roos för åtgärd
Peter Andreasson
Ledningsgruppen

32(59)



Sammanträdesprotokoll 2016-02-29
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §30 KLK.2015.59 00

Besvarande av motion från Agneta Lindau-Persson (S)
- Inför ett ungdomsråd (UDR) i kommunen

Agneta Lindau-Persson, S, har inlämnat följande motion om
ungdomsråd:

I många kommuner finns opolitiska ungdomsråd för att inhämta
ungdomars synpunkter på aktuella frågor, samt frågor av olika slag som
är väsentliga för ungdomar.

I Örkelljunga kommun saknas detta råd.
Ett ungdomsråd bör särskilt:
· följa och lämna synpunkter på planering där ungdomar berörs,
· samla in olika barn- och ungdomsgruppers synpunkter och

erfarenheter,
· följa utvecklingen inom barn- och ungdomsfrågor, genom att ta

del av aktuell forskning och utredningar
· initiera nödvändig information till ungdomar och kommunens

nämnder i ungdomsfrågor.

Målet med verksamheten skall vara att skapa ett fungerande system för
ett reellt ungdomsinflytande i Örkelljunga kommun. Samt medverka
till att ungdomars intresse för politik ökar. Och bidra till att lösa
demokratiska problem, såsom sjunkande valdeltagande och en allt
svagare partianknytning.

Socialdemokraterna i Örkelljunga kommun föreslår:

Att ett ungdomsråd snarast inrättas
Att en ungdomssamordnare (tjänsteman) utses och "kopplas" till rådet
som ansvarig.

33(59)



Sammanträdesprotokoll 2016-02-29
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-02-03 - KS § 42
Motion (S) - Inför ett ungdomsråd (UDR) i kommunen
Protokoll 2015-11-05 - UN § 116
Förslag till yttrande över motionen – Inför ett ungdomsråd (UDR) i
kommunen
Komplettering till Yttrande över motionen - Inför ett ungdomsråd
(UDR) i kommunen
Remissvar från Solängskolans elevråd
Remissvar från Kungsskolans elevråd
Remissvar från gymnasieskolans elevkårsstyrelse

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande senast 2015-10-31.

Utbildningsnämnden har beslutat att till kommunstyrelsen översända
förvaltningsstrategens yttrande och komplettering, som sitt eget
yttrande, samt att föreslå att motionen därmed får anses bifallen.

Förvaltningsstrateg Gunnar Schmidt framför bl a följande:

I remissvaren från skolorna framfördes att det skulle vara bra om
elevråden från högstadiet och gymnasieskolan träffades med
regelbundenhet för att diskutera nya idéer om hur man kan förbättra
miljön och samhället för ungdomarna. Det uttrycktes dock en
tveksamhet till om tillskapandet av ett ungdomsråd var rätt väg för
detta då det redan fanns elevråd organiserade på skolorna. Oro
uttrycktes för att det kunde bli svårt att få engagemang och vitalitet i
ytterligare en organisation för ungdomsinflytande utöver elevråden. En
tanke som framfördes var att elevråden skulle få en kanal till
kommunen så att man naturligare kunde framföra sina förslag till
beslutsfattarna.

I utbildningsnämndens yttrande uttrycktes samma tanke där det bl. a.
stod att ” En vidareutveckling av ungdomars inflytande och
påverkansmöjligheter grundas lämpligast i den struktur som redan finns
i form av klass- och elevrådsverksamhet där samtliga ungdomar i
kommunen deltar. Dessa organ kan användas som remissinstans av
nämnder och styrelser i den kommunala organisationen. De kan med
fördel också erbjudas att delta i beredning och beslut av olika frågor
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som rör ungdomar”.

Vid kommunfullmäktiges behandling av en tidigare motion 2009
beslutades att uppmana kultur- och fritidsnämnden samt
utbildningsnämnden att tillsammans eller var för sig träffa
representanter för elevråden minst en gång per år och diskutera frågor
som berör barn och ungdomar. Vidare beslutades att kommunstyrelsen
skulle verka för att nämnder och styrelsen använder elevråden som
remissinstanser i ärenden som kan beröra barn och ungdomar.

Utbildningsnämnden hade härefter regelbundna träffar med elevråden
från Kungsskolan, Bokelundaskolan, Solängskolan och
gymnasieskolan. Elevrådsrepresentanter har också bjudits in för att
delta vid anställningsintervjuer och rekryteringsarbetet av rektorer.
Flera frågeställningar har också lämnats ut på remiss till främst
elevrådet på gymnasieskolan.

Mötena med högstadiets elevråd har under de senaste åren inte varit
lika frekventa. Arbetsutskottet har däremot träffat gymnasieskolans
elevkår några gånger per termin. Dessa möten har upplevts som mycket
intressanta och givande där bl.a. diskussioner om att utveckla och göra
gymnasieskolan attraktivare förts.

Det kan konstateras att de insatser som vidtagits med träffar mellan
elevrådsstyrelserna och politikerna samt remissförfarande till
elevråden, har ökat ungdomars möjlighet att följa och lämna
synpunkter på frågor där ungdomar berörs. Detta var också ett av de
syften som lyftes fram i motionen.

För att uppnå det som ungdomarna tidigare fört fram om regelbundna
gemensamma träffar med elevråden från högstadieskolorna och
gymnasieskolan, samt för att garantera kontinuiteten i mötena mellan
politiken och ungdomar är det enligt undertecknad en god idé att en
tjänsteman får uppgiften som ungdomssamordnare.
Ungdomssamordnaren skulle utgöra ett stöd för ungdomarna i en
utvecklingsprocess mot ett ökat deltagande och engagemang i
samhällsutvecklingen. Inom ramen för mötena med elevråden kan med
fördel de punkter som motionären tar upp vara på dagordningen.
Ungdomssamordnaren bör också få till uppgift att tillsammans med
elevråden studera hur ungdomsinflytandet utövas i andra kommuner
och i förlängningen komma med förslag på en utvecklad modell för
detta i Örkelljunga (Ungdomsråd).
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Förvaltningsstrategen föreslår

att en tjänsteman tilldelas uppgiften att som ungdomssamordnare
utgöra ett stöd för ungdomar i en process för att skapa ett fungerande
system för ett reellt ungdomsinflytande i Örkelljunga, samt

att arbetet skall genomföras i enlighet med motionens och yttrandets
anda, samt

att motionen därmed får anses bifallen.

I ett kompletterande yttrande framför Gunnar Schmidt följande:

I enlighet med förslaget i motionen och yttrandet skall
ungdomssamordnarens utgöra ett stöd för ungdomarna i en
utvecklingsprocess mot ett ökat deltagande och engagemang i
samhällsutvecklingen. Ungdomssamordnaren skall därvid skapa och
vara ett stöd för ungdomarna i regelbundna gemensamma träffar med
elevråden från högstadieskolorna och gymnasieskolan.

Ungdomssamordnaren skall också säkerställa att regelbundna mötena
mellan politiken och ungdomar kommer till stånd.
Ungdomssamordnaren skall också få till uppgift att tillsammans med
elevråden studera hur ungdomsinflytandet utövas i andra kommuner
och i förlängningen komma med förslag på en utvecklad modell för
detta i Örkelljunga (Ungdomsråd).

I uppdraget ligger planeringsarbete, kontakter med politiken, möten
med och stöd till elevråden, samt studiebesök och utredningsarbete
tillsammans med ungdomarna för att skapa en utvecklad modell för
ungdomsinflytande i Örkelljunga.

Enligt undertecknads bedömning skulle det fordras en dags arbete i
veckan för att med framgång klara uppdraget. Detta motsvarar 0,20
tjänst.
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Att verka för barn och ungdomars rättighet till inflytande och
delaktighet är en övergripande skyldighet för samtliga nämnder,
förvaltningar och enheter i kommunen. På vilken förvaltning/enhet
eller under vilken nämnd en ungdomssamordnare skall placeras måste
därför diskuteras. Viktigt är självklart att uppdraget ges till någon som
har kompetens och lämplighet för detta och att den personen också
erhåller den tid som krävs för uppdraget.

Kostnaden för 0,20 tjänst uppskattas till ca 100 000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bordlägga ärendet.

Protokollsanteckning i arbetsutskottet

Arbetsutskottet har noterat att intentionerna i motionen om ett
ungdomsråd i Örkelljunga är mycket bra. Ärendet kräver däremot
ytterligare utredningar hur organisationen skall se ut. Arbetsutskottet
noterar även att Gunnar Schmidt i sitt yttrande framfört att
Ungdomssamordnaren bör få till uppgift att tillsammans med elevråden
studera hur ungdomsinflytandet utövas i andra kommuner och i
förlängningen komma med förslag på en utvecklad modell för detta i
Örkelljunga (Ungdomsråd). Arbetsutskottet anser således att det inte är
möjligt att inrätta ett ungdomsråd enligt motionen utan utredning.
Några av de frågor som belyses i motionen är inte relevanta.
Utbildningsnämnden föreslås erhålla ett anslag på 50.000 kronor i
tilläggsbudget 1, 2016, drift. Anslaget skall användas för anställning av
en ungdomssamordnare, som i samråd med elevråden/elevkåren, på
utbildningsnämndens uppdrag genomför en utredning i ärendet.
Rapporten skall vara klar i januari 2017. Först efter utredning ska
kommunstyrelsen slutligen besluta om kommunen ska ha någon form
av ungdomsråd. Motionen föreslås därmed avslås.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända utbildningsnämndens yttrande
och arbetsutskottets protokollsanteckning ovan, samt

att motionen därmed avslås.

Kommunstyrelsen har även beslutat- under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut -

att bevilja utbildningsnämnden 50.000 kronor för utredning
om förutsättningarna kring inrättande av ungdomsråd i
Örkelljunga, samt

att motsvarande kostnad täcks i Tilläggsbudget 1, drift,
för 2016

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden
Carina Zachau, M, Leif Sigbo, MO, Patric Carlsson, S, Theresa
Lindahl, M, Christer Olsson, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Agneta Lindau-Persson, S, yrkar bifall till motionen.

I ärendet yttrar sig även Niclas Bengtsson, SD.

Beslutsgång
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsens förslag antas.
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Kommunfullmäktige beslutar således

att som svar på motionen översända utbildningsnämndens
yttrande och arbetsutskottets protokollsanteckning ovan,
samt

att motionen därmed avslås.

Noteras därmed att kommunstyrelsen har beslutat

att bevilja utbildningsnämnden 50.000 kronor för utredning
om förutsättningarna kring inrättande av ungdomsråd i
Örkelljunga, samt

att motsvarande kostnad täcks i Tilläggsbudget 1, drift,
för 2016

____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden för åtgärd
Ingela Ström
Stefan Christensson
Anna Lindström
Agneta Lindau-Persson
Ksau 14 december
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Årskurs Ej godkänt
betyg

Ej godkänt i
EN, MA, SV

Ej godkänt i
EN

Ej godkänt i
MA

Ej godkänt i
SV

7 (6) 29% 16 (17) 21% 16 (16) 9% 10 (12) 19% 9 (7) 10% 5 (10)

8 (7) 46% 42 (47) 27% 18 (32) 8% 7 (15) 21% 10 (27) 16% 14 (16)

9 (8) 42% 45 (45) 23% 30 (31) 11% 15 (13) 17% 23 (13) 9% 15 (20)

Har nu
lämnat, 9

30(34) 18(19) 5(15) 8(10) 16(17)

KF §31 KLK.2016.53 609

Interpellation Mikael Eskilandersson (SD) - Betygen
sätter nytt bottenrekord med ny ordförande för UN

Interpellation till Utbildningsnämndens ordförande.
Så kom då betygen för höstterminen 2015. Hur gick det med den utlovade

höjningen som skulle ske genom en lång rad insatser som utlovades från

talarstolen våren 2015 och även återupprepades under hösten 2015.

Sverigedemokraternas förslag om att öka föräldraengagemanget och

tillskjuta mer resurser ansågs av samtliga övriga partier vara helt onödiga

åtgärder. Ordförande för utbildningsnämnden var säker på att man redan

vänt utvecklingen och inga mer åtgärder behövdes. Trots det uteblev

förbättringen i betygen under hösten. Hur såg utvecklingen ut för våra

högstadieelever?

För eleverna som nu börjar i klass 8, så var det hela 46 % av eleverna som

fick underkänt i något ämne, en försämring från 42% vid vårens betyg och

även en försämring jämfört med tidigare klass 8 som hade 45%

underkända. Nytt bottenrekord med andra ord. För övriga klasser var

förbättringarna också svåra att se.

Första siffra = hösten 2015, mellan = våren 2015, (siffror inom parentes = hösten 2014).
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Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraterna, SD, vill
med anledning av ovanstående, fråga utbildningsnämndens
ordförande följande:

Kommer utbildningsnämnden nu att göra det som SD föreslog

föregående mandatperiod, nämligen att fråga skolans tjänstemän

vilka resurser som efterfrågas och krävs för att höja betygen, så

att vi kan få en fungerande skola igen, eller kommer man

fortsätta att blunda för problemen och hitta på låtsasinsatser i

talarstolen i kommunfullmäktige?

Beslutsunderlag
Interpellation Mikael Eskilandersson (SD) - Betygen sätter nytt
bottenrekord med ny ordförande för UN

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna interpellationen, samt

att behandla interpellationen vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-03-21

____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2016-03-21
Theresa Lindahl

41(59)



Sammanträdesprotokoll 2016-02-29
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §32 KLK.2016.37 814

Motion från Michael Bengtsson (SD) och Lennart
Anderberg (SD) - Motion angående Digitalt fiskekort

Michael Bengtsson, SD och Lennart Anderberg, SD har inlämnat
följande motion:

Sport- och fritidsfiske är en populär fritidsaktivitet. Rent allmänt är
Sveriges förutsättningar för fritidsfiske unika och för Skånes del kan
man utan tvivel prata om "mycket unika".

Turismen är en viktig näring för Örkelljunga kommun, då vår kommun
innehåller åtskilliga fiskevårdsområden.

Då det kan vara svårt för turisterna att lösa fiskekort finns det en
lösning för att göra det lättare att inskaffa fiskekort.

Det handlar om en tjänst på internet, adress www.ifiske.se. som säljer
digitala fiskekort online. Idag kan man köpa fiskekort från hundratals
Svenska fiskevatten genom ifiske.se, en tjänst som vi anser att även
Örkelljunga kommun bör överväga att ansluta sig till.

Vi vill också att Örkelljunga kommun undersöker om man kan anskaffa
ett fiskekort som gäller i flera olika sjöar i kommunen. Detta är något
som Markaryds kommun erbjuder och det är mycket populärt.

Genom att erbjuda detta kan kommunen stärka sin profil som fiske- och
turistkommun.

Därför föreslår vi att kommunfullmäktige tar beslut om

Att kunna erbjuda digitala fiskekort via www.ifiske.se
Att erbjuda ett fiskekort till flera olika sjöar och koppla dem till
www.ifiske.se

Beslutsunderlag
Motion från Michael Bengtsson (SD) och Lennart Anderberg (SD) -
Motion angående Digitalt fiskekort
Bilaga - Digitalt fiskekort
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Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-13
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KF §33 KLK.2016.55 610

Motion från Anneli Eskilandersson (SD) och Mikael
Eskilandersson (SD) - Förbättra elevernas studieteknik i
skolan

Anneli Eskilandersson, Sverigedemokraterna, SD, och Mikael
Eskilandersson, SD, har inlämnat följande motion:

Studieteknik är enormt viktigt för att ge elever verktygen att själva ta
ansvar för sitt lärande. Idag går många elever igenom grundskolan utan
att få adekvat undervisning i hur de bäst inhämtar och lär sig de
kunskaper de behöver för att nå målen.

En stor skillnad mellan privata och kommunala skolor är ofta synen på
studieteknik. Medan privata skolor ofta jobbar med studieteknik som
något självklart, för att höja sina elevers kunskaper och konkurrenskraft
och därmed ge dem möjlighet till eget lärande, så är det på de
kommunala skolorna i Örkelljunga något som möjligen nämns någon
gång under andra ämnen och då oftast i förbifarten.

Detta gör att våra elever i den kommunala skolan aldrig lär sig
grunderna för hur de ska inhämta den kunskap som de behöver och
därmed riskerar de att lära sig mindre under sin skoltid, än vad de
skulle ha gjort om de fått bättre hjälp med sin studieteknik från början.

Att ha goda kunskaper i studieteknik är också en enorm fördel när
eleverna så småningom lämnar grundskolan och går vidare till
gymnasiestudier. För oss Sverigedemokrater är det självklart att vi vill
ge våra barn i skolan bäst möjliga förutsättningar.

Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår därför kommunfullmäktige
besluta:

Att i denna motions anda förbättra hur eleverna lär sig studieteknik i
skolan, genom särskilda lektioner i studieteknik.

Beslutsunderlag
Motion från Anneli Eskilandersson (SD) och Mikael Eskilandersson
(SD) - Förbättra elevernas studieteknik i skolan
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Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-13
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KF §34 KLK.2016.40 138

Motion M, S, KD och C - Inför en introduktion för alla
ensamkommande och nyanlända hur sociala koder och
respektfullt bemötande fungerar i Sverige

Theresa Lindahl, M, Thomas Bjertner, S, Gunnar Edvardsson, KD och
Martin Gustafsson, C, har inlämnat följande motion:

För att kunna fortsätta vara ett öppet samhälle är det viktigt att alla som
bor och verkar i Sverige har en grundläggande förståelse och respekt
för hur samhället är uppbyggt och hur dess sociala koder faktiskt
fungerar.

I kölvattnet av de incidenter som rapporterats från Tyskland men även
här i Sverige känner vi att det är oerhört viktigt för Örkelljunga
kommun att genom ett förebyggande arbete ge våra ensamkommande
flyktingbarn och nyanlända verktygen för att kunna integreras och ta
del av vårt samhälle och i detta arbete är en stor del att förstå det
samhälle man lever i.

Den som kommer ny till vårt land kan naturligtvis inte vid ankomsten
ha tillräcklig kunskap om sådant hon eller han behöver för att kunna
förstå hur samhällets sociala struktur fungerar, koder vi alla behöver
uppfylla för att vi skall fungera tillsammans. Självklart borde det då
ligga i varje persons intresse som vill bosätta sig här, att sätta sig in i
och förstå hur det svenska samhället fungerar, eftersom detta även
kommer att påverka personens förmåga att bli en del av detta samhälle.

Vi inom integrationsgruppen vill därför.

Att: det i Örkelljunga Kommun införs en introduktion för alla
ensamkommande och nyanlända i hur sociala koder och respektfullt
bemötande fungerar i Sverige.

Beslutsunderlag
Motion M, S, KD och C - Inför en introduktion för ensamkommande
och nyanlända i hur sociala koder och respektfullt bemötande fungerar
i Sverige
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Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsens för beredning.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-13
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KF §35 KLK.2014.130 00

Informationsärende om seniorboende i Skånes
Fagerhult - fortsättning efter besvarad motion

I en motion framför Christer Olsson, S, följande:

Åtskilliga Fagerhultsbor frågar sig: -Varför ska inte Solgården
användas maximalt och i huvudsak till sådant som det ursprungligen
var ämnat för?

Det måste vara kapitalförstöring av stora mått att låta detta fina och
gedigna byggnadskomplex stå i det närmaste tomt, särskilt nu sedan
man lagt nytt tak, bytt till modernt och effektivt uppvärmningssystem,
samt rustat upp ett flertal rum för stora belopp.

Varför inte erbjuda platser för s.k. seniorboende, där hyresgästerna,
som inte är direkt vårdkrävande, kunde få social närhet, känna trygghet
genom att hemtjänstpersonal finns i huset samt kunna delta i
gemensamma måltider och övriga aktiviteter?

Det torde samtidigt inbringa hyresintäkter och därmed tillfredsställa
dem som i förstone värderar strama ekonomiska faktorer före allt
annat. Hiss finns och således är det inget hinder för att exempelvis ta de
nyrenoverade rummen på andra våningen i anspråk för ett dylikt
ändamål.

Med ovan nämnda i åtanke yrkar Christer Olsson:

· att kommunen erbjuder och upplåter lämpliga utrymmen för
seniorboende eller motsvarande på Solgården i Skånes
Fagerhult och att berörda kommunala instanser omedelbart
ålägges uppdraget att utan onödig tidsutdräkt verkställa dessa
intentioner.
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Socialnämnden framför i yttrande över motionen följande:

Sammanfattning
Christer Olsson (S) har i en motion framfört tankar om att Solgården i
Skånes Fagerhult erbjuds som seniorboende, där hyresgäster som inte
är direkt vårdkrävande kan få social kontakt, känna trygghet genom att
hemtjänsten finns i huset, kunna delta i gemensamma måltider och
övriga aktiviteter.

På Solgården finns 5 rum som renoverats till en standard motsvarande
särskilt boende eller enkelt lägenhetshotell. Lägenheten utgörs av ett
rum på ca 30 kvm. Rummet är utrustat med liten köksenhet med två
kokplattor, vask och en liten kyl samt ett stort hygienrum med dusch.
Till lägenheten hör också en balkong.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens ansvar är att hålla sig väl förtrogen med medborgarnas
behov och levnadsförhållanden och i sin medverkan vid
samhällsplaneringen visa på de behov som finns hos bl a äldre och
funktionshindrade.

Seniorboende och trygghetsboende är ett funktionellt anpassat boende
för seniorer med egna, fullt utrustade, lägenheter. Dessa boendeformer
är primärt inte socialnämndens ansvarsområde. Förutsättningarna för
dessa boendeformer kan tas med i kommunal samhällsplanering,
Översiktsplan, ÖP och detaljplaneläggning, men styrs ytterst av
marknaden.

För seniorboende är lägenheterna, dess anpassning och funktionalitet,
det primära och det finns inget krav på gemensamhetslokaler och
möjlighet till social samvaro. Solgården erbjuder inget fullvärdigt
boende och motsvarar därför inte den standard som ska finns på
seniorboende. Trygghetsboende har däremot krav på
gemensamhetsutrymmen och möjlighet till social samvaro, men inte
heller till denna boendeform är Solgårdens lägenhetsstandard ett
alternativ.
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De 5 lägenheterna på Solgården uppfyller kravet på särskilt boende,
men inte de krav som ställs på vård och omsorg dygnet om. Ett
äldreboende med dygnet runt bemanning på 5 platser är inte
ekonomiskt försvarbart.

Motivering till beslut
För seniorboende är lägenheterna, dess anpassning och funktionalitet,
det primära och det finns inget krav på gemensamhetslokaler och
möjlighet till social samvaro. Solgården erbjuder inget fullvärdigt
boende och motsvarar därför inte den standard som ska finns på
seniorboende.

Kommunfullmäktige har beslutat

att efterhöra med Örkelljungabostäder AB om möjligheten att
företaget handhar uthyrningen och hyressättningen av
nyrenoverade lägenheter på Solgården, Skånes Fagerhult till
Seniorboende (55+), samt

att motionen därmed bifalles.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-02-03 - KS § 28
Motion - Seniorboende Skånes Fagerhult
Uppdrag Solgården i Skånes Fagerhult

Protokollsanteckning i arbetsutskottet
Arbetsutskottet har noterat att utskottet har ett ansvar för att se över
fastigheterna i kommunen. I samband med detta har det
framkommit att lokalerna i Solgården, Skånes Fagerhult är
nästintill outhyrda.

Kommunen är inne i en planeringsfas för ett nytt äldreboende
som innefattar beredskap för framtiden. För att planeringen ska
fortsätta behövs en status på fastigheten i Skånes Fagerhult. Det är
därför angeläget att fastighetsingenjören kan komma igång och
undersöka fastigheten och lämna besked hur man kan komma vidare i
projektet.
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Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen har genomfört sitt sammanträde på Solgården,
Skånes Fagerhult. Under ledning av fastighetsingenjör Stefan
Andersson genomför kommunstyrelsen en rundvandring i byggnadens
lokaler.

Vid sammanträdet har utdelats skrivelse 2016-01-28 från
kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau

Kommunstyrelsen har beslutat

att meddela kommunfullmäktige att styrelsen inte har för avsikt att
arbeta vidare med förslaget om seniorlägenheter på Solgården.
Beslutet motiveras av bl a följande:

· Fåtal anmälda hyresgäster 55 + för 5 lägenheter på
Solgården.

· Höga kostnader för bl a inrättande av ny hiss, ny
tvättstuga, nytt låssystem till en beräknad kostnad om
700.000-800.000 kronor, samt

att uppdra åt fastighetsingenjör Stefan Andersson att presentera
förslag till åtgärder för Solgården. I enlighet med skrivelsen från
Carina Zachau är uppdraget till fastighetsingenjören att utifrån
fastigheten, Solgården, undersöka vilka ytor som är tillgängliga
och vad de kan användas till i framtiden och till vilken kostnad.

Kommunstyrelsen kommer därefter att remittera ärendet till
socialnämnden för yttrande om det är möjligt att driva
verksamhet i lokalerna med hänsyn till brukarnas behov,
personalbemanning och verksamheten i övrigt.

Skulle det framkomma att Solgården inte är en lämplig fastighet
måste fler alternativ finnas för att säkra upp platser för framtida
äldreomsorg i Örkelljunga. Den tidshorisont som för närvarande
diskuteras är 2024 och framåt.

Ett förslag skall av fastighetsingenjören lämnas till
kommunstyrelsens arbetsutskott i november 2016.
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Kommunfullmäktiges behandling

Vid dagens sammanträde yttrar sig Carina Zachau, M och Christer
Olsson, S.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
____________

Expedieras till:
Socialnämnden
Stefan Andersson för åtgärd
Ksau 2016-11-09
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KF §36 KLK.2015.417 00

Informationsärende om revisorernas granskning av
kommunstyrelsens arbete med direktupphandlingar
samt uppföljning av avtalstrohet

På revisorernas uppdrag har PwC granskat om kommunstyrelsens
arbete med direktupphandlingar samt uppföljning av avtalstrohet är
ändamålsenligt. Av rapporten framgår att det finns ett antal områden
inom styrning, ledning och kontroll som behöver förbättras.
Den samlade revisionella bedömningen är att kommunstyrelsens arbete
med direktupphandlingar samt uppföljning av avtalstrohet inte är
ändamålsenligt.

Revisorerna efterhör kommunstyrelsens svar om vilka åtgärder
styrelsen avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen.
Svar lämnas senast den 29 januari 2016.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-02-03 - KS § 36
Revisorernas granskning av kommunstyrelsens arbete med
direktupphandlingar samt uppföljning av avtalstrohet
Rapport PwC - Granskning av direktupphandling och avtalstrohet
Örkelljunga kommun
Tjänsteskrivelse Stefan Christensson - Svar på revisorernas granskning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra åt
kommunledningskontoret att presentera svar på rapporten senast i
januari 2016.

Ekonomichef Stefan Christensson har meddelat att PWC på uppdrag av
revisorerna i Örkelljunga kommun granskat ändamålsenligheten i
kommunstyrelsens arbete med direktupphandling och avtalstrohet
utifrån frågeställningen:

Är kommunstyrelsens arbete med direktupphandlingar samt uppföljning
av avtalstrohet ändamålsenligt?

Revisorernas slutsats var att kommunstyrelsens arbete med
direktupphandlingar samt uppföljning av avtalstrohet inte är
ändamålsenlig.
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Revisorerna bygger sitt svar på:

• Att kommunen inte har uppdaterade policys och riktlinjer för
upphandlingsorganisationen.

• Att det saknas en tydlig styrning i förvaltningsorganisationen för
övergripande upphandlings- och inköpsfrågor.

• Att det inte görs någon uppföljning av upphandlingsverksamheten.

• Att dokumentationsplikten inte efterlevs.

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att:

• Ta initiativ till att förtydliga ansvaret för upphandlings- och
inköpsfrågor i kommunen. Det är väsentligt att kommunen har en
upphandlingskompetens på central nivå med uppgift att på ett
övergripande sätt svara för upphandlingsverksamheten i kommunen.

• Ta initiativ till att en uppdatering av inköpspolicyn görs så att den
omfattar de nya bestämmelserna i Lagen om offentlig upphandling
(LOU).

• Ta initiativ till att intranätet uppdateras kontinuerligt för att stärka
efterlevnaden av dokumentationsplikten och underlätta för beställare.

• Ta initiativ till att direktupphandlingar över 100 000 kronor
dokumenteras. Bland annat för att kunna kartlägga inköpsmönster och
totala inköpsvolymer samt för att kunna kontrollera att gränsen för
direktupphandlingar inte överskrids.

• Ta initiativ till att avtalet med Ängelholms kommun följs och
utvärderas.

• Ta initiativ till att kommunens upphandlingsfunktion följer upp
direktupphandlingar.

• Ta initiativ till att kommunens upphandlingsfunktion följer upp
avtalstroheten och utvärderar ingångna ramavtal på ett ändamålsenligt
sätt.
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Ekonomichef Stefan Christensson föreslår kommunstyrelsen uttala
följande:

"Kommunstyrelsen har för avsikt att göra en totalöversyn av arbetet
med upphandling i samband med organisationsförändringen på
ekonomienheten. Särskild vikt kommer att läggas vid att klargöra
ansvarsfördelningen, utarbeta en policy i enlighet med aktuell
lagstiftning och att skapa ändamålsenliga rutiner som kan ligga till
grund för en effektiv och rättssäker handläggning och uppföljning av
upphandlingsärenden. Revisionsrapporten kommer att ligga till grund
för arbetet med att komma till rätta med bristerna som revisorerna har
identifierat."

Kommunstyrelsen har beslutat

att som kommunstyrelsens yttrande till revisorerna överlämna
skrivelsen från ekonomichef Stefan Christensson, samt

att för kännedom överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
____________

Expedieras till:
Kommunens revisorer
Stefan Christensson
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KF §37 KLK.2016.42 113

Johan Roos (M) - Begäran om entledigande från
uppdraget som huvudman i Sparbanksstiftelsen Gripen

Johan Roos, M, anhåller om entledigande från uppdraget som
huvudman i Sparbanksstiftelsen Gripen.

Beslutsunderlag
Johan Roos(M) - Begäran om entledigande från uppdraget som
huvudman i Sparbanksstiftelsen Gripen

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Johan Roos, M, från uppdraget, samt

att som ny huvudman i Sparbanksstiftelsen Gripen utse
Andreas Odklev, Kyrkolycke 1611, 286 92 Örkelljunga.

____________

Expedieras till:
Sparbanksstiftelsen Gripen
Andreas Odklev
Troman
Löneenheten
Johan Roos
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KF §38 KLK.2016.56 113

Mary- Anne Persson (L) - Begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen

Mary-Anne Persson, Liberalerna anhåller om entledigande från sitt
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Mary- Anne Persson (L)- Begäran om entledigande från uppdraget som
ledamot i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Mary-Anne Persson från uppdraget, samt

att val av ny ledamot skall äga rum vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-03-21.

____________

Expedieras till:
Mary-Anne Persson
Troman
Löneenheten
Kommunfullmäktige 2016-03-21
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KF §39 KLK.2016.62 113

Carina Zachau (M) - Begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i direktionen för
Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Carina Zachau, M, anhåller om entledigande från sitt uppdrag som
ledamot i Direktionen för Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst

Beslutsunderlag
Carina Zachau (M) - Begäran om entledigande från uppdraget som
ledamot i direktionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Carina Zachau, M, från uppdraget, samt

att som ny ledamot i direktionen för Räddningstjänstförbundet
Skåne Nordväst utse Henrik Nilsson, Måsvägen 13, 280 40
Skånes Fagerhult

____________

Expedieras till:
Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst
henrik.nilsson@åsbohus.se
Troman
Löneenheten

58(59)

mailto:henrik.nilsson@�sbohus.se


Sammanträdesprotokoll 2016-02-29
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §40 KLK.2016.73 113

Protokoll Länsstyrelsen Skåne - Ny ledamot/ersättare
för ledamot i kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Protokoll Länsstyrelsen Skåne - Ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att notera länsstyrelsens beslut att utse Leif Sigbo som ny
ledamot i kommunfullmäktige för Listan för Miljö och
omtanke, MO, efter Mats Persson och att som ny ersättare
utse Chris Daanen.

____________

Expedieras till:
Leif Sigbo
Chris Daanen
Troman
Löneenheten
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