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Sammanträdesprotokoll 2016-12-19
Kommunfullmäktige

Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2016-12-19

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§ 152
PC ME

§ 157
KS GL

§

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Olsson Christer, S N X X

Eskilandersson Mikael, SD N X X

Zachau Carina, M N Avst Avst X

Bjertner Thomas, S N X X

Bengtsson Niclas, SD N X X

Hammar Henrik, M N Avst Avst X

Gustavsson Martin, C N Avst Avst Avst Avst

Holmström Björkman Jane, S N X X

Ulf Nilsson, SD Nt X X

Jönsson Annika, M Nt Avst Avst X

Sjörin Åke, SPI Nt Avst Avst X

Carlsson Patric, S N X X

Bengtsson Michael, SD N X X

Unosson Christer, KD N X X

Nilsson Henrik, M N Avst Avst X

Silfvergren Arne, S N X X

Bengtsson May, SD N X X

Ekelund Madeléne, MP N X X

Nilsson Tomas, C N Avst Avst Avst Avst

Bencsik Niklas, S N X X

Sigbo Leif, MO N X X

Linderos Henrik, M N Avst Avst X

Josefsson Matti, SD N X X

Edvardsson Gunnar, KD N X X

Bencsik Betty, S Nt X X

Eskilandersson Anneli, SD N X X

Lindahl Theresa, M N Avst Avst X

Söderlund Kjell, SPI Nt X Avst Avst

Daa Bjarne, S N Avst Avst X

Poulsen Blagoveska, SD N X X

Nilsson Per-Uno Nt Avst Avst X

Svensson Leif, S N X X

Lärkevie Ingela, C N Avst Avst Avst Avst

Anderberg Lennart, SD N X X

Engström Clas, KD N Avst Avst X

Svensson Lennart, M F

Ljunggren Gert, S N Avst Avst X

Rosenquist Tommy, SD Nt X X

Pertoft Ronja MP N X X

Svensson Ingmar, S N X X

Håkansson Magnus, KD N X X
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-19
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §150 KLK.2016.358 042

Anvisningar och tidplan för årsredovisning 2016
Örkelljunga kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Anvisningar och tidplan
för Årsredovisning 2016 för Örkelljunga kommun.

Bakgrund
Årsredovisning 2016 ska utgå från budget 2016. Detta innebär att
årsredovisning 2016 ska analyseras utifrån verksamhetsresultat, mål
och nyckeltal med utgångspunkt från budget 2016.

De mål som beslutats av fullmäktige, för respektive styrelse och
nämnd, ska redovisas med utvärdering av hur väl målen har uppfyllts.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-12-07 - KS § 204
Anvisningar och tidplan för årsredovisning 2016 Örkelljunga kommun
____________

Expedieras sammanställd handling till:
Ledningsgruppen
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnden
Revisorerna
Anna Lindström
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-19
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §151 KLK.2016.306 102

Besvarande av motion, SD - Minska kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen hänvisa till
återkommande process för den politiska organisationen som i
kommunen genomförs under mandatperioderna, i detta fall, tiden
före valet 2018. Processen innebär en översyn av i
kommunfullmäktige representerade partierna hur kommande
mandatperiod i Örkelljunga kommun skall organiseras vad gäller
bl a kommunfullmäktiges utformning, antalet nämnder, antal
ledamöter etc.

Motionen anses därmed besvarad.

Bakgrund
Tommy Brorsson, SD, har för Sverigedemokraterna inlämnat
en motion som anger att Örkelljunga har ett av Sveriges i
särklass största kommunfullmäktige sett till antalet
invånare. Om till exempel Helsingborg skulle ha lika många
representanter per invånare som Örkelljunga har skulle deras
kommunfullmäktige bestå av över 400 ledamöter.

Sverige har representationsdemokrati, vilket innebär att man utser
personer att föra fram åsikter i fullmäktige. Då ytterst få av
kommunfullmäktiges ledamöter normalt är direkt delaktiga i debatten,
kan det knappast anses vara ett demokratiproblem om antalet minskas.
Att konkurrensen kring platserna ökar är tvärtom bra då det gör
ledamöterna mer måna om att leva upp till sina väljares förväntningar
vilket till och med kan förstärka och förbättra debatten jämfört med hur
det är idag. Mycket av dagens politikerförakt grundar sig i känslan av
att ledamöterna är självutnämnda utan att ha ett förankrat stöd bland
folket.

Det är därför Sverigedemokraternas uppfattning att Örkelljunga bör
minska sitt förhållandevis stora kommunfullmäktige.
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-19
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige.
Att antalet ledamöter ska fastställas till 25 stycken.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

I ärendet föreligger kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden

Mikael Eskilandersson, SD, yrkar bifall till motionens första attsats att
minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige.

Leif Sigbo, MO, yrkar att motionen ska avslås.

I ärendet yttrar sig även Christer Unosson, KD, Patric Carlsson, S och
Carina Zachau, M.

Proposition

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på följande förslag:

· Kommunstyrelsens förslag
· Yrkandet från Mikael Eskilandersson
· Yrkandet från Leif Sigbo

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag, som antas.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-12-07 - KS § 205
Motion, SD - Minska kommunfullmäktige
____________

Expedieras till:
TommyBrorsson
Carina Zachau
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-19
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §152 KLK.2016.55 610

Besvarande av motion från Anneli Eskilandersson (SD)
och Mikael Eskilandersson (SD) - Förbättra elevernas
studieteknik i skolan

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen överlämna
förvaltningsstrategens yttrande i ärendet.

Motionen anses därmed vara besvarad.

Bakgrund
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.
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-19
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

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.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Arbetsutskottet har beslutat att remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet skall lämnas senast i
oktober 2016.

Utbildningsnämnden har beslutat

att översända förvaltningsstrategens tjänsteskrivelse som yttrande
till kommunstyrelsen, samt

att motionen därmed anses avslagen.

Av förvaltningsstrateg Amanda Cederholms yttrande framgår följande:

Förvaltningsstrategens yttrande - Studieteknik i Örkelljunga
kommuns skolor
I 1 kap. 4 § skollagen stadgas syftet med utbildningen inom
skolväsendet. Utbildningen syftar till att alla barn och elever ska
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns
och elevers utveckling och lärande. I utbildningen ska hänsyn tas till
barns och elevers olika behov, och de ska ges stöd och stimulans så att
de utvecklas så långt som möjligt. Utbildningen ska sträva efter att
uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra
sig den.

I 3 kap. 3 § skollagen stadgas att alla barn och elever ska ges den
ledning och stimulans som de behöver för att utifrån sina egna
förutsättningar utvecklas så långt som möjlig enligt utbildningens mål.
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-19
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppnå de
olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt
som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. De elever
som lätt uppnår de olika kunskapskrav som finns ska ges ledning och
stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

En del elever är i behov av ytterligare stöd, utöver den ledning och
stimulans som ges i den ordinarie undervisningen. Dessa stödinsatser
kan vara i form av extra anpassningar eller särskilt stöd.

Örkelljunga kommun har även läxhjälp efter skoltid på sina skolor. Hit
kan elever som känner att de behöver hjälp av en lärare med sin läxa
komma. Läraren kan också tipsa om och lära ut olika studietekniker.

Amanda Cederholm har diskuterat frågan om studieteknik med
rektorerna.

Studieteknik lärs ut i Örkelljunga kommuns skolor genom lärarnas
ordinarie undervisning, genom stödinsatser i form av extra
anpassningar och särskilt stöd samt på läxhjälpen. Det ligger i lärarnas
uppdrag enligt skollagen att främja alla barns och elevers utveckling
och lärande, anpassat utifrån den enskilde elevens olika behov. I detta
uppdrag ligger även att lära ut och förmedla de studietekniker som
passar den enskilde eleven. Undervisande lärare ”flätar in”
studietekniken i sin ordinarie undervisning så att eleverna ska kunna
uppnå de olika kunskapskrav som finns och utvecklas så långt som det
är möjligt utifrån sina förutsättningar. Studieteknik är individuellt, och
alla tekniker passar inte alla elever. För den enskilde eleven gäller det
att hitta den teknik som fungerar för just honom eller henne, med hjälp
av läraren. Det är också individuellt på vilket sätt elever kan tillägna sig
olika studietekniker och därför ges informationen dels inom den
ordinarie undervisningen, men undervisning i olika studietekniker kan
även ges som särskilt stöd eller på läxhjälpen.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen överlämna
förvaltningsstrategens yttrande i ärendet.

Motionen anses därmed vara besvarad.
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-19
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden
Theresa Lindahl, M, och Clas Engström, KD yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Mikael Eskilandersson, SD, yrkar bifall till motionen.

Patric Carlsson, S, yrkar avslag på motionen.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på följande förslag:

· Kommunstyrelsens förslag
· Mikael Eskilanderssons bifallsyrkande till motionen
· Patric Carlssons avslagsyrkande på motionen

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag antas. Omröstning
begärs och kommunfullmäktige fastställer följande beslutsgång:

Beslutsgång
1. Mikael Eskilandersson yrkande och Patric Carlssons yrkande

ställs mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget
som är kommunstyrelsens förslag.

2. Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som
kommunfullmäktige fastställer som motförslag.

Beslutsgång i omröstning om motförslag
Kommunfullmäktige fastställer därefter följande omröstningsordning:

Ja-röst för Patric Carlssons avslagsyrkande på motionen.
Nej-röst för Mikael Eskilanderssons bifallsyrkande till motionen.

Omröstningsresultat i omröstning om motförslag
Genomförd omröstning utfaller med 16 ja-röster, 10 nej-röster och
14 röster för avstår, vilket närmare framgår av till protokollet fogad
närvarolista.
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-19
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige har således beslutat utse Patric Carlssons
avslagsyrkande till motionen som motförslag till kommunstyrelsens
förslag.

Beslutsgång vid huvudpropositionen
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag
mot Patric Carlssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsens
förslag godkännes.

Kommunfullmäktige bifaller därmed kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-12-07 - KS § 206
Motion från Anneli Eskilandersson (SD) och Mikael Eskilandersson
(SD) - Förbättra elevernas studieteknik i skolan
Protokoll 2016-10-06 - UN § 99
Tjänsteskrivelse - motion från SD om studieteknik
_________

Expedieras till:
Anneli Eskilandersson
Mikael Eskilandersson
Utbildningsnämnden
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-19
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §153 KLK.2016.210 623

Besvarande av motion från Theresa Lindahl (M) -
Tillgång till terminskort från årskurs 4

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
utbildningsnämndens yttrande i ärendet.

Motionen avslås därmed.

Bakgrund
Theresa Lindahl, M, har inlämnat följande motion om tillgång till
terminskort från årskurs 4:

Att kunna vara delaktig i föreningslivet, gå på musikskola etc. är för
många barn och ungdomar en självklarhet i alla fall om man bor i
tätorten där det är gång och cykelavstånd till det mesta.

För de barn och ungdomar som däremot bor utanför tätorten är det ofta
ett helt projekt med föräldrar som måste skjutsa barnet för att ta sig till
och från träningar, musiklektioner och annat.

Vi ser också att busslinjerna till landsbygden blir allt mindre attraktiva
och lönsamma med risk för tidtabellsförsämringar och slutligen
nedläggning med resultatet att tillgängligheten blir ännu sämre för de
som väljer att leva på landsbygden. För en levande landsbygd behöver
vi en kollektivtrafik som fungerar och är tillgänglig så att människor
även utan bil kan välja att flytta ut på "landet". Utbudet av föreningar
på landsbygden är dessutom ofta få och ofta inriktad på en typ av
aktivitet som kanske inte passar alla.

Från och med årskurs 7, får redan i dag de barn som bor på landet
busskort. Men om man inte varit aktiv i någon förening från unga år så
är chansen inte speciellt stor att man börjar i den åldern. Detta är
negativt både för ungdomarna men även för föreningslivet som tappar
återväxten. Dessutom har det visat i studier att regelbunden rörelse,
deltagande i musik etc. är extra nyttigt för barn och ungdomar.
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-19
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Theresa Lindahl vill därför

Att man ser över möjligheten att ge elever på landsbygden redan från
årskurs 4 tillgång till ett terminskort för att underlätta deras möjligheter
till meningsfull fritid och att man planerar för ett införande så snart
ekonomiska möjligheter finns.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande senast november 2016.
Arbetsutskottet efterhör i remissen kostnaderna för åtgärden.

Utbildningsnämndens yttrande

Utbildningsnämnden har beslutat

att översända skolskjutssamordnarens och förvaltningsstrategens
yttrande som sitt eget.

att motionen därmed anses avslagen.

Av skolskjutssamordnarens och förvaltningsstrategens yttrande framgår
följande:

Möjligheter att genomföra motionen

Kommunens skyldigheter gällande skolskjuts regleras i 10 kap. 32 §,
11 kap. 31-32 §§ och 18 kap. 30 § skollagen. Denna skyldighet gäller
transport från en plats i anslutning till elevens hem till skolan och
tillbaka. Någon skyldighet att tillhandahålla busskort för
fritidsaktiviteter föreligger inte.

Om de barn som bor på landsbygden ges möjlighet att kunna åka buss
gratis på fritiden, måste även eleverna i tätorten ges samma möjlighet.
Flertalet sportföreningar har sina träningar i idrottshallarna i Åsljunga
och Skånes Fagerhult och på fotbollsplanen i Eket.
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-19
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Ett busskort som går att utnyttja för att ta sig till och från sina
fritidsaktiviteter skulle vara till gagn för de elever som bor längs
busslinjerna som går genom vår kommun. Vidare är det många barn
som inte kommer kunna utnyttja ett busskort, då busslinjerna går längs
kommunens ”ryggrad” via Eket, Örkelljunga, Åsljunga, Skånes Värsjö
och Skånes Fagerhult, samt längs väg 24 från Harbäckshult till Östra
Ringarp. Det är många områden i kommunen som ligger långt från
en busshållplats: Florshult, Mattarp, Tockarp, Boalt, Smedhult,
Trulsabygget, Troedstorp och Esborrarp är bara några exempel. För de
barn som bor långt ifrån en hållplats kommer ett gratis busskort inte att
göra samma nytta som för ett barn som bor nära en hållplats. Många
stadskommuner har infört gratis busskort till alla barn. I städer råder
det andra förhållanden än i vår kommun, då de flesta barn i städerna
har nära till hållplatserna och faktiskt kan utnyttja sina busskort för att
åka till och från fritidsaktiviteter.

Olika alternativ
Det finns två olika alternativ på busskort att välja mellan; Jojo Skola
och Jojo Skola Plus.

Jojo Skola
Jojo Skola är det busskort som de skolpliktsberättigade eleverna har
idag (dock för två zoner). Dessa korten gäller för ett helt läsår (från 15
augusti 2016 till 16 juni 2017) och kostar 2 880 kr för tre zoner. Kortet
gäller helgfria vardagar mellan kl. 03.00-20.00. Många fritidsaktiviteter
slutar efter 20.00 och då kan man inte använda busskortet för att åka
hem.

Jojo Skola Plus
Jojo Skola Plus gäller terminsvis, för höstterminen 2016 gäller kortet
fram till och med 22 december. För vårterminen gäller kortet mellan 9
januari och 16 juni 2017. Kortet gäller alla dagar dygnet runt. Pris för
detta kort är 3 380 kr/termin = 6760 kr/läsår för tre zoner.

Kostnadskalkyl
För att alla elever ska ges samma möjligheter behöver busskorten gälla
för tre zoner. De busskort som de skolpliktsberättigade eleverna har
idag gäller för två zoner. I tabellen nedan finns en kostnadskalkyl för
scenariot att samtliga elever i Örkelljunga kommuns skolor skulle få ett
busskort i form av Jojo Skola eller Jojo Skola Plus.
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-19
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-19
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Den totala kostnaden för Jojo Skola till samtliga elever är 1 707 840 kr
och för Jojo Skola Plus hamnar den på 4 008 680 kr. Summorna är
beräknade på årets elevantal och kan således variera från år till år.

Tillhörighet
Motionären skriver i motionen att ett busskort ska bidra till att
underlätta barnens möjligheter till deltagande i föreningslivet, gå på
musikskolan etc. Ett införande av busskort torde därför ligga mer inom
kultur- och fritidsnämndens kompetensområde än
utbildningsnämndens. Alternativt kommunstyrelsen, som handhar
seniorkorten som alla kommunmedborgare får från 70 års ålder.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-12-07 - KS § 209
Motion Theresa Lindahl (M) - Tillgång till terminskort från årskurs 4
Protokoll 2016-11-03 - UN § 112
Tjänsteskrivelse förslag till yttrande över motion om terminskort från
åk 4
___________

Expedieras till:
Theresa Lindahl
Utbildningsnämnden
Amanda Cederholm
Jeanette Kringstad
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-19
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §154 KLK.2016.40 138

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

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen att det i
Örkelljunga Kommun införs en enhetlig introduktion för alla
ensamkommande och nyanlända i hur sociala koder och
respektfullt bemötande fungerar i Sverige.

Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunledningskontoret
och ledningsgruppen att till kommunstyrelsens arbetsutskott
presentera förslag till hantering av motionen.

Bakgrund

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.
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-19
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

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.

Arbetsutskottet har beslutat att remittera motionen till socialnämnden
och utbildningsnämnden för yttrande. Yttranden skall lämnas senast i
oktober 2016.

Yttrande från socialnämnden

Mottagandet av ensamkommande barn i Örkelljunga kommun ingår i
socialnämndens ansvarsområde. Av de ensamkommande barn som
fanns i kommunen vid månadsskiftet augusti/september var cirka 49
procent placerade i familjehem, cirka 42 procent placerade i hem för
vård och boende (HVB) och resterande privatplacerade (hos släktingar
eller liknande).

Introduktion av nyanlända ensamkommande ingår som en del av
mottagandet. Inom HVB-verksamheterna ges löpande information om
det svenska samhället, samt vilka lagar och regler som gäller. Inom
familjehemmen ingår detta som en naturlig del av
familjehemsföräldrarnas fostran av de ensamkommande.

Socialförvaltningen kommer att överväga att gå med i ett
kommunövergripande projekt via Leader tillsammans med bl a
Höganäs vars inriktning är att ge riktad introduktion till
ensamkommande i olika värdegrundande frågor. Projektet kommer att
undersökas närmare under hösten 2016. Därefter görs ett
ställningstagande om det blir aktuellt att gå med.
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden bedriver ingen introduktion till nyanlända som finns
under Migrationsverkets ansvar, det vill säga vuxna och familjer. Då en
vuxen flykting erhåller uppehållstillstånd erbjuder socialnämnden 60
timmars samhällsintroduktion, där även värderingsfrågor ingår.
Socialnämnden har beslutat att överlämna ovanstående yttrande till
kommunstyrelsen.

Yttrande från utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden har beslutat att översända utbildningschefens
yttrande som sitt eget och att motionen därmed anses besvarad.

Utbildningschefens yttrande
Ingela Ström framför i yttrande följande:

Ansvaret för mottagande av ensamkommande barn i Örkelljunga
kommun ligger hos socialförvaltningen. Eftersom denna motion även
har remitterats till socialnämnden utelämnas den del av
introduktionsarbetet som genomförs inom socialnämndens
verksamheter i detta yttrande.

Inom vuxenutbildningen i svenska för invandrare, SFI, och inom ramen
för undervisning av ensamkommande barn på Örkelljunga förs olika
introduktionsinsatser. På lektionerna arbetas ständigt med
värdegrunds- och jämställdhetsfrågor när tillfälle ges. Det finns även en
föräldrautbildning i samarbete med socialförvaltningens öppenvård.

SFIutbildningen har även samarbete med olika föreningar genom att
aktiviteter genomförs som är öppna för alla invånare i kommunen,
vilket skapar mötesplatser där sociala koder och respektfullt bemötande
blir en naturlig del av umgänget.
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-12-07 - KS § 207
Motion M, S, KD och C - Inför en introduktion för ensamkommande
och nyanlända i hur sociala koder och respektfullt bemötande fungerar
i Sverige
Protokoll 2016-10-04 - SN § 213
Yttrande beträffande motionen "Introduktion för alla ensamkommande
och nyanlända"
Protokoll 2016-11-03 - UN § 110
Förslag till yttrande över motion om introduktion för ensamkommande
barn och nyanlända
____________

Expedieras till:
Theresa Lindahl
Thomas Bjertner
Martin Gustafsson
Gunnar Edvardsson
Charlotte Kabo Stenberg för handläggning
Ledningsgruppen
Kansliets fördelningspärm
Ksau 2017-06-17
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §155 KLK.2016.384 626

Motion, L - Sommarjobb för idrottsintresserade
gymnasieungdomar

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Kristina Söderlund, SPI och Åke Sjörin SPI har inlämnat följande
motion;

Den höga ungdomsarbetslösheten är svår att åtgärda på kommunalnivå,
men sommarjobb för ungdomar kan vi införa. Det kan bli en ung
människas första och viktiga kontakt med arbetslivet. Sommarlediga
gymnasieelever kan rekryteras genom olika idrottsföreningar och
avlönas av dem med kommunala ekonomiska medel.

Många barn och ungdomar rör på sig alldeles för lite och särskilt under
sommaren saknar många barn och ungdomar ibland meningsfull
sysselsättning.

Vårt förslag är att ungdomarna med sommarjobb ska aktivera barn och
ungdomar med olika fysiska aktiviteter. För att detta ska fungera, krävs
uppsökande verksamhet på fritidshem, fritidsgårdar och i övriga
miljöer där barn och ungdomar finns.

Vi vill
- att kommunfullmäktige inför sommaren 2017 inför sommarjobb för
idrottsintresserade gymnasieungdomar och att kommunala medel ställs
till förfogande i enlighet med tidigare praxis för sommarjobb i
kommunen.

Beslutsunderlag
Motion, L - Sommarjobb för idrottsintresserade gymnasieungdomar
____________

Expedieras till:
Ksau 2017-01-25
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §156 KLK.2016.367 406

NÅRAB - Renhållningstaxa för år 2017 i Örkelljunga
kommun - Slamtömning/hämtning

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna NÅRAB:s förslag till
Renhållningstaxa 2017 för Örkelljunga kommun.

Bakgrund
NÅRAB tömmer/hämtar slam från enskilda avloppsanläggningar.
Slammet lämnas sen vid de kommunala reningsverken i respektive
kommun för vidare behandling/omhändertagande.

Mottagningspriset för slam vid de kommunala reningsverken är
oförändrad sen 2008 med 100 kr/ton. På grund av nödvändiga
investeringar i mottagningsutrustning för att kunna ta emot slam också
i framtiden, samt kompensation för de avstådda indexhöjningar de
gångna åren kommer de kommunala reningsverken att höja
mottagningspriset för slam från 100 kr/ton till 140 kr/ton fr o m
2017-01-01.

Den prishöjningen för omhändertagande av slam vid reningsverken
medför en höjning av renhållningstaxan för slamtömning/hämtning.

NÅRAB:s styrelse beslutade därför att föreslå en höjning med 10,8 %
för att uppnå kostnadstäckning och hålla självkostnadsprincipen.

För de vanligaste tömningar som kampanjtömning upp till 2 ton
innebär det en höjning från 868 kr till 962 kr (+94 kr), för tömning
brunn 7-dagars innebär det en höjning från 1121 kr till 1242 kr (+121
kr) och för månadsbestämd tömning innebär det en höjning från 1030
kr till 1141 kr (+111 kr).

Justeringarna är gulmarkerade i förslaget till Renhållningstaxa.
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-12-07 - KS § 217
Brev från NÅRAB
Protokoll NÅRAB 2016-11-04 §1236-1240 - Slamtaxa
NÅRAB - Renhållningstaxa 2017
____________

Expedieras till:
NÅRAB AB
Elinor Franzén till hemsidan
Stefan Christensson
Anna Lindström
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §157 KLK.2016.347 061

Förslag från Söderåsens Miljöförbund - Taxeökningoch
ökat medlemsbidrag

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med förslag från
Direktionen, Söderåsens Miljöförbund enligt nedan under § 126/16
höja samtliga taxor med 3,5 % och att medlemsbidraget höjs till
132 kr/invånare. Förändringarna ska gälla från och med 2017.

Gerth Ljunggren, S, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
avslagsyrkande.

Bakgrund

Direktionen för Söderåsens Miljöförbund har beslutat följande:

Förbundet föreslår kommunfullmäktige i medlemskommunerna att höja
samtliga taxor med 3,5 % och att medlemsbidraget höjs till 132
kr/invånare. Förändringarna ska gälla från och med 2017-01-01. Detta
innebär att
· Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken: timtaxa/K

faktor höjs från 800 till 828 kr
· Taxa för tillsyn av solarier enligt strålskyddslagen: timtaxa/K

faktor höjs från 800 till 828 kr
· Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria

läkemedel: timtaxa/K faktor höjs från 800 till 828 kr
· Taxa för tillsyn enligt alkohollagen: timtaxa/K faktor höjs från

800 till 828 kr
· Taxa för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen:

timtaxa/timavgiften höjs från 940 till 973 kr
· Taxa för sprängämnesprekursorer: timtaxa/K faktor höjs från

800 till 828 kr
· Taxa för tillsyn enligt tobakslagen: timtaxa/K faktor höjs från

800 till 828 kr
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Ärendebeskrivning
Vid senaste samrådsmötet med medlemskommunerna diskuterades
förbundets ekonomi. Samtliga kommuner föreslog att förbundet skulle
höja sina taxor med 3,5 % och att medlemsbidraget skulle höjas till 132
kr/invånare från och med 1 januari 2017. Dessa höjningar måste tas av
medlemskommunernas kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden

Patric Carlsson, S, Arne Silfvergren, S, Carina Zachau, M, Christer
Unosson, KD och Christer Olsson, S, yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Gerth Ljunggren, S, och Niclas Bengtsson, SD, yrkar avslag på
förslaget till beslut.

Tomas Nilsson, C, meddelar att kommunfullmäktiges representanter
från Centerpartiet inte deltar i beslutet.

I ärendet yttrar sig även Henrik Nilsson, M, och Martin Gustafsson, C.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att
kommunstyrelsens förslag antas. Omröstning begärs och följande
voteringsproposition antas:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Gerth Ljunggrens avslagsyrkande.

Omröstning
Genomförd omröstning utfaller med 25 ja-röster, 11 nej-röster och
4 röster som avstår. Omröstningen framgår närmare av till protokollet
fogad närvarolista.

Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.

Noteras att ärendet ajourneras klockan 18:50-19:00.
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-12-07 - KS § 218
Protokollsutdrag § 126 Söderåsens Miljöförbund - Taxeökning och ökat
medlemsbidrag
Intäkter
____________

Expedieras till:
Söderåsens Miljöförbund
Stefan Christensson
Anna Lindström
Elinor Franzén, länkhantering hemsidan
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §158 KLK.2016.340 189

Informationsärende - Revidering av Krisledningsplanen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen om
revideringen av Krisledningsplanen till handlingarna.

Bakgrund
Detta dokument beskriver den krisledningsplan som kommer att
tillämpas när Örkelljunga kommun övergår från normal verksamhet till
en organisation anpassad för att kunna hantera en extraordinär
händelse. Planen utgör kommunens ledningsplan och kommer primärt
att användas av ledningsgruppen och krisledningsnämnden.

Planen är också avsedd att kunna användas då kommunens
samverkande resurser behöver nyttjas utan att krisledningsnämnden
trätt i funktion.

Kommunens verksamheter upprättar egna krisplaner som följer denna
plans intentioner.

Kommunens organisation vid höjd beredskap eller krig hanteras med
samma organisation och planläggning som beskrivs i denna plan

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen har beslutat godkänna revideringen av
Krisledningsplanen.

Kommunstyrelsen har även beslutat att överlämna Krisledningsplanen
till kommunfullmäktige som ett informationsärende.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-12-07 - KS § 210
Revidering av krisledningsplan med § och datum
___________
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §159 KLK.2016.346 042

Information om Delårsrapport Söderåsens Miljöförbund

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapporten från
Söderåsens Miljöförbund till handlingarna.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-11-09 - KSAU § 286
Protokoll Söderåsens Miljöförbund 2016-10-18 - Granskning av
halvårsbokslut 2016
Halvårsredovisning 2016 Söderåsens Miljöförbund
Protokollsutdrag § 124 Granskning av halvårsbokslut 2016 samt
revisionsberättelse
Protokollsutdrag § 125 - Internbudget 2017 och flerårsbudget 2018-
2019
____________

Expedieras till:
Söderåsens Miljöförbund
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §160 KLK.2016.352 113

Val av ny nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt efter
Agneta Lindau Persson - Ny ledamot Ingmar Svensson

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som nämndeman vid
Helsingborgs Tingsrätt istället för Agneta Lindau Persson utse
Ingmar Svensson, S, Smedhult, 8290, 280 40 Skånes Fagerhult.

Bakgrund
Agneta Lindau Persson, S, anhåller om entledigande från sitt uppdrag
som nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt.

Kommunfullmäktige har beslutat att bevilja Agneta Persson Lindau, S,
entledigande från uppdraget som nämndeman vid Helsingborgs
Tingsrätt

Kommunfullmäktige har även beslutat att behandla frågan om ersättare
vid kommunfullmäktiges decembersammanträde.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-11-28 - KF §147

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-11-28 - KF §147
____________

Expedieras till:
Ingmar Svensson, ingemar.svensson@yahoo.se
Helsingborgs Tingsrätt
Troman
Löneenheten
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