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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2019-12-16

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§ 123
Idag Åter

§ §

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Nilsson Morgan, SD Nt x

Nilsson Per-Uno, M N x

Olsson Christer, S F

Brorsson Tommy, N x

Jacobsson Kenneth, M Nt x

Gustavsson Martin, C N x

Bjertner Thomas, S N x

Bengtsson Niclas, SD N x

Eskilandersson Anneli, SD N x

Larsson Christian, M N x

Danielsson Gunilla, S N x

Engelbrekt Daniel, KD N x

Bengtsson Michael, SD N x

Nirvén Mattias, M N x

Nilsson Tomas, C N x

Josefsson Matti, SD N x

Silfvergren Arne, S N x

Nilsson Henrik, M N x

Bengtsson May, SD N x

Håkansson Tommy, S N x

Edvardsson Gunnar, KD N x

Anderberg Lennart, SD N x

Lindahl Theresa, M N x

Kronnäs Veronika, MP N x

Rosenqvist Tommy, SD N x

Jansson Minette, S Nt x

Rosenlöf Therese, C N x

Björk Lisa, SD N x

Linderos Henrik, M N x

Unosson Christer, KD N x

Svensson Leif, S N x

Haydari Emily, SD N x

Jönsson Annika, M N x

Svensson Stefan, SD N x

Carlsson Patric, S N x

Hammar Henrik, M N x

Håkansson Magnus, KD N x

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande
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KF §122 KLK.2019.515 041

Tilläggsbudget 2 för 2019 - Meröppet på biblioteket i
Örkelljunga

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunchefens förslag
till tilläggsbudget 2 för 2019 om Överföring av projektmedel
550 000 kronor för Meröppet i Skånes Fagerhult till Meröppet i
biblioteket i Örkelljunga.

Bakgrund
Enligt kommunchefen är det viktigt att Kultur- & Fritidsförvaltningen kan
påbörja arbetet med Meröppet bibliotek i Örkelljunga snarast möjligt.
Externa medel om 400 tkr har sökts från Kulturrådet och beviljats för
2020-2021 med redovisningsdatum 2021-03-31. Bidraget är sökt för arbete
och investeringar i Meröppet Bibliotek. Bidraget är beroende av att
projektet genomförs med denna inriktning. Kommunchef Stefan
Christensson föreslår att kommunstyrelsen godkänner projektet enligt
tilläggsbudget 2 för 2019.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat godkänna det framlagda
förslaget om att fortsätta inriktning mot Meröppet bibliotek med fokus
på Örkelljunga bibliotek. Externa medel från Kulturrådet för Meröppet
och tidsaspekten på fastighetsöversikt gällande Solgården ses som
bakgrund till beslutet.

Projektet ska påbörjas 2019 under förutsättning att investeringsmedel
finns till förfogande.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-12-04 - KS § 210
Protokoll 2019-10-17 - KFN §118.docx
Tjänsteskrivelse TB2 för 2019.pdf
____________

Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Stefan Christensson
Serkon
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KF §123 KLK.2019.548 012

Mål 2020 för Örkelljunga kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Mål 2020 för Örkelljunga
kommun enligt förslag från kommunchef Stefan Christensson.

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att arbeta för måluppfyllelse av antagna mål, i den
omfattning som förvaltningen har möjlighet att bidra till
måluppfyllelse för respektive mål.

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen reserverar sig mot
beslutet till förmån för Gunilla Danielssons återremissyrkande.
Ledamöterna som reserverar sig är Thomas Bjertner, Minette Jansson,
Gunilla Danielsson, Arne Silfvergren, Tommy Håkansson, Leif
Svensson och Patric Carlsson.

Beskrivning av ärendet
Kommunchef Stefan Christensson meddelar följande:

Ledningsgruppen har reviderat nuvarande övergripande mål, vilket
bland annat resulterat i att 10 mål har tagits bort på grund av att de varit
svåra att förstå, ej kommer att kunna mätas eller ej längre är relevanta.

Ledningsgruppen rekommenderar att en reviderad version med mål ska
tillämpas för verksamhetsåret 2020, utan nedbrytning på nämndnivå.
Det skulle innebära att samtliga förvaltningar/nämnder under
verksamhetsåret 2020 kommer att jobba direkt mot de övergripande
målen, utan att dessa bryts ned till handlingsplaner på nämndnivå.

Förvaltningarna/nämnderna har därmed till uppgift att försöka bidra till
måluppfyllelse för så många av målen som möjligt, medan angiven
förvaltning/nämnd i kolumn fyra ansvarar för återrapportering av
mätvärdet. I delårsrapport och årsredovisning ska respektive
förvaltning/nämnd med ord beskriva vad som gjorts för att bidra till
måluppfyllelse för respektive mål som förvaltningen/nämnden har haft
möjlighet att påverka utfallet av.
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Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden
Gunilla Danielsson, S, yrkar att ärendet ska återremitteras för
komplettering av kommunstyrelsens förslag så att samtliga
nämnder/förvaltningar ska ha mål att arbeta mot enligt målmallen 2020
och att samtliga mål ska vara mätbara. Samtidigt föreslås att ärendet
ska hanteras på kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2020.

Christer Unosson, KD, Christian Larsson, M, och Martin Gustafsson,
C, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Under överläggningen yttrar sig även Arne Silfvergren, S och
kommunchef Stefan Christensson.

Beslutsgång

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition, dels på frågan om ärendet ska återremitteras, dels på
frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden
finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:

Ja röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Nej röst för att ärendet ska återremitteras enligt Gunilla Danielssons
yrkande.

Genomförd omröstning utfaller med 28 ja röster och 8 nej röster.
Omröstningen framgår närmare av till protokollet fogad
närvaroförteckning.

Kommunfullmäktige har således beslutat att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde.

Då enbart kommunstyrelsens förslag föreligger beslutar
kommunfullmäktige bifalla detsamma.

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen reserverar sig mot
beslutet.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2019-12-04 - KS § 212
Tjänsteskrivelse mål för 2020.pdf
Föreslagna mål för verksamhetsåret 2020.pdf
____________

Expedieras inklusive Mål 2020 till:
Stefan Christensson
Ledningsgruppen
Nämnderna
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KF §124 KLK.2019.206 371

Besvarande av motion, SD - Solceller på kommunens
byggnader

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen överlämna
inventeringen enligt tjänsteskrivelse 2019-10-21 från fastighetschef
Mathias Svensson och att motionen därmed bifalles.

Bakgrund
Matti Josefsson, SD, och Tommy Brorsson, SD, har för
Sverigedemokraterna inlämnat motion enligt följande:

Sydsverige kommer med stor sannolikhet att få elbrist och
effektstörningar i näten när kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 tas
ur drift 2019 och 2020 vilket innebär att 2.850 megawatt försvinner ur
systemet. Redan nu med dessa reaktorer i drift finns det vissa tider på
året ett stort el-underskott.

Vi föreslår därför att kommunen, där så är lämpligt, placerar solceller
på kommunala byggnaders tak, för att i någon mån bidra till att minska
effektstörningarna vid elbrist samt för kommuninnevånarna vara det
goda föredömet att ta efter.

Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår därför:
Att kommunen undersöker var det är möjligt och ekonomiskt
försvarbart att montera solceller.
Att kommunen vid nybyggnation och ändringar på befintliga
byggnader tar i beaktande montage av solceller.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat överlämna motionen
till fastighetschefen för yttrande inför arbetsutskottets sammanträde
2019-10-09.

8(35)



Sammanträdesprotokoll 2019-12-16
Kommunfullmäktige

Fastighetschef Mathias Svensson lämnar följande redogörelse:

Förutsättningar
Örkelljunga kommun har idag solceller motsvarande 111 kW och
understiger 255 kW som solelproducent vilket medför en skattelättnad.

Stöd för solceller kan sökas på upp till 20% och hanteras av
länsstyrelsen som i sin tur får medel från energimyndigheten.
Ansökningar som hanteras nu är inkomna 2018. Det finns inga
garantier på att medel räcker till alla ansökningar.

Inventering
Solceller på tak i vårt fastighetsbestånd är Forum 88 kW och förskolan
Högkullen 23 kW. Vid en inventering av lämpliga tak i kommunen har
det tagits hänsyn till att vi har verksamhet även på sommar och att
taken inte behöver bytas ut. Förslaget är att nästa steg för att utöka vår
elproduktion kan vara del av kommunhuset, det tak som byttes 2013,
Tallgården och eventuellt Beringskolan eller Södergården för dess
omfattning.

Fastighet Kommunhuset Tallgården Beringskolan Bering special

Fastighetsbeteckning Falken 17 Korgen 6 Bering 4 Bering 4

Adress Biblioteksgatan 10 Göingegatan 5 Skolgatan 3 Skolgatan 5

Elförbrukning 2018 187 691 kWh 280 581 kWh 246 420 kWh Beringskolan

Taklutning 22° 13° 23° 21°

Riktning 14°Ö 46°Ö 6°Ö -84°V / 96° Ö

Exempel paneler 74 paneler 200 paneler 140 paneler 52 paneler

Effekt 22,2 kW 60 kW 42 kW 15,6 kW

Beräknad produktion 19 600 kWh/år 49 500 kWh/år 37 400 kWh/år 11 700 kWh/år

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för installation av solceller ligger generellt på 11-14 kr/W
för fastighetsägaren.
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Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden
Tommy Brorsson och Niclas Bengtsson, SD, yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige som svar
på motionen ska överlämna inventeringen enligt tjänsteskrivelse
2019-10-21 från fastighetschef Mathias Svensson och att motionen
därmed bifalles.

Gunnar Edvardsson, KD, yrkar att motionen ska vara besvarad.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på yrkandena, varefter kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsen förslag.

Kommunfullmäktige beslutar således att som svar på motionen
överlämna inventeringen enligt tjänsteskrivelse 2019-10-21 från
fastighetschef Mathias Svensson och att motionen bifalles.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-12-04 - KS § 213
Motion, SD - Solceller på kommunens byggnader
tjänsteskrivelse Solceller.docx
____________

Expedieras till:
Matti Josefsson
Tommy Brorsson
Mathias Svensson
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KF §125 KLK.2018.639 607

Besvarande av motion, S - Öka elevernas trygghet
genom att införa insynsskydd i idrottshallarnas
duschutrymmen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för att se över när insynsskydd kan
tidigareläggas.

Sammanfattning
Leif Svensson (S) lämnar 2018-12-13 in följande motion.

”Som ett led i elevernas fostran till demokratiska medborgare
genomförs klassråd och elevråd på skolorna. Eleverna skall förstå den
demokratiska processen och ges möjlighet att aktivt och reellt utöva
elevinflytande i för dem angelägna frågor gällande deras skolmiljö.

Frågor om elevernas trygghet har betydelse för elevernas trivsel i
skolan och i förlängningen även för deras kunskapsinlärning.
2014 tog flickorna i klass 3 upp ett problem med att duscharna saknade
insynsskydd och föreslog att duschdraperier skulle köpas in. Flickorna
var rädda att pojkarna skulle smyga in och titta, som hänt vid något
tillfälle. Det visade sig att pojkarna också önskade duschdraperier. De
ville inte alltid visa sig nakna, särskilt inte när det var olika klasser
samtidigt, vilket är vanligt på byskolorna.Elevernas önskemål kunde
inte genomföras eftersom Kungsskolan provat och det blev ett "sanitärt
problem" med att draperierna blev kissade på och det var ett problem
med tvätt av draperierna.

Trots detta har under 4 års tid inga insynsskydd kommit på plats. Första
året saknades det medel på samhällsbyggnads konto och sedan har
ärendet inte åtgärdats eller prioriterats.
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Vi vill
att man för att öka elevernas trygghet löser problemet och att detta
åtgärdas med högsta prioritet och att insynsskydd kommer på plats i
alla de duschutrymme där eleverna har idrott.”

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2019-02-13 § 42 att remittera
motionen till utbildningsnämnden för yttrande till arbetsutskottet senast
2019-04-17.

Utbildningsnämndens behandling

Utbildningsnämnden beslutar 2019-04-04 § 40 att översända
utbildningschefens tjänsteskrivelse som svar på motionen, samt att
föreslå att motionen bifalles. Av skrivelsen framgår bl a att frågan har,
som motionären skriver, varit uppe tidigare. På något ställe har det
monterats väggar mellan duscharna. Eleverna önskar fortfarande
insynsskydd i duscharna, även dörrar.

Det är idag svårt att få alla elever, både flickor och pojkar, att duscha
efter idrottslektionerna, på grund av att de inte vill visa sig nakna inför
andra. Insynsskydd i duscharna skulle underlätta detta.

Utbildningsnämnden kan inte fatta några beslut om att installera
insynsskydd i duschutrymmena eftersom det är en fastighetsfråga.
Däremot ställer undertecknad sig positiv till att sådana installeras.

Arbetsutskottets behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till
fastighetschefen, med uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning av
förslaget. Svar ska lämnas senast till arbetsutskottet sammanträde 2019-
06-12.

Fastighetschefens förslag

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar fastighetschef Mathias
Svensson förslag om att ett pilotprojekt ska genomföras på
Idrottshallen, Örkelljunga.
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Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt fastighetsenheten
att inom egen budgetram genomföra ett pilotprojekt i Idrottshallen,
Örkelljunga med 3 insynsskydd i nuvarande omklädningsrum för
manliga skolelever och 3 insynsskydd i nuvarande omklädningsrum för
kvinnliga skolelever. I vardera omklädningsrum finns idag 6
duschutrymmen. Insynsskydden beräknas till 10.000 kronor per styck.
Fastighetschefens utvärdering av pilotprojektet ska redovisas vid
arbetsutskottets sammanträde 2019-10-09. Ungdomsrådet ska lämnas
möjlighet att lämna synpunkter inför utvärderingen.

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända dels,
utbildningsnämndens yttrande, dels arbetsutskottets beslut ovan.

Kommunfullmäktige beslutar att med hänsyn till pågående pilotprojekt
med insynsskydd i Idrottshallen, Örkelljunga, anse motionen besvarad.

Kommunstyrelsens beslut om återremiss
Kommunstyrelsen beslutar återremittera motionen till arbetsutskottet
för behandling efter det att utvärderingen redovisats.

Fastighetschefens förslag till beslut
Att Kommunstyrelsen ger i uppdrag till fastighetsenheten att installera
duschdörrar i samband med renovering. Utgiften tas med i
investeringsbudget.

Beskrivning av åtgärder
Insynsskydd har installerats på ett flertal ställen. Duschdraperier har
även testats. Insatserna har inte uppnått elevernas förväntningar.
Fastighetsenheten föreslår att testa duschväggar med dörr. Utvärdera
hur de fungerar i denna miljö. Pilotprojekt Idrottshallen (byggnad
1700) som kan tas i befintlig budget för 2019. Faller det väl ut får
skolan beställa denna ombyggnad av resterande duschar eller invänta
renoveringsplan. Fastighetsenheten har tagit hänsyn till duschdörrar i
ombyggnation omklädningsrum på Ekethallen (byggnad 1704) till 2020
om budgeten fastställs.
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Utvärdering idrottshallen
Pilotprojekt har utvärderats tillsammans med ungdomsrådet den 17
oktober. Rådet ansåg att nivån var bra och att duschdörrar på 50% ska
installeras när kommunen renoverar omklädningsrummen.

Utdrag protokoll ungdomsrådet 17 oktober 2019
Ungdomsrådet beslutar
att framföra till fastighetschefen att insynsskydd i förlängningen bör
finnas på hälften av duscharna.
att ungdomsrådet ska meddela rektorn på Kungsskolan om problemet
med mobiler i omklädningsrummet.

Ekonomiska konsekvenser
Pilotprojekt tas i investeringsbudget 2019. Fastighetsenheten tar med i
renoveringsplan för idrottshallar att installera duschdörrar på 50% av
duscharna. En snabbare takt får beställas av respektive skola.

Tidplan införa insynsskydd i idrottshallarnas duschutrymmen
Genomförandet kommer att planeras i samband med renovering av
duschutrymmen i våra idrottshallar. Mindre gymnastikhallar kommer
även att få denna fördelning i samband med renovering.

Idrottshallar
Hallar med insynsskydd duschar
• Forum
• Idrottshallen i Örkelljunga

Tidplan i budget 2020-2022
• Ekethallen – 2020
• Bokelundahallen – 2022

Tio års plan ej beslutad
• Åsljungahallen – 2023-2024
• Lillhallen (renoverad 2014) – 2030

Mindre gymnastikhallar
Tio års plan ej beslutad
• Mårdenskolan – 2023-2024
• Tockarp - 2030
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Kommunstyrelsens förslag 2019-12-04
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända, dels
utbildningsnämndens yttrande, dels tjänstskrivelse 2019-10-31 från
fastighetschef Mathias Svensson.

Kommunfullmäktige noterar att fastighetsenheten testar duschväggar
med dörr och utvärderar hur de fungerar i denna miljö. Pilotprojekt
Idrottshallen (byggnad 1700) täcks i befintlig budget för 2019.
Fastighetsenheten har även tagit hänsyn till duschdörrar i
ombyggnation av omklädningsrum på Ekethallen (byggnad 1704) i
budget 2020.

Pilotprojektet föll väl ut och därmed medges fastighetsenheten
installera duschdörrar på 50% av duscharna i samband
med renoveringar av idrottshallar. Utgiften täcks i
investeringsbudgeten.

Kommunfullmäktige bifaller därmed motionen.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden
Leif Svensson, S, Arne Silfvergren, S, Minette Jansson, S, och Patric
Carlsson, S yrkar att kommunfullmäktige ska besluta införa
insynsskydd i duschar i föreslagna och resterande idrottshallar och
skolor under 2020 och att utgiften ska täckas i Tilläggsbudget 2020.

Niclas Bengtsson, SD, och Christian Larsson, M, yrkar att ärendet ska
återremitteras till kommunstyrelsen för att se över när insynsskydd kan
tidigareläggas.

Under överläggningen yttrar sig även Therese Lindahl, M.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition, dels på frågan om ärendet ska återremitteras, dels på
frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, varefter
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.

Kommunfullmäktige beslutar således återremittera ärendet till
kommunstyrelsen enligt förslag från Niclas Bengtsson och Christian
Larsson.
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Noteras att ärendet ajourneras, dels klockan 19.40-19.50, dels klockan
20.05-20.10.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-12-04 - KS § 214
Motion, S - Öka elevernas trygghet genom att införa insynsskydd i
idrottshallarnas duschutrymmen
Protokoll 2019-04-04 - UN § 40
Tjänsteskrivelse - motion S om insynsskydd i duschutrymmen.docx
Tjänsteskrivelse Införa insynsskydd i idrottshallarnas
duschutrymmen.docx
Tjänsteskrivelse Införa insynsskydd i idrottshallarnas duschutrymmen -
tidplan.docx
____________

Expedieras till:
Ksau 2020-01-15
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KF §126 KLK.2019.229 779

Besvarande av motion (SD) - Sondmatning inom
kommunen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, genom att ge
socialnämnden i uppdrag se över avgifterna för sondnäring,
näringstillskott och övriga nutritionsprodukter. I översynen ska det
ses över att avgifterna överensstämmer med patientavgiften som
tas ut i enlighet med Region Skånes politiska beslut, oavsett om det
beviljats bistånd i vård- och omsorgsboende eller ordinärt boende.

Sammanfattning
Stefan Svensson (SD) lämnar 2019-03-19 in följande motion.

"2017-02-01 infördes en avgift för Nutritionsbehandling, dvs.
Sondmatning. Avgiften började då jämställas med helkost på särskilt
boende och summan fastställdes därför till 3180:-/mån. Tidigare hade
ingen avgift för Nutritionsbehandling debiterats brukaren. Att jämställa
sondmatning med helkost anser jag är fel och inte humant.

Nutritionsbehandling är av Läkare, Sjuksköterska eller dietist fastställd
diagnos. Brukare av Nutritionsbehandling bör och kan inte jämställas
med brukare som åtnjuter kökets mat. De kan t.ex inte själva välja vilka
dagar de vill ha "mat" eller om de ens vill ha någon "mat". Sondmat är
klassat som ett medicinskt livsmedel och kan inte jämställas med mat
från köket som serveras snyggt på en tallrik och med möjlighet att
åtnjutas i goda vänners närvaro. Självklart är det stor skillnad att få sin
näring genom en slang i näsan, eller få den från köket där lukt och öga
även får sin del av måltiden.
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Region Skåne skriver bl.a: Nutritionsområdet omfattar vanlig mat,
kosttillägg, enteral och parenteral nutrition. Mat- och
näringsbehandling ska ingå som en del av den medicinska
behandlingen och uppmärksammas både före, under och efter
sjukhusvistelsen. Region Skåne, som vart 4:e år tillsammans med
Skånes kommuner gör upphandling av Nutritionsprodukter, har vid
tillfälle, 2018, för full ranson debiterat brukare 980:-/mån och har en
högsta kostnad av 1375:-/mån för personer över 16 år. Personer under
16 år betalar 120:- för 90 dagar och asylsökande betalar 50:-/mån.

För de brukare som i egna hemmet har sondmatning och ej själva kan
hantera detta, tillkommer avgift för Hemsjukvård, och det har jag inga
invändningar emot. I Örkelljunga fanns i April 2018 5st brukare av
Nutritionsbehandling, och för framtiden ser jag ingen anledning att
kalkylera med någon stor ökning av detta.

Jag vill att detta medicinska livsmedel till brukaren ska debiteras med
lägsta möjliga avgift, och hänsyn tas till kommunallagen, kapitel 2,
paragraf 6: "Kommuner och Landsting får inte ta ut högre avgifter än
som svara mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som
kommunen eller Landstinget tillhandahåller"

Med anledning av ovanstående yrkar jag följande:
Att: Örkelljunga kommun likt modell från Laholm, för den som
använder näringsdryck, sondmat eller andra nutionsprodukter gör
avdrag på kosten motsvarande belopp på faktura från Region Skåne.
dvs. brukaren betalar bara för den verkliga kostnaden kommunen haft
för nutritionsprodukter för honom/henne."

Kommunfullmäktige beslutar 2019-04-29 § 47 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2019-05-22 § 160 att
överlämna motionen till socialnämnden för yttrande inför
arbetsutskottets sammanträde 2019-11-13.
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Socialnämnden behandlar ärendet 2019-11-05 § 196. Det finns ett
förslag till yttrande (daterat 2019-10-25) från socialförvaltningens
medicinskt ansvariga sjuksköterska. Socialnämnden beslutar att
översända socialförvaltningens yttrande (daterat 2019-10-25) till
kommunstyrelsens arbetsutskott som socialnämndens yttrande.
Socialnämnden föreslår att avgifterna för sondnäring, näringstillskott
och övriga nutritionsprodukter ska ses över, så att avgifterna som tas ut
överensstämmer med patientavgiften som tas ut i enlighet med Region
Skånes politiska beslut, oavsett om det beviljats bistånd i vård- och
omsorgsboende eller ordinärt boende.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkande
Stefan Svensson, SD, och Patric Carlsson, S, yrkar bifall till motionen.

Kommunfullmäktige beslutar därefter bifalla kommunstyrelsens förslag
till beslut.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-12-04 - KS § 217
Motion, SD - Sondmatning inom kommunen
Protokoll 2019-11-05 - SN § 196
Förslag till yttrande om motionen "Sondmatning i kommunen"
____________

Expedieras till:
Stefan Svensson
Socialnämnden
Serkon
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KF §127 KLK.2019.466 60

Motion, SD - Öppna möjligheter för fler
barnomsorgsformer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för beredning av ärendet inför
kommunfullmäktiges ställningstagande.

Sammanfattning
Emily Haydari (SD) och Anneli Eskilandersson (SD) lämnar 2019-09-
19 in följande motion.

"Vi Sverigedemokraterna anser att det är självklart att "barnomsorg"
omfattar såväl föräldrarnas omsorg om barnet i det egna hemmet, som
förskola, familjedaghem, föräldrakooperativ, barnflicka eller andra
alternativa former. Det måste ges ekonomiska möjligheter för de
föräldrar som önskar, att själva ge de egna barnen omsorg och kunskap
medan de är små. Föräldrarna är de första lärarna i det livslånga
lärandet, och har ett mångårigt ansvar. Hemmet är ofta en plats för
lärande och har större pedagogisk roll för barnets fortsatta liv än
förskolan, och skapar fler varaktiga relationer.

Sverigedemokraterna menar att man borde se jämställdhet ur två
perspektiv. Att kvinnor och män har lika möjligheter i deltagande i
familjeliv, yrkesliv och samhällsuppgifter är en sak, men det ska inte
kollidera med rätten att personligen ge sitt barn den omsorg som passar
bäst för både föräldrar och barn. I ett jämställt samhälle respekterar
man varandras olikheter.

Ur ett psykologiskt perspektiv utvecklas inte barnets tal och språkcentra
fullt förrän barn är ca 3 år gamla, vilket innebär att de inte har
strategier för hur de ska hantera separationer från sin primära
anknytningspersoner, d.v.s sina föräldrar. Om barn utsätts för många
separationer, leder det till sämre mentaliseringsförmåga och otrygghet.
Mentalisering är förmågan att sortera, prioritera och strukturera tankar
och känslor hos sig själv och hos andra.

20(35)



Sammanträdesprotokoll 2019-12-16
Kommunfullmäktige

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi
-Att Örkelljunga kommun skall utreda möjligheter till fler
barnomsorgsformer"

Kommunfullmäktige beslutar 2019-10-28 § 103 att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar återsända motionen till kommun-
fullmäktige. Kommunstyrelsen efterfrågar att kommunfullmäktige
fattar ett beslut i motionens grundfråga, det vill säga om en utredning
ska göras eller inte.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden

Thomas Bjertner, S yrkar avslag på motionen.

Henrik Nilsson, M, yrkar att motionen ska återremitteras till
kommunstyrelsen för att ta fram förslag hur motionen ska behandlas.

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig även Anneli
Eskilandersson, SD, Christian Larsson, M och Christer Unosson, KD.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition, dels på frågan om ärendet ska återremitteras, dels på
frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, varefter
kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet enligt Henrik
Nilssons yrkande.

Noteras att ärendet ajourneras klockan 20.15-20.20.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-12-04 - KS § 218
Motion, SD - Öppna möjligheter för fler barnomsorgsformer
____________

Expedieras till:
Ksau 2019-01-22
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KF §128 KLK.2019.512 061

Söderåsens Miljöförbund - Revidering av livmedelstaxa

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderåsens
miljöförbunds förslag på taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen. Taxan ska börja gälla den 14
december 2019. Taxan gäller under förutsättning av samtliga
övriga medlemskommuners beslut att anta taxan.

Från och med år 2020 ska taxan för varje kalenderår räknas upp
enligt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med
basmånad oktober.

Ärendebeskrivning
Den 14 december 2019 träder en ny förordning om offentlig kontroll
inom livsmedelskedjan i kraft. För att Söderåsens
miljöförbund ska ha möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll
efter årsskiftet 2019/2020 behöver taxan anpassas till den nya
kontrollförordningen.

Om justeringar inte görs kommer miljöförbundets taxa efter den 14
december 2019 delvis bygga på ett regelverk som inte längre gäller.

Med föreslagna ändringar kan Söderåsens miljöförbund ta ut
årsavgifter, registreringsavgifter och avgifter för arbetsuppgifter som
omfattas av det tidigare begreppet extra offentlig kontroll under 2020.
Eftersom förändringar i förordningar och livsmedelslagen kommer att
antas längre fram kommer troligtvis ytterligare justeringar av taxan att
krävas och medlemskommunerna kommer därmed också behöva ta upp
taxan för beslut igen under senare delen av 2020.
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Skäl för sen handläggning och information till
medlemskommunerna
SKL publicerade sitt cirkulär den 30 september och sista informationen
med hänvisningar i ärendet utsändes av Livsmedelsverket den 8
oktober. Miljöförbundet har därefter prioriterat ärendet för att gå
igenom regelverket så att inga aspekter av den nya lagstiftningen
missas. Om sista möjliga datum för beslut inte kan innehållas önskar
Söderåsens Miljöförbund meddelande om detta på enklaste sätt.

Direktionens beslut
Direktionen för Söderåsens miljöförbund föreslår kommunfullmäktige i
medlemskommunerna att godkänna förslaget om reviderad taxa för
offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.

Revidering av taxan sker på grund av att en ny kontrollförordning (EU)
2017/265 träder i kraft den 14 december 2019. Förändringarna i taxan
innebär följande:
· Hänvisning till den tidigare kontrollförordningen tas bort och ersätts
med hänvisningar till gällande lagstiftning.
· Begreppet extra offentlig kontroll som omfattar uppföljning och
handläggning av överträdelser av lagstiftningen tas bort. Denna
kontroll omfattas av offentlig kontroll och ersätts med begreppet
uppföljande kontroll och utredning av klagomål.
· Årlig kontrollavgift för verksamheter som registrerar
livsmedelsanläggning under året, ex. vid nya verksamheter eller
ägarbyte, betalar ingen fast årlig kontrollavgift året då registrering sker
utan debiteras i efterskott genom timavgift för den faktiska nerlagda
kontrolltiden.
· Miljöförbundet ges utökade möjligheter att ta ut avgift för kontroller i
samband med export och import av livsmedel. Timavgift kan tas ut för
faktiskt nerlagd tid.

Från och med år 2020 ska taxan för varje kalenderår räknas upp enligt
SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med basmånad
oktober.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2019-12-04 - KS § 215
Protokollsutdrag - Beslut 2019-10-22 § 101 Livsmedelstaxa.pdf
Tjänsteutlåtande 2019-10-16 - Taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen
____________

Expedieras till:
Söderåsens Miljöförbund
Svalövs kommun
Bjuvs kommun
Klippans Kommun
Perstorps kommun
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KF §129 KLK.2019.513 00

Söderåsens Miljöförbund - Risk för negativt
balanskravsresultat

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar, dels avslå förslaget från
Söderåsens Miljöförbund om ökning av medlemsbidraget/
kommunbidraget med 6 kr till 138 kr/invånare år 2020, dels avslå
att det årliga medlemsbidraget (kommunbidraget) höjs med
ytterligare 12 kr till 150 kr/invånare år 2021.

Kommunfullmäktige avslår även förslaget om att arvodet
som miljöförbundet debiterar medlemskommunerna för
miljöstrategiskt arbete höjs med 75 kr till 675 kr/timme år 2021.

Örkelljunga kommun har 2018-03-26, § 30 godkänt dåvarande
föreslagna taxehöjningar med förbehållet att varken taxa eller
kommunbidrag (medlemsbidraget) får höjas med mer än index de
kommande tre åren.

Kommunfullmäktige uppmärksammar att Söderåsens
Miljöförbund anger att man har mindre förutsättningar att kunna
nå sitt övergripande finansiella mål på 1,5 % överskott av
omsättningen och på sikt riskerar negativa resultat.

Bakgrund
Direktionen för Söderåsens miljöförbund har beslutar att översända
information till medlemskommunerna angående risk för negativt
resultat avseende flerårsbudget 2021-2022 och framöver.

Direktionen föreslår att medlemskommunerna tar beslut om att det
årliga medlemsbidraget höjs med 6 kr till 138 kr/invånare år 2020.

Direktionen föreslår att medlemskommunerna tar beslut om att det
årliga medlemsbidraget höjs med ytterligare 12 kr till 150 kr/invånare
år 2021. Från och med år 2022 ska medlemsbidraget räknas upp enligt
SKLs prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med basmånad
oktober.
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Direktionen föreslår att medlemskommunerna tar beslut om att arvodet
som miljöförbundet debiterar medlemskommunerna för miljöstrategiskt
arbete höjs med 75 kr till 675 kr/timme år 2021. Från och med år 2022
ska arvodet räknas upp enligt SKLs prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) med basmånad oktober.

Beskrivning av ärendet
Direktionen ska för varje år fastställa mål och budget för
nästkommande år samt flerårsbudget. Miljöförbundet har ökade
kostnader för sin verksamhet inom flera områden. I samband med
arbetet med budget 2020 och flerårsbudgeten för 2021 och 2022 har det
blivit tydligt att miljöförbundet inte har förutsättningar att kunna nå sitt
övergripande finansiella mål på 1,5 % överskott av omsättningen och
på sikt riskerar negativa resultat.

Detta beror på
· Förändrad lagstiftning inom tobaksområdet.
· Konsekvenser av länsstyrelsens tillsyn på tobaksområdet.
· Förbundet saknar tillräckliga medel för att leva upp till de krav på
rättssäkerhet och service som ställs i förvaltningslagen, bl a att använda
tolk i den utsträckning som krävs.
· Ökade pensionskostnader p.g.a att fler anställda har lön över
brytpunkten.
· Ökade IT-kostnader på grund av behov av ökad säkerhet och GDPR.
· Ökade transportkostnader p.g.a förändrade förutsättningar och
övergång till miljövänligare alternativ.
Ökade ekonomistödskostnader p.g.a förändrade förutsättningar.

· Ökade hyreskostnader.
· Ökade kostnader för post- och telefontjänster.
· Ytterligare ökade kostnader bl a. inom områdena HR och GIS kan
riskeras framöver.

Idag är kommunbidraget 132 kr/invånare och nivån har varit
oförändrad sedan år 2017, dvs under fyra år inräknat år 2020. Någon
indexuppräkning har inte skett.

Kommunfullmäktiges behandling 2018-03-26
Kommunfullmäktige noterade 2018 att dåvarande taxehöjningarna är
stora, men kan accepteras av kommunerna med förbehållet att varken
taxa eller kommunbidrag får höjas med mer än index de kommande tre
åren.
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Kommunfullmäktiges behandling

Yrkande
Christian Larsson, M, Martin Gustafsson, C, Anneli Eskilandersson,
SD, och Niclas Bengtsson, SD, yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut, vilket godkännes.

Vid kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig även Gunnar
Edvardsson, KD.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-12-04 - KS § 216
Söderåsens Miljöförbund Negativt balansresultat.pdf
Söderåsens Miljöförbund KF 2018.pdf
____________

Expedieras till:
Söderåsens Miljöförbund
Svalövs kommun
Bjuvs kommun
Klippans Kommun
Perstorps kommun
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KF §130 KLK.2019.505 00

Interpellation till socialnämndens ordförande från
Minette Jansson, S, m fl

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige noterar Annica Jönssons, M,
interpellationssvar och bl a Minette Janssons, S, tack för svaret.

Bakgrund
Minette Jansson, S, Thomas Bjertner, S, Christer Olsson, S, Tommy
Håkansson, S, Leif Svensson, S, Arne Silfvergren, S, Ingemar
Svensson, S, har inlämnat följande interpellation till socialnämndens
ordförande:

Rapporterna om de sociala aktiviteterna på kommunens särskilda
boende inkommer från alla dess håll. Eller snarare bristen på sociala
aktiviteter. Insändare i tidningen från personal som misströstar.
Föreningar av de olika slag som ringer politiker om varför de inte
längre får sina tidigare stående inbjudningar till att sjunga eller spela
för de äldre.

Äldre personer är en av socialtjänstlagens skyddade grupper och i
femte kapitlet kan vi läsa om varje äldres rättighet att få leva ett värdigt
liv och känna välbefinnande. Socialnämnden ska verka för att äldre får
en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Det är dessa
kriterier vi sedan ska följa när vi som kommun fattar beslut om insatser
så att varje individ får en skälig levnadsnivå. I det egna hemmet kan
detta innebära social samvaro från hemtjänst eller ledsagning till en
social aktivitet om man inte kan ta sig dit för egen maskin. Men det
verkar som att när de äldre flyttar till ett särskilt boende så glömmer vi
bort dessa lagstadgade rättigheter.
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I år avvecklades de tjänster som ansvarat för aktiviteter på våra
särskilda boenden. En avveckling som skett — inte för att tjänsterna
inte gett resultat eller nytta — utan för att statliga medel har tagit slut
och tjänsterna därmed var ofinansierade. En kommun kan tillgodose
sina skyldigheter på många olika vis men vi socialdemokrater ställer
oss nu undrande till om vi faktiskt uppfyller dessa krav? Därför önskar
vi ställa följande frågor till socialnämndens ordförande:

Hur uppfyller vi de krav som socialnämnden har på sig för att de äldre
som bor på särskilt boende i Örkelljunga kommun ska få ha en aktiv
och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra i dagsläget? Vilken
social samvaro har de äldre möjlighet till? Erbjuds det några
aktiviteter?

Inspektionen för Vård och Omsorg kom 2014 med en rapport (artikelnr
2014-25) där det konstateras att äldres individuella behov sällan följs
upp på särskilda boenden. De konstaterar även att det finns låg
rättssäkerhet för den enskilde att kunna pröva om de faktiskt får sina
behov tillgodosedda genom de "all-inclusive" beslut som erbjuds i de
flesta kommuner. Med anledning av denna rapport borde en kommun
vara särskilt på tårna i att verkligen följa lag och regler för samhällets
mest utsatta. Från 2015 och några år framåt pågick ett arbete i
Örkelljunga kommun där man började införa biståndsbeslut på särskilt
boende för att höja kvalitet och rättssäkerhet för de äldre. Nästa fråga
till socialnämndens ordförande är således hur man arbetar med detta
idag?

Skrivs det beslut om insatser på särskilda boende i dagsläget? Hur följs
dessa upp? Om inte, varför har detta förändrats sedan tidigare? Har det
funnits politiska beslut till grund för arbetet och om arbetet har
stoppats, har dessa beslut upphävts?

Avslutningsvis önskar vi att detta ämne ska kunna diskuteras på ett
produktivt och blocköverskridande sätt för att tillse att Örkelljunga
kommun erbjuder en äldreomsorg som uppfyller lag och regel och som
vi kan vara stolta över.

Kommunfullmäktige har beslutat godkänna interpellationen.

Kommunfullmäktige har noterat att socialnämndens ordförande
kommer att svara på motionen vid sammanträde 2019-12-16.
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Annika Jönssons interpellationssvar
Svar på fråga 1
Omsorgspersonalen gör i dagsläget allt man kan för att de boende ska
ha en aktiv och meningsfull tillvaro. Det är inte lika lätt nu som
tidigare då man hade en aktivitetsledare. De kunde lättare få ihop
grupper av deltagare baserat på kunskap och förmåga.Varje dag erbjuds
möjlighet till social samvaro tillsammans med andra. Det är bl a de
stående tiderna för måltider som öppnar möjligheter för det och ofta är
det vid dessa tillfällen man umgås med andra vårdtagare och
omvårdnadspersonal.

På Tallgårdens somatiska avdelning är det ofta vid eftermiddagskaffet
man kan ta en pratstund eller en enklare aktivitet tillsammans med
personalen, t ex frågesport eller pussel.

Idag uppfyller vi kraven för en aktiv och meningsfull tillvaro på våra
särskilda boende i Örkelljunga kommun genom att daglig verksamhet
LSS, erbjuder aktivitet och social samvaro varje måndag förmiddag på
Södergården enligt ett planerat schema. Detta är ett upplägg som
gynnar både de äldre och deltagarna inom LSS som får en meningsfylld
sysselsättning tillsammans med de äldre. Aktiviteterna hålls i daglig
verksamhet LSS lokaler och det är personal och deltagare från daglig
verksamhet som hanterar aktiviteterna tillsammans med de äldre.
Aktiviteterna är planerade enligt schema nedan för hösten 2019. Målet
är att man ska försöka utöka med fler tillfällen under 2020.

Aktiviteter måndagar, Södergården
• 7 /10 Fika, lära känna varandra, spela spel.
• 14/10 Rörelse, Bordsfotboll (mjuk boll som spelas på bordet, skjuts
mellan varandra. Ballong spelet (Släppa en ballong och skjuta till
varandra)
• 21/10 Baka och fika.
• 28/10 Gymnastik/ rörelse, musik.
• 4/11 Spela bingo med vinster och fika.
• 11/11 Gymnastik/rörelse.
• 18/11 Baka och fika.
• 25/11 Gymnastik/rörelse.
• 2/12 Sittande tipsrunda.
• 9/12 Göra pyssel till jul.
• 16/12 Baka pepparkakor, fika, lyssna på julsånger.
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På Tallgården har ansvarig enhetschef bestämt att daglig verksamhet
LSS deltar en gång i veckan i en rörelseaktivitet. Detta har pågått under
hela 2019 som en del i ett större samarbete mellan dåvarande
aktivitetsledaren på Tallgården och daglig verksamhet LSS.

Utöver dessa planerade aktiviteter har de förekommit/förekommer både
på Tallgården och Södergården även andra större arrangemang som
”vårstig/höststig”, dragspel, kör eller organiserad social samvaro
genom tex fika eller måltid.

Svar på fråga 2

• Skrivs det beslut om insatser på särskilda boende i dagsläget?

Beslutet heter endast Särskilt boende. I den individuella
genomförandeplanen får den enskilde sina önskemål och behov
beskrivna och verksamheten ansvarar för att denna efterlevs.
Revidering sker var 6:e månad eller vid behov tidigare. Det är ett
dokument mellan den enskilde och verksamheten. Krav från
myndigheten var 6:e månad.

• Hur följs dessa upp?

Placeringen följ upp av biståndshandläggarna och genomförandeplanen
följs upp av verksamheten.

• Om inte, varför har detta förändrats sedan tidigare?

Beslut om att vi tog bort hemtjänstinsatser i särskilt boende togs av
socialnämnden 2019-06-04 § 115

• Har det funnits politiska beslut till grund för arbetet och om arbetet
har stoppats, har dessa beslut upphävts?

Beslut om att vi tog bort hemtjänstinsatser i särskilt boende togs av
socialnämnden 2019-06-04 § 115
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Avslutning
Avslutningsvis önskar ni att detta ämne ska kunna diskuteras på ett
produktivt och blocköverskridande sätt för att tillse att Örkelljunga
kommun erbjuder en äldreomsorg som uppfyller lag och regel och som
vi kan vara stolta över.

Svar:
Vi erbjuder idag redan en äldreomsorg som vi kan vara stolta över. Det
visar bl a brukarundersökningar.

Vi har vettiga diskussioner i nämnden tills för en vecka sedan. Nu är
jag inte lika säker längre.

Jag önskar också att vi ska ha blocköverskridande diskussioner men då
tycker jag vi börjar med att sluta anklaga varandra ”tidningsvägen” och
istället komma med konstruktiva samtal på nämndsmötena.

Interpellationsdebatt
I den efterföljande interpellationsdebatten deltar förutom Minette
Jansson, S, och Annika Jönsson, M, även Thomas Bjertner, S, Gunilla
Danielsson, S, Christer Unosson, KD, Niclas Bengtsson, SD, Patric
Carlsson, S, och Theresa Lindahl, M.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-11-25 - KF §118
Interpellation till socialnämndens ordförande 2019-09-24
____________

Expedieras till:
Minette Jansson
Annika Jönsson
Thomas Bjertner
Christer Olsson
Tommy Håkansson
Leif Svensson
Arne Silfvergren
Ingemar Svensson
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KF §131 KLK.2019.517 109

Val av uppdrag som revisor i den kommunala revisionen
efter Leif Danielsson, S

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från Arne Silfvergren,
S, att vid nästa sammanträde den 27 januari hantera frågan om
ersättare för Leif Danielsson, revisionen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-11-25 - KF §120
____________

Expedieras till:
Arne Silfvergren
Kommunens revision
Löneenheten
Troman
Kommunfullmäktige 2020-01-27
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KF §132 KLK.2019.533 113

Ingela Lärkevie, Centerpartiet - Anhållan om avsägelse
av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige,
ersättare i kommunstyrelsen och utbildningsnämnden
samt huvudman i Sparbanken Boken

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ingela Lärkevie, C från
uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden samt huvudman i
Sparbanken Boken

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna till länsstyrelsen att
genomföra ny sammanräkning för ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Ingela Lärkevie, centerpartiet,
Örkelljunga kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att som ny ersättare i
kommunstyrelsen utse Therese Rosenlöf, C.

Kommunfullmäktige beslutar att som ny ersättare i
utbildningsnämnden utse Andreas Johansson, C.

Kommunfullmäktige beslutar att som huvudman i Sparbanken
Boken utse Thomas Johansson, C.

Kommunfullmäktige beslutar slutligen att till Ingela Lärkevie
framför kommunens stora tack för utfört förtroendemannaarbete
för Örkelljunga kommun

Bakgrund
Ingela Lärkevie anhåller om entledigande från uppdragen som
ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och
utbildningsnämnden samt huvudman i Sparbanken Boken.
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Beslutsunderlag
Ingela Lärkevie, Centerpartiet - Anhållan om avsägelse av samtliga
politiska uppdrag
Ingela Lärkevie uppdrag.pdf
____________

Expedieras till:
Ingela Lärkevie
Therese Rosenlöf
Andreas Johansson
Thomas Johansson
Länsstyrelsen
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Sparbanken Boken
Troman
Löneenheten
Helen Karlsson

35(35)


	Protokoll KF 2019-12-16 §(122-132)
	Sid:4 KF §122 KLK.2019.515
	Sid:5 KF §123 KLK.2019.548
	Sid:8 KF §124 KLK.2019.206
	Sid:11 KF §125 KLK.2018.639
	Sid:17 KF §126 KLK.2019.229
	Sid:20 KF §127 KLK.2019.466
	Sid:22 KF §128 KLK.2019.512
	Sid:25 KF §129 KLK.2019.513
	Sid:28 KF §130 KLK.2019.505
	Sid:33 KF §131 KLK.2019.517
	Sid:34 KF §132 KLK.2019.533

