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Sammanträdesprotokoll 2016-09-26
Kommunfullmäktige

Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2016-09-26

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§ § §

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Olsson Christer, S N

Eskilandersson Mikael, SD N

Nilsson Per-Uno, M Nt

Bjertner Thomas, S N

Bengtsson Niclas, SD N

Hammar Henrik, M N

Gustavsson Martin, C N

Holmström Björkman Jane, S N

Brorsson Tommy, SD N

Roos Madeleine, M N

Sjörin Åke, SPI Nt

Carlsson Patric, S N

Bengtsson Michael, SD N

Lordhem Helena, KD Nt

Nilsson Henrik, M N

Silfvergren Arne, S N

Bengtsson May, SD N

Ekelund Madeléne, MP N

Nilsson Tomas, C N

Bencsik Niklas, S N

Sigbo Leif, MO N

Linderos Henrik, M N

Josefsson Matti, SD N

Edvardsson Gunnar, KD N

Lindau-Persson Agneta, S N

Eskilandersson Anneli, SD N

Lindahl Theresa, M N

Söderlund Kjell, SPI Nt

Daa Bjarne, S N

Poulsen Blagoveska, SD F

Jacobsson Kenneth, M N

Svensson Leif, S N

Lärkevie Ingela, C N

Anderberg Lennart, SD N

Engström Clas, KD N

Svensson Lennart, M N

Ljunggren Gert, S N

Rosenquist Tommy, SD Nt

Pertoft Ronja MP N

Svensson Ingmar, S N

Håkansson Magnus, KD N
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §112 KLK.2016.275 042

Delårsrapport Örkelljunga kommun 2016

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Delårsrapport
2016-06-30 för Örkelljunga kommun.

Bakgrund

Föreligger Delårsrapport för Örkelljunga kommun 2016.

Av delårsrapporten framgår bl a följande:

För årets sex första månader redovisar kommunen ett resultat enligt
resultaträkningen (fullfonderingsmodellen) på 18,9 mkr.

Balankravsresultat blev 15,4 mkr efter en justering för
förändring av ansvarsförbindelsen på 3,4 mkr och justering för en
realisationsvinst på 0,1 mkr. Realisationsvinsten gäller avyttring av
skog. Enligt RKR:s förtydligande ska balanskravsjusteringar göras för
realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god
ekonomisk hushållning. Prognosen för helåret pekar på ett
balanskravsresultat på 18,2 mkr.

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för RUR,
Resultatutjämningsreserv, och i prognosen förutsätts att det görs en
avsättning på 10,2 mkr till RUR, vilket innebär att prognostiserat
balanskravsresultat för helåret efter avsättning till RUR beräknas bli
10 mkr.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Händelser av väsentlig betydelse fram till 2016-06-30

· Elva nordvästskånska kommuner samarbetar från och med den 1
januari 2016 under varumärket Familjen Helsingborg.

· En avsättning på 10,2 mkr till RUR, vilket innebär att
prognostiserat balanskravsresultat för helåret efter avsättning till
RUR beräknas bli 10 mkr.

· Kommunstyrelsen fattade i januari 2016 beslut om att ge
ekonomichefen i uppdrag att genomföra en
organisationsförändring av ekonomienheten. Delar av
ekonomienhetens verksamhet kommer att skötas av Serkon i
VellingeAB från och med den 1 september.

· Företaget Fastighets AB 3Hus har presenterat en
avsiktsförklaring som innebär att man vill vara med och
utveckla kvarteret Ejdern i centrala Örkelljunga. Det handlar
bland annat om att uppföra ett stort antal bostäder, samt
näringslokaler under en 10-årsperiod.

· Digital ärendehantering med IPAD:s har införts för
nämndsmöten från och med februari 2016.

· Ägardirektivet för Örkelljungabostäder AB har reviderats för att
öppna upp för bolaget att producera bostäder med alternativa
bostadsformer så som bostadsrätter, ägarlägenheter och
kollektiva hyresrätter. Enligt det nya ägardirektivet ska bolaget
under perioden dessutom särskilt sträva efter att uppföra
bostäder i Eket, Skånes Fagerhult och Åsljunga.

· Kommunens turistbyrå lades ner vid årsskiftet. I stället har
kommunen satsat på InfoPoints i samarbete med kommunens
besöksnäring. Totalt är 10 InfoPoints i drift på olika platser i
samarbete med företag och organisationer.

· Beslut har tagits om att fortsätta diskussionerna om att etablera
en gemensam IT-organisation tillsammans med andra kommuner
inom 6K-samarbetet.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

· Beslut har tagits om att införa ett nytt modernt trygghetslarm
inom äldreomsorgen. Örkelljunga kommun är först ut inom 6K-
kommunerna att införa den här typen av trygghetslarm som är
integrerat med brandlarmet.

· Kommunstyrelsen har beslutat att utreda framtida möjligheter
för Solgården kopplat till de framtida behoven inom
Socialnämndens verksamhet.

· Samarbetsavtalet mellan Örkelljunga kommun och Klippans
kommun avseende mottagandet av ensamkommande
flyktingbarn är uppsagt.

Händelser av väsentlig betydelse efter 2016-06-30

Peter Andreasson slutar sin anställning som kommunchef den 31
augusti. Rekrytering av ny kommunchef har påbörjats.

Ekonomiorganisationen kommer att genomgå stora förändringar, med
innebörden att bemanningen på ekonomienheten kommer att minskas
till att endast omfatta två heltidstjänster. Ekonomirelaterade tjänster
kommer i stor utsträckning att köpas in av konsultföretaget Serkon i
VellingeAB. Organisationsförändringen träder i kraft den 1 september
2016.

Nytt sjukvårdsavtal har tecknats mellan Region Skåne och Skånes
samtliga kommuner.

Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen har beslutat att för sin del godkänna Delårsrapport
2016-06-30 för Örkelljunga kommun.

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

Utdragsbestyrkande

Revisorernas bedömning av delårsrapporten

Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet har överlämnats
Översiktlig Granskning av delårsrapport 2016, September 2016 från
KPMG samt Revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Vid revisorernas granskning har de särskilt iakttagit följande:

De finansiella målen kommer att nås om inget oförutsett inträffar.

Verksamhetsmålenkommer till väsentlig del att nås. Dock finns det
behov av en översyn av målen på verksamhetsnivå med avseende på
antal, mätetal och målvärden för att uppnå en sammanhållen
ansträngning med tillfredsställande möjligheter till uppföljning.

Den upprättade delårsrapporten innehåller den information som krävs
enligt Kommunal redovisningslag (KRL) och Rådet för kommunal
redovisning och ger en rättvisande bild, med undantag för
kommentaren nedan, över Örkelljunga kommuns finansiella ställning
per 2016-06-30 inklusive dotterbolag baserat på den översiktliga
granskning som vi genomfört baserat på Skyrevs vägledning 4.

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

Kommunen har ackumulerat en stor fordran på Migrationsverket om 53
mkr per 2016-06-30. Det finns idag ingen indikation på att fordran till
någon del är osäker men med hänvisning till både storlek och ålder bör
fordran följas nogsamt.

Granskningens resultat presenteras i en rapport.

Revisorerna samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är
förenligt med de mål fullmäktige beslutat om, såväl de finansiella som
för verksamheten.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges behandling

T f ekonomichef Anna Lindström informerar utförligt om
Delårsrapport 2016-06-30.

I ärendet yttrar sig även Gunnar Edvardsson, KD och Matti
Josefsson, SD.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-09-07 - KS § 145
Aktuell Delårsrapport Örkelljunga kommun 2016
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2016
KPMG - Översiktlig granskning av delårsrapport 2016
Protokoll SN § 159 Ekonomisk rapport
Protokoll UN § 76 Delårsrapport 2016 Utbildningsnämnden
Protokoll KFN § 97 Delårsrapport
Protokoll SBN § 67 Delårsrapport 2016
Protokoll KS § 144 Delårsrapport kommunstyrelsens verksamhet
____________

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

Utdragsbestyrkande

KF §113 KLK.2016.283 138

Information från Beredningen för integration

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen från Bjarne
Daa, beredningsledare i Beredningen för Integration, till
handlingarna.

Bakgrund
Carina Zachau, M, har inlämnat en motion om att skapa beredningar
under kommunfullmäktige. Avmotionen framgår följande:

Tillfälliga beredningar kan inrättas för behandling av ärenden av extra
stort och brett allmänt intresse som när nya stora arbetsområden åläggs
kommunen och i vägvals- och utvecklingsfrågor. Det är
kommunfullmäktige som ska besluta om en fråga ska hanteras i en
tillfällig beredning och det ska givetvis finnas tydliga direktiv till
densamma. Örkelljunga kommun har inte vid något tillfälle utnyttjat
möjligheten till att skapa tillfälliga beredningar direkt under
kommunfullmäktige, men vi moderater anser att följande två frågor är
lämpliga att hantera i beredningar:

Beredningen för Integration av invandrare, framför allt flyktingar.
Denna fråga berör många viktiga funktioner i samhället som måste
fungera samspelt. Den har också ekonomiska konsekvenser på kort och
lång sikt, både positiva och negativa, som behöver kartläggas. Efter en
lång tid av ensidigt fokuserande på själva mottagningsprocessen är det
nu hög tid att det tas ett helhetsgrepp av hur denna stora förändring av
vårt samhälle kan göras på allra bästa sätt. Ingen tvekan om att vi
behöver fler människor i detta stora och glesbefolkade land, men det är
både frustrerande och ett resursslöseri att inte ta emot våra nyanlända
på ett bättre sätt än idag.

Kommunfullmäktige har bifallit motionen som även innehåller förslag
om Beredning för landsbygdsutveckling. Beredningsarbetet regleras i
upprättat reglemente.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige har beslutat att till beredningen för integration
utse följande ledamöter: Bjarne Daa, S, Arne Silfvergren, S, Madeléne
Ekelund, MP, Tommy Brorsson, SD, Niclas Bengtsson, SD, Mary-
Anne Persson, SPI, Christer Unosson, KD, och Kenneth Jacobsson, M.

Som ordförande (beredningsledare) i beredningen har valts Bjarne Daa.
Beredningen ska rapportera sitt arbete till kommunfullmäktige i
enlighet med vad som har beslutats i direktivet för beredningen.
Om inget särskilt har beslutats om rapportering ska sådan ske vid minst
2 tillfällen per år, utöver den rapportering som sker i samband med
årsredovisning och delårsrapport.

Kommunfullmäktiges behandling

Vid kommunfullmäktiges sammanträde informerar beredningsledare
Bjarne Daa, S om projektet med Kulturskola. Syftet är att ge
ensamkommande och nyanlända bättre uppväxtvillkor och meningsfull
fritid.

Projektet leds av en särskild projektkoordinator på Kulturskolerådet,
som kommer sköta kunskaps- och erfarenhetsutbytet inom projektet.
Kulturskolorna ska bedrivas och finansieras av de medverkande
kommunerna.

Beredningen har uttalat sig positiv till att Örkelljunga kommun deltar i
projektet med kulturskola. Beredningen har föreslagit att
kommunstyrelsen anslår pengar för att genomföra nödvändig
tjänsteutökning.

Kommunstyrelsen har beslutat bevilja utbildningsnämnden
125.000 kronor 2016 för projektet Kulturskolan. För åren
2017-2018 beviljas 246.000 kronor vardera. För år 2016 upptas
ett anslag om 125.000 kronor i tilläggsbudget 1, drift. För åren 2017-
2018 upptas anslagen i samband med kommunens kommande
budgetarbete.

Vid kommunfullmäktiges överläggning i ärendet deltar Mikael
Eskilandersson, SD.
____________

Expedieras till:
Beredningen för Integration
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §114 KLK.2016.174 006

Sammanträdesdagar 2017

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2017:

30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 28
augusti, 25 september, 23 oktober, 27 november och 18 december.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-09-07 - KS § 146
Kopia av Sammanträdesdagar 2017.xls
____________

Expedieras till:
Kommunens nämnder
Ledningsgruppen
Nämndsekreterarna
Elinor Franzén
Sarah Lundberg för sammanställning av sammanträdestablån
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §115 KLK.2016.94 730

Besvarande av motion (SD) - Ta ett helhetsgrepp om
vårdcentral, folktandvård och äldreboende i kommunen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen att kommunen
ska utreda möjligheten att i samarbete med Region Skåne ta ett
helhetsgrepp för vårdcentral, folktandvård och äldreboende.

Bakgrund

Motion
Tommy Brorsson, SD, framför följande i en motion för
Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna vill se ett samlat grepp vad gäller vårdcentral,
folktandvård och det nya äldreboendet i Örkelljunga.

Flera andra partier har motionerat om både folktandvård och
vårdcentral i olika sammanhang. Vi ser dock helst att man ser till hur
man får den bästa helhetslösningen. Därför vill vi att man utreder hur
vi tillsammans med Region Skåne kan få den bästa helhetslösningen.

Genom att placera vårdcentralen och folktandvården i anslutning till
det nya äldreboendet så kan man samordna funktioner och få en väl
fungerande enhet där våra äldre har den service som ofta efterfrågas.

Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår därför:

Att kommunen ska utreda möjligheten att i samarbete med Region
Skåne ta ett helhetsgrepp för vårdcentral, folktandvård och
äldreboende.

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

Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
Arbetsutskottet noterar att kommunen kommer att behandla ett förslag
till nytt sjukvårdsavtal. Enligt avtalet undersöker Region Skåne
tillsammans med Kommunförbundet Skåne möjligheten att göra
överenskommelser som anger att läkarna skall komma till
äldreboenden.

Arbetsutskottets förslag 2016-05-18, § 132
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med följande motivering:

· Region Skåne äger inte fastigheten där vårdcentralen är
belägen.

· Vårdcentralen omfattas av ett hyreskontrakt.
· Genom förslaget i motionen försenas uppförandet av

kommunens nya äldreboende genom Regionens
handläggningstider och tidpunkten för projektets genomförande
blir osäker. Även kostnadsbilden blir osäker för kommunen.

Tommy Brorsson, Sverigedemokraterna, har reserverat sig skriftligt,
mot beslutet enligt följande:

Det är Sverigedemokraternas uppfattning att man bör tänka i mer än ett
steg när man planerar kommunens och regionens verksamhet. Att
planerna för äldreboendet är i stort sett klara och att vi inte vill förändra
eller försena dessa, är inget hinder för att se över hur man kan lägga
vårdcentral och folktandvård i närheten av det nya äldreboendet så att
de fungerar tillsammans. När Sverigedemokraterna talar om att ta ett
helhetsgrepp, så syftar vi på att dessa enheter bör vara placerade i
närheten av varandra och fungera så samspelt som möjligt för att
undvika att människor skickas runt mer än nödvändigt. Det betyder
däremot inte, som sjuklövern felaktigt valt att tolka det, att
äldreboendet måste stoppas till dess att Region Skåne eventuellt gett sin
syn på saken. Istället vill vi att just det nya äldreboendet ska vara
ankaret som binder en ny vårdcentral och en ny folktandvård till
centrala Örkelljunga och därför är det angeläget att byggandet av
äldreboendet inte avstannar.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Inte bara de boende på ett äldreboende har behov av tand- och sjukvård
utan även deras anhöriga. Då Sverigedemokraterna också förespråkar
en bättre parboendegaranti så innebär det att fler äldre som inte själva
har kvalificerat sig för en plats på äldreboendet, kommer att ha behov
av viss sjuk- och tandvård. Då vore det en bra lösning för den enskilde
och en besparing för samhället i stort, att ha nära till detta från
äldreboendet. Det vi i vår motion efterfrågar är en översyn över hur
tand- och sjukvård kan lösas på ett bra sätt för de äldre och deras
anhöriga runt det planerade äldreboendet. Hur får vi helheten att
fungera så bra som möjligt istället för att som idag fungera som tre
olika institutioner oberoende av varandra. Genom att inleda ett
samarbete med Region Skåne skulle vi även kunna få tillbaka
Folktandvården till Örkelljunga, som Alliansen lade ner under
föregående mandatperiod och som de Rödgröna under nuvarande
mandatperiod har låtit bli att återinföra. En lösning av hela situationen i
centrala Örkelljunga, istället för tre separata fördelat på ett äldreboende
i centrum, en vårdcentral på Hallandsvägen och en folktandvård i
Ängelholm.

Då sjuklöverns representanter i KSAU är ointresserade av att se över
hur vi tillsammans med Region Skåne kan göra en bättre lösning för
våra äldre i kommunen och istället förespråkar ett direkt avslag på
motionen, så tvingas vi reservera oss mot deras beslut till förmån för
vår motion.

Kommunstyrelsens behandling 2016 05-04, § 90
Kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet till
kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
därefter bordlagt ärendet.

Förtydligande av motion
Tommy Brorsson har därefter för Sverigedemokraterna inlämnat
följande förtydligande av motionen:

Att-sats: Att kommunen ska utreda möjligheten att i samarbete med
Region Skåne ta ett helhetsgrepp för vårdcentral, folktandvård och
äldreboende.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Vår att-sats är att man ska utreda om det är möjligt att få till stånd ett
samarbete med Region Skåne, för att på så sätt kunna påverka och få en
fungerande lösning kring vårdcentral och folktandvård runt vårt
äldreboende, inte bara för de som bor på boendet utan också för
anhöriga och för övriga boende i Örkelljunga.

Genomförande:
Lämpligen så bör kontakt tas med Region Skånes ansvariga för
folktandvård och vårdcentral för att i första hand höra deras syn på hur
vårdcentralen ska utvecklas i framtiden i Örkelljunga och även hur man
kommer att lösa tandvården.

Då det utlovats mobila enheter, som senare inte blivit något av, så bör
givetvis de ansvariga ha svar på hur man nu tänker gå vidare när de
mobila enheterna inte längre är aktuella och på vilket sätt Örkelljungas
äldre då ska få tandvård i hemkommunen, vilket tidigare utlovats.

Ekonomiskt bör det finnas en hel del att spara genom att kommunen
Örkelljunga och Region Skåne gör det så smidigt som möjligt kring
våra äldres hälsa. Ängelholm har tidigare lyckats med ett
samarbetsprojekt mellan kommunen och sjukhuset, med mycket gott
resultat, så det är långt ifrån omöjligt.

Gemensamma intresse för Region Skåne och Örkelljunga är att hålla
nere resekostnader och resetid för våra invånare på äldreboendet, såväl
som i samhället i övrigt. Här bör det finnas anledning till att mer
ingående se över alternativen. Om inte Örkelljunga kan få till stånd en
folktandvård, så kanske det vore möjligt att bemanna ett tandvårdsrum i
Örkelljunga som kan användas under några dagar per månad, för att
möta behovet hos våra äldre, så att kostnaderna för transporter kan
hållas till ett minimum och de äldre får en mer värdig vård än att
skickas runt i halva Skåne. Det verkar högst troligt att det blir billigare
att tandvårdspersonal åker till Örkelljunga några gånger, än att personer
med handikapp och ålderskrämpor skickas fram och tillbaka.
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Sammanträdesprotokoll 2016-09-26
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Här bör finnas möjlighet att påvisa vilka vinster som bör vara möjliga
att göra och det kan vara lämpligt att någon räknar på detta innan
kontakten med Region Skåne upptas. Kontakt kan givetvis tas både på
politisk nivå och tjänstemannanivå. Att utreda möjligheterna kring
detta är vad som avses med vår att-sats och vi tror att det är möjligt att
inleda ett samarbete med Region Skåne. Vi vill dock inte låsa oss vid
att det nödvändigtvis måste vara på en viss nivå eller på ett visst sätt
utan ser fram emot vad våra tjänstemän och kommunalråd kan
åstadkomma.

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen att kommunen ska
utreda möjligheten att i samarbete med Region Skåne ta ett
helhetsgrepp för vårdcentral, folktandvård och äldreboende.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkande i kommunfullmäktige
Tommy Brorsson, SD, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket
godkännes.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-09-07 - KS § 147
Motion (SD) - Ta ett helhetsgrepp om vårdcentral, folktandvård och
äldreboende i kommunen
Förtydligande av motion
____________

Expedieras till:
Ksau 2016-10-19 för handläggning
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Sammanträdesprotokoll 2016-09-26
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §116 KLK.2016.151 771

Besvarande av motion, S - Bygg ny
vårdcentral/primärvårdsmottagning i Örkelljunga
kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att uppvakta Region Skåne och
uppmärksamma dem om vikten av nya lokaler och en väl
fungerande vård vid vårdcentralen i Örkelljunga.

Bakgrund

Motion
Agneta Lindau Persson, S, och Thomas Bjertner, S, har inlämnat en
motion med rubriken "Bygg ny vårdcentral/primärvårdsmottagning i
Örkelljunga kommun". Avmotionen framgår följande:

Vårdcentralen i Örkelljunga kommun är 35 år gammal och har slitits
hårt med åren. Gamla och otidsenliga lokaler, både för personal och
patienter, ger idag en dålig arbetsmiljö och uppfyller inte integriteten.

Det mest allvarliga problemet är väntrummet som är trångt med dålig
ventilation och saknar fönster. Ett annat problem är huvudentrén med
trappa ner till huvudingången. Trots handikappgång är den olämplig
och med risk för olyckor. Något speciellt ambulansintag för svårt sjuka
på bår finns inte utan de tvingas passera via huvudentrén förbi
väntrummet, till behandlingsrummet.

I laboratorielokalen för provtagning sitter patienterna, flera åt gången,
intill varandra och kan höra allt som sägs mellan patient och personal. I
läkarens rum kläms patienten mellan vägg och skrivbord pga de allt för
små rummen.

Enligt den nya statliga utredningen "effektiv vård" pekar allt på att
primärvården står alldeles för dåligt rustad idag. Örkelljunga är ett
exempel.
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Sammanträdesprotokoll 2016-09-26
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Vårdcentralen har allvarliga brister i arbetsmiljön som påverkar både
personal och patienter. För att klara det framtida uppdraget, med
"närakut", tillgänglighet dygnet runt, måste den nära vården utvecklas
då är nya välfungerande lokaler en förutsättning.

Vi föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att uppvakta Region Skåne och
uppmärksamma dem om vikten av nya lokaler och en väl fungerande
vård vid vårdcentralen i Örkelljunga.

Kommunfullmäktige har beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen 2016 05-04, § 91
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till arbetsutskottet.

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att uppvakta Region Skåne och
uppmärksamma dem om vikten av nya lokaler och en väl fungerande
vård vid vårdcentralen i Örkelljunga.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkande i kommunfullmäktige
Agneta Lindau Persson, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag,
vilket godkännes.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-09-07 - KS § 148
Motion, S - Bygg ny vårdcentral/primärvårdsmottagning i Örkelljunga
kommun
____________

Expedieras till:
Ksau 2016-10-19 för handläggning
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Sammanträdesprotokoll 2016-09-26
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §117 KLK.2016.270 612

Motion, SD - Utbilda för framtidens fordon

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Tommy Brorsson har för Sverigedemokraterna inlämnat följande
motion:

Örkelljungas fordonsprogram bör utbilda för framtidens fordon.

Eleverna som idag utbildar sig på fordonsprogram runt om i Sverige,
utbildas normalt för de fordon som är vanligt förekommande just nu.
Dock är det tydligt att den utveckling som nu sker, av nya hybrid- och
elbilar, kommer att kräva helt andra kunskaper. Örkelljunga har nu
möjligheten att vara en av de första kommunerna som profilerar sig
med utbildning riktad mot framtidens fordonsflotta. Efterfrågan på
personer utbildade för moderna fordon är stigande och kommer med all
sannolikhet att öka kraftigt under kommande år.

Vi vill ge eleverna i Örkelljunga de bästa förutsättningarna för att få en
bra utbildning samtidigt som vårt gymnasieprogram kan bli ett av de
ledande i Sverige.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Att utreda hur fordonsprogrammet i Örkelljunga kan anpassas för att
möta kraven och behoven från en modern fordonspark.

Beslutsunderlag
Motion, SD - Utbilda för framtidens fordon
____________

Expedieras till:
Ksau 2016-10-19
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Sammanträdesprotokoll 2016-09-26
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §118 KLK.2016.282 612

Motion, SPI - Körkortsutbildning under skoltid

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Kristina Söderlund och Åke Sjörin har för SPI Välfärden inlämnat
följande motion:

Vi vet att en större andel av skolungdomen i Örkelljunga kommun
väljer bort gymnasiet på hemmaplan till förmån för studier i andra
kommuner. Ett val som medför ett kraftigt underskott i
gymnasieskolans budget.

Vi i SPI-Välfärden anser att Örkelljunga kommun bör slå vakt om sin
gymnasieskola på hemmaplan, och om möjligt få fler ungdomar att
välja Örkelljungas utbildningscentrum som studiealternativ.

För att göra hemmagymnasiet ännu populärare, anser vi att Örkelljunga
bör erbjuda körkortsutbildning under skoltid. Utbildningen skall
erbjudas de ungdomar som går andra året på skolan. Dessa erbjuds ett
paket med teori och ett antal körlektioner.

Vi vet att denna utbildning ökar elevernas attraktionskraft på
arbetsmarknaden. Då det idag oftast krävs körkort i flertalet yrken.

SPI-Välfärden i Örkelljunga föreslår därför:
Att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samråd
med utbildningsnämnden, utreda skolförslaget i enlighet med
motionärernas yrkande.

Beslutsunderlag
Motion, SPI - Körkortsutbildning under skoltid
____________

Expedieras till:
Ksau 2016-10-19
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Sammanträdesprotokoll 2016-09-26
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §119 SBN.2016.26

Revidering av Samhällsbyggnadsnämndens reglemente

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna
samhällsbyggnadsnämndens förslag till revidering
av nämndens reglemente.

Bakgrund

I januari 2015 trädde förändringar i plan- och bygglagen i kraft, som
innebar att det som tidigare kallats enkelt planförfarande numera heter
standardförfarande och att det som tidigare kallats normalt
planförfarande numera heter utökat förfarande. Detta medför att en
revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente krävs. För att
åskådliggöra föreslagna ändringar har dessa markerats i förslaget till
nytt reglemente.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat

att godkänna föreslagen revidering av reglementet
samt,

att sända ärendet vidare till kommunstyrelsen för fastställande.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-09-07 - KS § 149
Protokoll 2016-06-13 - SBN § 62
Förslag till reviderat reglemente
SBN Reglemente 2016-02-01
____________

Expedieras till:
Maria Månsson Brink för uppdatering och fvb till diarie och hemsida
Sarah Lundberg
Elinor Franzén
Amanda Cederholm
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §120 KLK.2016.124 229

Förslag till köpekontrakt och tomtpris för kommunens
försäljning av fastigheterna Ejdern 14 och 16 till
Fastighets AB 3Hus, Christer Andersson

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa tomtpriset vid
kommunens försäljning av fastigheterna Ejdern 14 och 16 till
180 kronor per m2.

Kommunfullmäktige beslutar dessutom godkänna upprättat
köpekontrakt med Fastighets AB 3Hus, Box 163, 26522 Åstorp vari
kommunen försäljer fastigheterna Örkelljunga Ejdern 14 och 16
med adress Timmergatan 1, mot en överenskommen köpeskilling
om 1 006 920 kronor.

Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp deltar inte i beslutet, d v s
Mikael Eskilandersson, Anneli Eskilandersson, Tommy Brorsson,
Tommy Rosenquist, Michael Bengtsson, May Bengtsson, Matti
Josefsson, Lennart Anderberg och Niklas Bengtsson.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med av kommunfullmäktige
godkänd Avsiktsförklaring med Fastighets AB 3 Hus tilldela bolaget
efterfrågade fastigheter inom kvarteret Ejdern 14 och 16 för
uppförande av 70 hyresbostäder.

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram förslag till
kommunens försäljning av fastigheterna till bolaget.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet har beslutat att utan eget förslag överlämna ärendet till
kommunstyrelsen.
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens behandling
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet har presenterats förslag
till tomtpris och köpekontrakt.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa tomtpriset vid kommunens
försäljning av fastigheterna Ejdern 14 och 16 till
180 kronor per m2.

Kommunfullmäktige beslutar dessutom godkänna upprättat
köpekontrakt med Fastighets AB 3Hus, Box 163, 26522 Åstorp vari
kommunen försäljer fastigheterna Örkelljunga Ejdern 14 och 16 med
adress Timmergatan 1, mot en överenskommen köpeskilling om
1 006 920 kronor.

Kommunfullmäktiges behandling
Vid kommunfullmäktiges sammanträde yttrar sig Mikael
Eskilandersson. SD-gruppen deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-09-07 - KS § 161
Tomtpriser Kv Ejdern
Köpekontrakt kv Ejdern 14 och 16
___________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kristian Swärd
Fastighetsbyrån
Fastighets AB 3Hus, Box 163, 26522 Åstorp
Carina Zachau plus köpekontrakt
Charlotta Kabo Stenberg
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §121 KLK.2016.284 113

Anhållan från Kenny Lärkevie om entledigande från
uppdrag som ledamot och vice ordförande i Kultur- och
Fritidsnämnden samt val av ny ledamot och vice
ordförande efter Kenny Lärkevie

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som ny ledamot i kultur- och
fritidsnämnden efter Kenny Lärkevie, C, utse Ingela Lärkevie, C.

Kommunfullmäktige beslutar även att utse Ingela Lärkevie.
som ny vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden efter Kenny
Lärkevie.

Bakgrund
Kenny Lärkevie anhåller om entledigande från uppdragen som ledamot
och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Kenny Lärkevie, C - Anhållan om entledigande från uppdrag som
ledamot och vice ordföranden i Kultur- och Fritidsnämnden
____________

Expedieras till:
Kenny Lärkevie
Ingela Lärkevie
Kultur- och fritidsnämnden
Troman
Löneenheten
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