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Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§ 33
Pres PC

§ 33
Pres MP

§ 36
KS MP

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Zachau, Carina, M N X X X

Olsson, Christer, S N X Avst Avst Avst Avst

Andersson, Arne, M N X Jäv Jäv X

Eskilandersson, Mikael, SD F

Möllerström, Arne, S N X X X

Zorec, Björn, FP N X X X

Engström, Clas, KD N X X X

Nilsson Tomas, C N X X X

Roos, Madeleine, M N X Jäv Jäv X

Nyberg, Donald, S N X Jäv Jäv X

Persson, Mats, MO N X X X

Bengtsson, Niclas, SD N X Jäv Jäv X

Nilsson, Henrik, M N X X X

Olsson Martin, S Nt X Avst Avst Avst Avst

Andersson, Ann-Sofie, FP N X Jäv Jäv X

Svensson Lennart, M Nt X Jäv Jäv X

Gustafsson, Martin, C N X X X

Bjertner, Thomas, S N X Avst Avst X

Håkansson, Magnus, KD N X X X

Borgkrantz Ursel, M N X X X

Brorsson, Tommy,SD N X Jäv Jäv Avst Avst

Daa, Bjarne, S N X X Avst Avst

Jacobsson Kenneth, M Nt X X X

Samuelsson, Jan, FP F

Leif Sigbo, MO Nt X X X

Unosson, Christer, KD N X X X

Betty Bencsik, S Nt X Jäv Jäv Avst Avst

Lindahl, Theresa, M N X X X

Sternegård, Marianne, C N X X X

Bengtsson, May, SD N X Jäv Jäv X

Ljunggren, Gert, S N X X X

Danielsson Lennart, M N X X X

Carlsson Patric, S N X Jäv Jäv X

Sjörin, Åke, FP N X X X

Edvardsson, Gunnar, KD N X X X

Bengtsson Michael, SD N X X X

Sjöman Tommy,S F

Nilsson Per-Uno, M N X X X

Erixson, Ulla-Britt, SPI N X X X

Johansson, Kurt-Arne, C N X X X

Svensson, Leif, S N X X X

Bäck Johansson, Heidie, MO N X Jäv Jäv X

Linderos Henrik, M N X Jäv Jäv X

Hammar, Henrik, M N X Jäv Jäv X

Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2014-04-28

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

Utdragsbestyrkande

KF §33 KLK.2014.95 041

Årsredovisning 2013 för Örkelljunga kommun

Föreligger förslag till Årsredovisning 2013.

Kommunstyrelsen har vid behandling av ärendet, dels beslutat
att överlämna Årsredovisningen till revisorerna för revision, dels
föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna Årsredovisningen
för 2013. Vidare föreslås Örkelljunga kommun tillämpa
fullfonderingsmodellen för redovisning av pensionsskulden.

Inför kommunfullmäktiges sammanträde har utsänts revisorernas
redogörelser för år 2013 och Granskning av Årsredovisning 2013 från
pwc.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-04-02 - KS § 42
PWC:s granskning av årsredovisning 2013
Revisorernas redogörelse för år 2013
Årsredovisning 2013.

Kommunfullmäktiges behandling
Ekonomichef Stefan Christensson informerar om Årsredovisning 2013
för Örkelljunga kommun. Enligt Årsredovisningen är resultatet - 16,2
mnkr och balanskravsresultatet - 5,2 mnkr.

Revisionens ordförande Pär Nilsson, informerar om revisionens
verksamhet. Under året har studerats bl a socialnämndens ekonomi,
Delårsrapport 2013 och Statsbidrag för flyktingmottagandet.

Av revisorernas verksamhetsberättelse framgår bl a följande:

Räkenskaperna har brister. Kommunen redovisar pensionskostnaderna
enligt den så kallade fullfonderingsmodellen vilket innebär att 207
mnkr redovisas som avsättning i balansräkningen i stället för som en
upplysning utanför balansräkningen. Kommunens redovisning av
pensioner innebär att årets resultat är 12 mnkr lägre än om lagen hade
följts. Eftersom felen är av betydande storlek bedömer vi att
räkenskaperna inte ger en rättvisande bild och bör rättas innan de
fastställs av fullmäktige.

3(20)



Sammanträdesprotokoll 2014-04-28
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Vidare framgår att de bedömer, trots de synpunkter som framförs i
revisionsberättelsen, att kommunstyrelsen och nämnderna sammantaget
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i
kommunstyrelsen och nämnderna ansvarsfrihet för år 2013.
Revisorerna tillstyrker däremot inte att kommunens årsredovisning för
år 2013 godkänns

Presidiets förslag till beslut

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna och fastställa årsredovisningen för Örkelljunga kommun
(förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse) per den 31 december
2013, samt att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och
nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

Gruppledarrunda i kommunfullmäktige

Vid gruppledarrundan informerar kommunstyrelsens ordförande Carina
Zachau om verksamhetsåret 2013. Av informationen framgår bl a
följande:

· Den största enskilda anledningen till att kommunen gör ett
underskott är förändringen av Ribs räntan. Samma fenomen
inträffade 2011.

· Den andra orsaken till minusresultatet är att socialnämnden och
utbildningsnämnden har en budgetavvikelse i årets resultat.

· Örkelljunga kommun har klarat ett av de finansiella målen som
är att kommunen ska ha ett positivt resultat på minst 1 % i
genomsnitt under en 5 års period.

· Det andra finansiella målet är att kommunen ska till 100% klara
investeringarna med egna medel (årets avskrivningar + årets
resultat). Detta mål uppfylls inte. Under 2013 investerade
kommunen för 36.8 mnkr.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

· En fråga som har diskuterats under året i kommunstyrelsens
arbetsutskott är pensionsförvaltningen och pensionsskulden. Man
har gjort analyser och fått presenterat hur pensionsskulden ser ut
i framtiden och vi kan se att den har nått sin topp och till och
med har börjat att minska. Det beror givetvis på att de personer
som omfattas av skulden är de som var anställda före 1998 och
som har pension. Efter 1998 har samtliga kommuner en annan
lösning på pensionsåtagandet. Vår fondportfölj har idag ett värde
som motsvarar 120% av pensionsskulden samtidigt som vi inte
har gjort några uttag från fonderna. Den frågan återkommer till
fullmäktige under året för att besluta om en policy i frågan. Skall
vi amortera, spara i ladorna och ha tillgångar om 15-20 på en
halv miljard eller ska vi ta ut pengar till pensionerna.
När det gäller själva redovisningen av pensionsskulden och
tillgångarna i vår förvaltning så har ekonomienheten och
politiken inte samma uppfattning som revisorerna.Vi har i
Örkelljunga valt att redovisa enligt principen fullfondering som
innebär att vi har våra fonder redovisade i balansräkningen men
också vårt pensionsåtagande/ansvarsförbindelse inklusive
löneskatt som en skuld i balansräkningen. För att visa på
skillnaden har vi även ett alternativt resultat och balansräkning
enligt den andra modellen som kallas blandmodellen. Den
innebär att vi har
med våra tillgångar i fonder i balansräkningen men inte vår
ansvarsförbindelse/pensionsåtagande. Den finns med utanför
balansräkningen. Det påverkar vårt egna kapital som ökar med
207 mnkr och resultatet blir istället 4.1 minus och det beror på att
förändring av Ribs räntan inte finns med i resultaträkningen.Det
är ca 30 kommuner och 3 landsting som har lyckats med att täcka
hela sitt pensionsåtagande. I Skåne Nordväst känner jag till
Ängelholm, Höganäs, Åstorp och Örkelljunga.
Revisionsbyråerna har inte samma krav eller regelverk i de olika
kommunerna. I Höganäs och Åstorp finns det en anmärkning
liknande den som Örkelljunga har haft i 8 år. Kommunstyrelsen
har diskuterat frågan och har beslutat föreslå fullmäktige att vi
ska fortsätta med fullfonderingsmodellen.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Exempel på ytterligare händelser
· Ny kommunchef i februari.
· Ny ekonomichef i maj månad.
· Anställning av företagsrekryterare/näringslivsstrateg.
· Den negativa delen i kommunens näringsliv är Skånes Fagerhult

och de nedläggningar och konkurser som har drabbat orten. Det
är därför glädjande att vi nu 2014 ser att en intresseförening har
bildats.

Ett antal projekt har genomförts och färdigställts under året. Några av
dem är inriktade mot barn och ungdomar:
· Skateboard parken.
· Konstgräsplanen
· Ny Scen i Dalen
· Under året har det påbörjats ett arbete med att ta fram en ny led i

Örkelljunga, Aborraleden. Ett projekt som genomförs med hjälp
av Leader pengar/ Eu pengar.

· Ny skolorganisation och förändring framför allt 1-6 och
nedläggning av Bokelunda skolans högstadium.

Vid gruppledarrundan lämnas även information från gruppledarna
Christer Olsson, S, Christer Unosson, KD, Tomas Nilsson, C och
Mats Persson, MO.

Yrkanden i kommunfullmäktige

Mats Persson, MO, yrkar att socialnämnden och kommunstyrelsen inte
skall beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Christer Unosson, KD, yrkar avslag på Mats Perssons yrkande.

Christer Olsson, S, yrkar att ärendet skall återremitteras för
komplettering med nyckeltal och jämförelsetal.

Patric Carlsson yrkar att kommunfullmäktige inte skall godkänna
och fastställa Årsredovisningen för Örkelljunga kommun
(förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse) per
den 31 december 2013.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

I ärendet yttrar sig i övrigt Carina Zachau, M, Christer Olsson, S,
Christer Unosson, KD, Tomas Nilsson, C, Mats Persson, MO,
Madeleine Roos, M, Theresa Lindahl, M, Patric Carlsson, S, Marianne
Sternegård, C, Thomas Bjertner, S, Betty Bencsik, S, Björn Zorec, FP
och revisionens ordförande Pär Nilsson. Kommunfullmäktige
godkänner att Pär Nilsson lämnar kompletterande information i ärendet.

Kommunfullmäktiges beslutsgång

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition
dels på frågan om ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde, dels på
Christer Olssons yrkande om återremiss och finner att ärendet skall
avgöras vid dagens sammanträde.

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

Ordföranden ställer därefter proposition, dels på presidiets förslag om
att godkänna och fastställa årsredovisningen för Örkelljunga kommun
(förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse) per den 31 december
2013, dels på Patric Carlssons avslagsyrkande och finner att presidiets
förslag bifalles.

Voteringbegärs och följande voteringsproposition godkännes:

Den som önskar bifalla presidiets förslag röstar ja. Den det ej vill röstar
nej. Vinner nej har Patric Carlssons yrkande bifallits.

Genomförd omröstning utfaller med 28 ja och 13 nej, vilket närmare
framgår av till protokollet fogad närvarolista.

Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla presidiets förslag
om att godkänna och fastställa årsredovisningen för
Örkelljunga kommun (förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse)
per den 31 december 2013.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Ordföranden ställer därefter proposition, dels på presidiets förslag om
att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet, dels på Mats Perssons
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Kommunfullmäktige har således beslutat att bevilja kommunstyrelsen
ansvarsfrihet.

Ordföranden ställer därefter proposition, dels på presidiets förslag att
bevilja socialnämnden ansvarsfrihet, dels på Mats Perssons
avslagsyrkande och finner att presidiets förslag antas.

Mats Persson begär votering och följande voteringsproposition
godkännes:

Den som önskar bifalla presidiets förslag röstar ja. Den det ej vill
röstar nej. Vinner nej har Mats Perssons yrkande bifallits.
Noteras att socialnämndens ledamöter och ersättare som ingår i
kommunfullmäktige avstår i omröstningen p.g.a. jäv.

Genomförd omröstning utfaller med 19 ja, 3 avstår och 6 nej, vilket
närmare framgår av till protokollet fogad närvarolista.

Kommunfullmäktige har således beslutat bevilja socialnämnden
ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktiges ordförande ställer slutligen proposition på
presidiets förslag om ansvarsfrihet för övriga nämnder samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ och finner att presidiets förslag
bifalles.

Kommunfullmäktige har således beslutat att bevilja ansvarsfrihet för
övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutar således

att godkänna och fastställa årsredovisningen för Örkelljunga
kommun (förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse)
per den 31 december 2013, samt

att tillstyrka ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna
samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

På grund av jäv deltar inte de förtroendevalda, som 2013 ingick i
kommunstyrelsen eller någon av nämnderna, i beslutet om ansvarsfrihet
för respektive förtroendemannaorgan.

Mats Persson (MO) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Noteras att ärendet ajourneras klockan 20.45-21.00.
____________

Expedieras till:
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Revisorerna

9(20)



Sammanträdesprotokoll 2014-04-28
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §34 KLK.2014.80 226

Ventilation Åsljunga skola

Fastighetsingenjör Stefan Andersson meddelar att priser på inkomna
anbud för ventilationsarbeten vid Åsljunga skola överstiger avsatta
medel med 235.000 kronor exklusive mervärdesskatt. Avsattamedel är
400.000 kronor exklusive mervärdesskatt.

Inkomna anbud är 1.476000 kronor, 950.000 kronor samt 635.000
kronor.

Förändringar i handlingarna är utförda så att ursprungsanbudet
reduceras med 40.000 kronor exklusive mervärdesskatt. Ändring av
styrhandlingar.

Totalt fattas 195.000 kronor exklusive mervärdesskatt.

Anläggningen har underkänd ventilation i de lokaler som behövs till
Årskurs 6.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-04-02 - KS § 40
VentilationÅsljunga skola

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Kommunfastigheter möjlighet till omdisponering av
medel för överskottsmedel från utfört arbete för anslag hiss,
Kungsskolan till anslag för ventilationsarbeten vid
von Reisers skola, Åsljunga.

____________

Expedieras till:
Kommunfastigheter
Stefan Andersson
Stefan Christensson
Utbildningsnämnden
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §35 KLK.2014.105 70

Interpellation till socialnämndens ordförande

Mats Persson, (MO) har inlämnat följande interpellation till
socialnämndens ordförande:

"Inom äldreomsorgen spelar anhöriga och frivilliga en allt viktigare
roll. Kommunen har enligt lag skyldigheter inom området. Lokalerna på
bland annat Violen i centrum har stor betydelse. Nu viskas det att
neddragningar är att vänta. I yttersta fall kan man naturligtvis trötta ut
de frivilliga och då måste kommunen själv ombesörja insatserna.
Kostnaderna, om insatserna blir gjorda, blir avsevärt dyrare än dagens."

Med anledning av ovanstående vill Mats Persson fråga socialnämndens
ordförande:

Vadhänder för dagen inom frivilligarbetet?

Beslutsunderlag
Interpellation till socialnämndensordförande

Kommunfullmäktiges behandling

Ordföranden frågar om interpellationen får ställas och får ett jakande
svar.

Socialnämndens ordförande Madeleine Roos, M, svarar att hon avser att
besvara motionen vid nästkommande fullmäktigemöte.
____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2014-05-26
Madeleine Roos
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §36 KLK.2013.304 00

Besvarande av motion - Skånes Fagerhult

Mats Persson (mo) meddelar i motion att Skånes Fagerhult har drabbats
oproportionellt hårt av samhällets omstrukturering. Flera av ortens
företag har antingen lagts ner, flyttats eller minimerats. Skolans
högstadium har lagts ner och flyttats till Örkelljunga. Senast i raden är
att idrottsföreningen har svårt att klara sina uppgifter. Enligt Mats
Persson blir det inte enklare genom att föreningarna med motsvarande
ansvar har servicen förmedlad av kommunen i centralorten.

Mats Persson framför att man kan naturligtvis krasst påstå att det inte är
kommunens ansvar att företag läggs ner. Men limmet i samhället måste
vara mer vattenfast än så för i förlängningen kan det bli så att
försörjningsstödet får ta stöten när regeringen försvårat såväl a-kassa
som andra stödåtgärder. Man måste vara uppmärksam på att orten
drabbats onormalt hårt.

Med anledning av ovanstående hemställer Mats Persson att
kommunstyrelsen får det samlande uppdraget att finna alla lösningar
som kan underlätta situationen i Skånes Fagerhult. Skånes Fagerhult får
inte lämnas i sticket.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-04-02 - KS § 43
Yttrande - Peter Andreasson
Motion - Skånes Fagerhult
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att överlämna motionen
till kommunledningskontoret för yttrande inför arbetsutskottets
sammanträde den 19 mars 2014.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunchef Peter Andreasson framför i yttrande följande:

I kommunens reglemente fastställt av kommunfullmäktige 2012-06-25
anges följande vad gäller näringslivsfrågor:

Ledningsfunktionen
2 §
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl a

a) handhavande av frågor rörande sysselsättning och näringsliv och
åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i
kommunen
 
Övrig verksamhet
8 §

Kommunstyrelsen har vidare hand om

a) sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för
att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen.

Kommunala kompetensen
Den kommunala kompetensen, eller enkelt uttryckt de uppgifter
kommunen får utföra, regleras bland annat av kommunallagen och
lagen om vissa kommunala befogenheter.
Enligt kommunallagen får kommuner genomföra åtgärder för att
allmänt främja näringslivet i kommunen.

Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om
det finns synnerliga skäl för det.

Kommentarer till ovanstående
Till de allmänt näringsfrämjande åtgärderna hör att tillhandahålla mark
och teknisk service till företag. Det kan t.ex handla om att ställa i
ordning byggklara industriområden med trafikleder, vatten och avlopp
m m. Det finns inget som hindrar att det vid markupplåtelse till
näringslivet tillämpas en generell lågprislinje. Individuella prisförmåner
får dock inte förekomma.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Exempel på åtgärder
Nedan redovisas exempel på åtgärder som berör Skånes Fagerhult och
som har genomförts under hösten 2013 och våren 2014:

· Anställt företagsrekryterare som arbetar aktivt med Skånes
Fagerhult industriområde.

· Flertal möten med företagare och medborgare i Skånes
Fagerhult med målet förändra och förbättra för näringslivet i
Skånes Fagerhult. Ett led i detta arbete har varit att bilda en
Intresseförening.

· Överläggningar med Region Skåne, näringslivsenheten.

· Överläggningar med landshövdingen och länsstyrelsen.

· Arbetsförmedlingen och Örkelljunga kommun ingår
tillsammans i ett nybildat arbetsmarknadsråd för situationen i
kommunen.

 
Sammanfattning
I såväl kommunens eget reglemente som kommunallagen och ”Lag
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter” framgår det vilken roll
kommunen skall förhålla sig till. Kommunen kan stimulera till
samverkan och nätverksbyggande samt skapa förutsättningar för
etableringar. Kommunen har under de senare åren tagit fram
industrimark för etablering samt mark för bostadsbebyggelse.
Kommunen har även varit delaktig i samverkan mellan företag på orten.
Regionala kontakter har tagits med ansvariga på regional nivå.

Protokollsanteckning i arbetsutskottet
Arbetsutskottet noterar att kommunstyrelsen inom gällande lagar och
reglementen har det samlande uppdraget att genomföra åtgärder för att
allmänt främja näringslivet och utvecklingen i kommunen.

Ett antal åtgärder har vidtagits för Skånes Fagerhult. Förutom
ovannämnda har det även diskuterats eventuell familjecentral i Skånes
Fagerhult. Däremot har kontakterna med myndigheter såsom
länsstyrelsen och Regionen ännu inte resulterat i några konkreta förslag.
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Under tiden fortsätter kommunen med att skapa resurser genom att
t.ex iordningställa industrimark för nyetableringar i Skånes Fagerhult.
Detta är en del av det näringslivsfrämjande arbete som kommunen
arbetar intensivt med, dels för att skapa bättre villkor för det befintliga
näringslivet inom kommunen, dels för att kunna attrahera nya företag
till etablering.

Målet med att förändra och förbättra för näringslivet i Skånes Fagerhult
har även fått som resultat att en Intresseförening kommer att bildas.
Kommunen fortsätter inspirera och underlätta för föreningen att
etablera och konsolidera sig. Kommunen anser det viktigt att uppstarten
blir så seriös som möjligt och att föreningen i framtiden kommer att
ingå som en samtalspartner tillsammans med övriga intresseföreningar
och kommunen. Arbetet kommer att intensifieras genom bl a
regelbundna möten mellan intresseföreningarna och kommunstyrelsens
presidium.

Kommunen kommer inte att lämna Skånes Fagerhult i sticket.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen överlämna dels, yttrande 2014-03-10
från kommunchef Peter Andreasson, dels arbetsutskottets
protokollsanteckning ovan, samt

att motionen därmed anses vara besvarad.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden i kommunfullmäktige

Mats Persson, MO, yrkar bifall till motionen.

Carina Zachau, M, och Martin Gustafsson, C, yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

I ärendet yttrar sig även Christer Olsson, S, Theresa Lindahl, M och
Henrik Linderos, M.
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Kommunfullmäktiges beslutsgång

Proposition

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsens förslag antas.

Mats Persson begär omröstning och följande voteringsproposition
antas:

Den som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej
vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige bifallit Mats Perssons
yrkande.

Omröstning

Genomförd omröstning utfaller med 24 ja, 12 nej och 5 avstår.
Omröstningen framgår närmare av till protokollet fogad närvarolista.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att som svar på motionen överlämna dels, yttrande 2014-03-10
från kommunchef Peter Andreasson, dels arbetsutskottets
protokollsanteckning ovan, samt

att motionen därmed anses vara besvarad.

Mats Persson, MO, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
____________

Expedieras till:
Mats Persson
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KF §37 KLK.2014.107 311

Anmälan motion - Banvallen

Mats Persson, Miljö - och omtanke (MO), har inlämnat följande motion
om bänkar på Banvallen:

"Banvallen mellan byn och Eket spelar stor roll i kommunikationen.
Banvallen är motions- och cykelled vilket i många fall prioriteras.
Många äldre använder sig av leden och skulle det finnas ett och annat
ställe att ta en paus skulle den användas ännu mer. Ett tiotal bänkar
skulle spela stor roll och uppmuntra till mera motion och rörelse inte
minst bland vår äldre befolkning."

Med anledning av ovanstående föreslår Mats Persson att fullmäktige
beslutar att tillskapa bänkar mellan Örkelljunga och Eket på banvallen.

Beslutsunderlag
Anmälan motion - Banvallen

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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KF §38 KLK.2014.94 001

Anmälan motion - Inför ett Oppositionsråd inför nästa
mandatperiod

Bjarne Daa (S), har inlämnat följande motion om oppositionsråd inför
nästa mandatperiod:

"Vi är övertygade om att en gemensam nämnare är att den egna
kommunen skall utvecklas. Detta kräver dock gemensamma
kraftansträngningar. Den politiska majoriteten har huvudansvaret, men
även oppositionen måste spela en konstruktiv roll.

Politik är tidskrävande, och det är ingen nyhet. För demokratins skull är
det viktigt att både majoriteten och oppositionen ges lika
förutsättningar.

Det som kanske är viktigast av allt är att ha en bra kontakt med
förvaltningarna. Att vara uppdaterad om vad som sker i den dagliga
verksamheten och att så fort som möjligt få reda på när det uppstår
problem.

Att man ges möjligheten att diskutera tankar och idéer med tjänstemän
som är experter inom sina områden. Här ges majoriteten möjligheter
och fördelar som oppositionen inte har. Detta på grund av att
kommunalrådet har en heltidstjänst med kontor på kommunhuset. Detta
skapar enligt vår mening en demokratisk obalans.

För att komma tillrätta med det borde man även ha ett oppositionsråd.
Dagens politiska majoritets eller oppositions sammansättning, som sker
genom olika former av samverkan, ska ligga till grund för tillsättande
av kommunal- respektive oppositionsråd.

Detta kräver även justeringar av olika reglementen och det bör göras i
god tid innan nästa mandatperiod.
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Med hänvisning till ovanstående föreslår Bjarne Daa att fullmäktige
beslutar

· Att Örkelljunga kommun nästa mandatperiod, efter valet 2014,
har ett oppositionsråd anställt på en tjänst med kontor på
kommunhuset.

· Att den ekonomiska frågan behandlas i budgetförhandlingarna
inför 2015 — 2018 Budget.

· Att motionen redovisas och beslut tas på
Fullmäktigesammanträdet i November

Beslutsunderlag
Motion - Inför ett oppositionsråd nästa mandatperiod

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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KF §39 KLK.2014.99 113

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Valberedningen,
FP

Jane Holmström Björkman anhåller om entledigande från uppdrag som
ersättare i valberedningen.

Beslutsunderlag
Avsägelse från uppdrag som ersättare i valberedningen, FP

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Jane Holmström Björkman entledigande från
uppdraget som ersättare i valberedningen, samt

att ta upp frågan om ny ersättare vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2014-05-26.

____________

Expedieras till:
Jane Holmström Björkman
Kommunfullmäktige 2014-05-26
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