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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2013-05-27
Ordinarie ledamöter

Närvaro

Zachau, Carina, M
Olsson, Christer, S
Andersson, Arne, M
Eskilandersson, Mikael, SD
Möllerström, Arne, S
Zorec, Björn, FP
Engström, Clas, KD
Nilsson, Tomas, C
Roos, Madeleine, M
Nyberg, Donald, S
Persson, Mats, MO
Bengtsson, Niclas, SD
Nilsson, Henrik, M, §§ 48-54
Bencik, Betty, S
Andersson, Ann-Sofie, FP
Kempe, Gun, M
Gustafsson, Martin, C
Bjertner, Thomas, S
Håkansson, Magnus, KD
Borgkrantz, Ursel, M
Brorsson, Tommy, SD
Daa, Bjarne, S
Svensson, Lennart, M
Sjörin, Åke, FP
Sigbo, Leif, MO
Stjerne, Elisabeth, KD
Silfvergren, Arne, S
Lindahl, Theresa, M
Sternegård, Marianne, C
Bengtsson May, SD
Ljunggren, Gert, S
Danielsson, Lennart, M
Carlsson, Patric, S
Holmström Björkman, Jane, FP
Edvardsson, Gunnar, KD
Bengtsson, Michael, SD
Bencsik, Niklas, S
Nilsson, Per-Uno, M
Erixson, Ulla-Britt, SPI
Raimosson, Torbjörn, C
Svensson, Leif, S
Bäck Johansson, Heidie, MO
Linderos, Henrik, M
Hammar, Henrik, M
Jacobsson, Kenneth, M, § 55
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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2013-05-27
Omröstningar
Ordinarie ledamöter

Närvaro

Zachau, Carina, M
Olsson, Christer, S
Andersson, Arne, M
Eskilandersson, Mikael, SD
Möllerström, Arne, S
Zorec, Björn, FP
Engström, Clas, KD
Nilsson, Tomas, C
Roos, Madeleine, M
Nyberg, Donald, S
Persson, Mats, MO
Bengtsson, Niclas, SD
Nilsson, Henrik, M
Bencik, Betty, S
Andersson, Ann-Sofie, FP
Kempe, Gun, M
Gustafsson, Martin, C
Bjertner, Thomas, S
Håkansson, Magnus, KD
Borgkrantz, Ursel, M
Brorsson, Tommy, SD
Daa, Bjarne, S
Svensson, Lennart, M
Sjörin, Åke, FP
Sigbo, Leif, MO
Stjerne Elisabeth, KD
Silfvergren, Arne, S
Lindahl, Theresa, M
Sternegård, Marianne, C
Bengtsson, May, SD
Ljunggren, Gert, S
Danielsson Lennart, M
Carlsson Patric, S
Holmström Björkman Jane, FP
Edvardsson, Gunnar, KD
Bengtsson Michael, SD
Bencsik Niklas, S
Nilsson Per-Uno, M
Erixson, Ulla-Britt, SPI
Raimosson, Torbjörn, C
Svensson, Leif, S
Bäck Johansson, Heidie, MO
Linderos Henrik, M
Hammar, Henrik, M
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KF § 48

KLK.2013.103

041

Årsredovisning 2012 för Örkelljunga kommun
Föreligger Årsredovisning 2012 för Örkelljunga kommun. Året resultat
visar plus 1,6 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har vid behandling av ärendet, dels beslutat att
överlämna Årsredovisningen till revisorerna för revision, dels föreslagit
kommunfullmäktige besluta att godkänna Årsredovisningen för 2012.
Inför kommunfullmäktiges sammanträde har utsänts Revisorernas
redogörelse för år 2012 och Granskning av Årsredovisning 2012 från pwc.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna och fastställa årsredovisningen för Örkelljunga kommun
(förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse) per den 31 december
2012, samt att tillstyrka ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna
samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
Beslutsunderlag
KS § 58 2013-05-08
Revisorernas redogörelse för år 2012 2013-05-14
Komplettering - PWC Granskning av årsredovisning 2012 2013-05-24
Årsredovisning 2012
Kommunfullmäktige 2013-05-27
Kommunchef Peter Andreasson informerar om Årsredovisning 2012 för
Örkelljunga kommun. Av informationen framgår bl a att:


Årsredovisningen innehåller en översikt om kommunen och de
kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet 2012.
 Socialnämnden visar ett underskott på 7,2 mkr.
 En ny baskontoplan kommer att användas 2014.
Revisonens ordförande Pär Nilsson, informerar om revisionens
verksamhet. Under året har studerats bl a socialnämndens ekonomiska
verksamhet. Socialnämndens ekonomi och utveckling kommer att studeras
även under 2013.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Efter förslag från revisionen har rutiner införts i kommunen som innebär
att styrelsen och nämnderna skall ha en återkommande punkt med
redovisning av kommunfullmäktiges beslut. För innevarande år finns
antagna planer för Intern kontroll för kommunstyrelsen och samtliga
nämnder. Revisonen har vissa anmärkningar men inte av allvarlig karaktär
och därför föreslår revisionen ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna.
Kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau informerar om
verksamhetsåret 2012. Av informationen framgår bl a följande:

Justerandes signatur



Årets resultat är 1.6 miljoner kronor och balanskravsavstämningen
är -0,5 miljoner kronor som ska återställas inom 3 år.



När det gäller frågan om kommunens ekonomi är i balans noteras
att kommunen under året fått tillbaka s.k. AFA-pengar. Det handlar
om pengar som är för mycket inbetalt tidigare år och ett resultat är
att kommunens personal blivit friskare. Pengarna från AFA är ca
7.7 miljoner kronor.



Kommunstyrelsens arbetsutskott och i kommunfullmäktige
representerade partier har tillsammans med tjänstemännen gjort en
genomgång av kommunens investeringar. Vilka gamla
investeringar som ska överföras till nytt år samt vilka investeringar
som ska senareläggas. För 2012 har totalt 32 miljoner kronor
investerats i kommunen mot beslutade 51miljoner kronor.
VA investeringarna uppgick till 4 miljoner kronor mot beslutade
14.3 miljoner kronor. Orsaken till avvikelsen är att en av
biobäddarna på reningsverket rasade och den var tvungen att
repareras innan övriga investeringar kunde påbörjas.



Socialnämnden har ett underskott på 7,2 mkr. Underskottet beror
bl a på kostnader för dels försörjningsstöd, dels placering av barn
och ungdomar.



Soliditeten har inte förändrats under året och låneskulden håller sig
inom den ram som fullmäktige har beslutat.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens mål om ohälsotal är uppnått. Målet var att
ohälsotalet skulle vara högst 3,5 % och utfallet blev 3,4 %.



Ett nytt utjämningssystem för kommuner beräknas vara klart under
hösten 2013.

Några händelser under året

















Örkelljungabostäder har påbörjat processen med försäljning av
fastigheter. Den slutfördes under 2013.
Medborgare som har fyllt 75 år får gratis kollektivtrafik samt hjälp
till halkskydd
Ensamkommande flyktingbarn
Arbete med tågtrafik
Arbete med näringslivet
Ny Skateboardpark
Ombyggnad av Scen i dalen
Ny asfalt på gång och cykelbanor
Julbelysning i bl a Skånes Värsjö
Lekplats i Åsljunga
Utredning om framtida skolorganisation
Kägelresningsmaskin på bowlinghallen
Mötesplats i Skånes Fagerhult på Solgården
Värdegrundsutbildning inom samtliga verksamhetsområde på
socialförvaltningen.
Avveckling av kommunfastigheter, ny underhållsplan för
kommunens fastigheter
Fjärrvärme till Strandhem och en ny biopanna.

Inför förra årets delårsbokslut gav kommunstyrelsen ett uppdrag att
upprätta en handlingsplan för att komma till rätta med de brister som
påtalades i delårsbokslutet. Efter ett antal återremisser i arbetsutskottet
antogs slutligen ett förslag i november månad. Arbetsutskottet har därefter
förvissat sig om att arbetet med bokslutet och detaljbudgeten fortskrider
och att man följer den tidsplan som är fastlagd.
Carina Zachau framför ett stort tack till kommunens ekonomiassistenter
och controller som tillsammans med kommunchef Peter Andreasson gjort
en bra insats för att färdigställa Årsredovisning 2012.
Justerandes signatur
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Yrkanden i kommunfullmäktige
Carina Zachau (M), Gun Kempe och Patric Carlsson (S) yrkar bifall till
presidiets förslag till beslut för Årsredovisning 2012.
Mats Persson (MO) och Leif Sigbo (MO) yrkar att Socialnämnden inte
skall beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
I ärendet yttrar sig i övrigt Mikael Eskilandersson (SD), Thomas Bjertner (S),
Madeleine Roos (M), Betty Bencsik (S) och Christer Olsson (S).
Kommunfullmäktiges beslutsgång
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition
på presidiets förslag om att godkänna och fastställa årsredovisningen för
Örkelljunga kommun (förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse)
per den 31 december 2012 och finner att detsamma bifalles.
Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om avslag på Mats
Perssons yrkande, mot frågan om att bifalla Mats Perssons yrkande att inte
bevilja socialnämnden ansvarsfrihet och finner att yrkandet avslås.
Mats Persson begär votering och följande voteringsproposition godkännes:
Den som önskar avslå Mats Perssons yrkande 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, som närmare framgår av närvarolistan, utfaller
med 25 ja, 13 avstår och 3 nej.
Kommunfullmäktige beslutar således avslå Mats Perssons yrkande.
Kommunfullmäktiges ordförande ställer slutligen proposition på presidiets
förslag om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ och finner detta bifallit.

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige beslutar således
att

godkänna och fastställa årsredovisningen för Örkelljunga
kommun (förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse)
per den 31 december 2012, samt

att

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

På grund av jäv deltar inte de förtroendevalda, som 2012 ingick i
kommunstyrelsen eller någon av nämnderna, i beslutet om ansvarsfrihet
för respektive förtroendemannaorgan.
Mats Persson (MO), Leif Sigbo (MO) och Hedie Bäck Johansson (MO)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Mats Perssons yrkande.
____________
Expedieras till:
Kommunchef,
Ekonomichef,
Kommunens revisorer
Till punkt redovisning av kommunfullmäktiges beslut
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnd
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Räddningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Uppdrag i samband med budgetberedningens möte 2012
- Utredning om en framtida grundskola i Örkelljunga
(Skolutredning)
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat
att

utbildningsnämnden skall genomföra en utredning om
framtida grundskola i Örkelljunga. Utredningen ska beakta
elevernas kunskapsutveckling, lärarkompetens och
barnperspektiv. Utredningen har att förhålla sig till befintliga
lokaler. Redovisningen skall lämnas senast i december 2012,
samt

att

uppdra åt utbildningsnämnden att diskutera konsekvenserna av
minskade statsbidrag kopplade till gymnasieskolan. Under 2013
skall uppdraget redovisas.

Lejonet & Partners AB har efter upphandlingsförfarande erhållit
utredningsuppdraget.
Utredningen har presenterats för kommunstyrelsen och
utbildningsnämnden vid kommunstyrelsen sammanträde 2013-02-06.
Härefter har kommunstyrelsen och utbildningsnämnden diskuterat
ärendet tillsammans 2013-02-13
Utbildningsnämndens behandling 2013-03-07
Utbildningsnämnden har 2013-03-07, § 31 beslutat att till
kommunstyrelsen översända följande förslag till ny
grundskoleorganisation utifrån grundskoleutredningen:

Justerandes signatur

att

Bokelundaskolan, von Reisers skola, Beringskolan,
Mårdenskolan och Ekets skola organiseras som F-6 skolor samt
att Kungsskolan organiseras som en 7-9 skola,

att

Tockarps skola därmed läggs ner och att högstadiet på
Bokelundaskolan flyttas till Kungsskolan,

att

organisationsförändringen skall gälla från höstterminen-13,
Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges återremiss
Kommunfullmäktige har beslutat
att

återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter beslutat
att

återremittera ärendet till utbildningsnämnden, samt

att

meddela utbildningsnämndens representanter att en
avrapportering av ärendet skall lämnas vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april 2013.

Utbildningsnämndens behandling 2013-05-02
Utbildningsnämnden har i sin tur beslutat att till kommunstyrelsen
översända följande förslag:

Justerandes signatur

att

Bokelundaskolan organiseras som en F-6 skola fr.o.m. läsåret
2013-2014 och att 7-9 eleverna från Bokelundaskolan därmed
flyttas till Kungsskolan,

att

nuvarande F-5 skolor organiseras som F-6 skolor fr.o.m. läsåret
2014-2015,

att

utbildningsnämnden får i uppdrag att besluta om hur stort
elevantalet behöver vara för att kunna driva en skola med god och
likvärdig kvalité,

att

intresseföreningarna och kommunen samarbetar för att stärka
skolornas och byarnas attraktivitet.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2013-05-08
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

Bokelundaskolan organiseras som en F-6 skola fr.o.m. läsåret
2013-2014 och att 7-9 eleverna från Bokelundaskolan därmed
flyttas till Kungsskolan,

att

nuvarande F-5 skolor organiseras som F-6 skolor fr.o.m. läsåret
2014-2015,

att

utbildningsnämnden får i uppdrag att besluta om hur stort
elevantalet behöver vara för att kunna driva en skola med god och
likvärdig kvalité,

att

intresseföreningarna och kommunen samarbetar för att stärka
skolornas och byarnas attraktivitet.

Beslutsunderlag
KS § 68 2013-05-08
UN § 54 2013-05-02
Framtida grundskoleorganisation/Skolutredning
Yrkanden i kommunfullmäktige
Carina Zachau (M) och Theresa Lindahl (M) yrkar följande:

Justerandes signatur

att

Bokelundaskolan organiseras som en F-6 skola fr.o.m. läsåret
2013-2014,

att

Tockarps skola, von Reisers skola och Ekets skola
organiseras som F-3 skolor fr.o.m. läsåret 2014-2015.

att

Mårdenskolan och Beringskolan organiseras som F-6 skolor fr.o.m.
läsåret 2014-2015,

att

Kungsskolan förblir en 6-9 skola läsåret 2013-2014,

att

Kungsskolan organiseras som en 7-9 skola fr.o.m. läsåret 20142015.
Utdragsbestyrkande
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Henrik Nilsson (M), yrkar bifall till attsatserna 2 till 5 ovan.
Leif Svensson (S), Clas Engström (KD) och Mats Persson (MO) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mikael Eskilandersson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
under 1:a attsatsen, 2:a attsatsen och 4:e attsatsen.
Mikael Eskilandersson (SD) yrkar däremot avslag på 3:e attsatsen i
kommunstyrelsens förslag.
Mikael Eskilandersson (SD) framför även följande tilläggsyrkande:
”att fördela resurserna för nedläggning av högstadiet 7-9 på
Bokelundaskolan på ett sådant sätt att antalet elever per klass på
Kungsskolan inte blir större än vad de är idag”
Christer Olsson (S), yrkar avslag på 3:e attsatsen i kommunstyrelsens
förslag. I övrigt yrkar Christer Olsson bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bjarne Daa (S), Donald Nyberg,(S), Betty Bencsik (S), Thomas Bjertner
(S), Arne Silfvergren (S), Patric Carlsson (S), Niklas Bencsik (S) och Leif
Svensson (S), d v s den socialdemokratiska gruppen yrkar avslag på 3:e
attsatsen i kommunstyrelsens förslag.
Torbjörn Raimosson (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att
Bokelundaskolan organiseras som en F-6 skola fr.o.m. läsåret 2013-2014
och att 7-9 eleverna från Bokelundaskolan därmed flyttas till Kungsskolan.
Vid behandling av ärendet yttrar sig i övrigt Tomas Nilsson (C), Henrik
Linderos (M), Patric Carlsson (S), Björn Zorec (FP), Thomas Bjertner (S),
Marianne Sternegård (C) och Elisabeth Stjerne (KD).
Kommunfullmäktiges beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Mikael Eskilanderssons
tilläggsyrkande ”om att fördela resurserna för nedläggning av
högstadiet 7-9 på Bokelundaskolan på ett sådant sätt att antalet elever per
klass på Kungsskolan inte blir större än vad de är idag och finner att
detsamma avslås”.
Mikael Eskilandersson begär votering och följande voteringsproposition
godkännes:
Justerandes signatur
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Den som önskar avslå Mikael Eskilanderssons yrkande röstar ja. Den det
ej vill röstar nej. Vinner nej har Mikael Eskilanderssons tilläggsyrkande
bifallits.
Genomförd omröstning som, närmare framgår av närvarolistan, utfaller
med 26 ja, 11 avstår och 4 nej.
Kommunfullmäktige har således beslutat
att

avslå Mikael Eskilanderssons tilläggsyrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag
förutom 3:e attsatsen mot Carina Zachaus yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande voteringsproposition godkännes:
Den som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill
röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
Carina Zachaus förslag.
Genomförd omröstning, som närmare framgår av närvarolistan, utfaller med
28 ja och 13 nej.
Kommunfullmäktige har således beslutat
att

bifalla kommunstyrelsens förslag under 1:a, 2:a och 4:e attsatserna.

Ordföranden ställer därefter proposition på 3:e attsatsen i kommunstyrelsens
förslag mot frågan om avslag av detsamma och finner att kommunstyrelsens
förslag antas.
Omröstning begärs och följande voteringsproposition godkännes:
Den som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill
röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige avslagit kommunstyrelsens
förslag under 3:e attsatsen.
Genomförd omröstning, som närmare framgår av närvarolistan, utfaller
med 4 ja, 11 avstår och 26 nej.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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041

Kommunfullmäktige har därmed beslutat
att

avslå 3:e attsatsen i kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattningsvis har kommunfullmäktige således beslutat
att

Bokelundaskolan organiseras som en F-6 skola fr.o.m. läsåret
2013-2014 och att 7-9 eleverna från Bokelundaskolan därmed
flyttas till Kungsskolan,

att

nuvarande F-5 skolor organiseras som F-6 skolor fr.o.m.
läsåret 2014-2015, samt

att

intresseföreningarna och kommunen samarbetar för att stärka
skolornas och byarnas attraktivitet.

Mats Persson (MO) deltar inte i beslutet om nedläggning av
Bokelundaskolans högstadium, 7-9.
Efter förslag från Carina Zachau ajourneras ärendet
klockan 22.45-22.55.
____________
Expedieras till:
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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001

Tidsplan budget 2014
Kommunchef Peter Andreasson presenterar förslag till tidplan för
budgetarbetet 2014.
Beslutsunderlag
KSAU § 97 2013-04-24
Budgetanvisningar - Budget 2014-samt EFP 2015-2016
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Budgetanvisningar – Budget 2014 samt
EFP 2015-2016, samt

att
därmed upphäva tidigare antagen tidplan i ärendet.
____________
Expedieras till:
Nämnderna, plus tidsplan
Ledningsgruppen, plus tidsplan,
Karl Karlsson
Leif Söderström, intranätet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15

Sammanträdesprotokoll 2013-05-27
Kommunfullmäktige

KF § 51

KLK.2013.141

630

Anmälan motion - Dubblat vårdnadsbidrag
Mikael Eskilandersson (SD) har inlämnat en motion om dubblat
vårdnadsbidrag. Av motionen framgår följande:
Vårdnadsbidraget är en reform som Sverigedemokraterna har varit för,
ända sedan starten. På senare tid har vi varje år avsatt pengar i vår budget
för att dubbla detta från dagens 3.000 kronor till 6.000 kronor, då det stora
problemet med dagens vårdnadsbidrag är att det endast kan användas av
dem som antagligen ändå haft den ekonomiska möjligheten att stanna
hemma.
Då kommunen betalar betydligt större belopp för varje plats inom den
kommunala barnomsorgen så är det ekonomiskt knappast någon större
belastning att fördubbla vårdnadsbidraget. Det handlar istället om vilken
möjlighet man vill att föräldrarna själva ska ha, att bestämma över sitt eget
liv och sitt barns uppfostran.
Av motionen framgår vidare att många föräldrar efterfrågar en möjlighet
att vara hemma med sitt barn längre än tills de fyllt ett år. Då är
vårdnadsbidraget en hjälp att kunna stanna hemma längre. Att det idag är
så lågt satt att endast ett fåtal har den ekonomiska möjligheten att utnyttja
bidraget, tycker vi är fel. Därför vill vi höja det till åtminstone dubbla
summan, gärna mer.
Att föräldrar ska ha den möjligheten att själva få välja vilken form av
barnomsorg de vill ha, har vi ansett vara en självklarhet. Då det i grunden
är ett riksdagsbeslut som sätter ramen för bidraget så har kommunen inte
rätt att själv höja vårdnadsbidraget men riksdagsbeslut kan man alltid få
undantag från enligt Mikael Eskilandersson.
.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna
kommunfullmäktige besluta:
att Örkelljunga kommun tillskriver regeringen med önskan om att få bli en
försökskommun, med att höja ersättningen för vårdnadsbidraget från
3.000 kronor i månaden till minst 6.000 kronor i månaden.
Beslutsunderlag
Motion - Dubblat vårdnadsbidrag 2013-05-13

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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630

Kommunfullmäktige beslutar
att
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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133

Anmälan motion - Vi måste få ett avtal med
migrationsverket
Mats Persson, Miljö och omtanke (MO) har inlämnat en motion om att vi
måste få ett avtal med Migrationsverket.
Av motionen framgår att idag förekommer flera modeller av avtal och
samråd med Migrationsverket. I något fall har man inget samråd alls.
Örkelljunga kommun har tillsammans med Klippan ett avtal om att ta
emot ensamkommande flyktingbarn. Detta avtal är tecknat av
socialnämnden. Det kan man verkligen ha synpunkter på enligt Mats
Persson. I övrigt har Örkelljunga kommun haft ett långvarigt avtal om att
årligen ta emot 25 flyktingar.
Nu har man i total avsaknad av avtal placerat uppemot 50 asylsökande i
privat boende. Detta skapar ett stort ansvar i kommunen för att frågan skall
bli en långsiktig tillgång. Avtal måste upprättas inte minst för att
utbildning, social service och arbetsmarknad skall anpassas för
situationen. Ibland får man känsla av att det först handlar om pengar. Det
gör det möjligen för profithungrande fastighetsägare enligt Mats Persson.
Nu måste det tas ett helhetsgrepp i frågan. De enda som drabbas av en
dåligt planerad integrationsverksamhet är flyktingar och asylsökande
själva.
Mats Persson kräver att fullmäktige beslutar:
att det skall tecknas ett heltäckande avtal mellan kommunen och
Migrationsverket där alla delar ingår och att kommunstyrelsen är enda
avtalsslutande part för kommunen.
Beslutsunderlag
Motion - Vi måste få ett avtal med migrationsverket 2013-05-07
Kommunfullmäktige beslutar
att
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KLK.2013.140

055

Anmälan motion - Inför fritt internet i centrum
Mikael Eskilandersson (SD) har inlämnat en motion om fritt internet i
centrum. Av motionen framgår följande:
Sverigedemokraterna i Örkelljunga är teknikvänliga och vill gärna ge våra
invånare i kommunen bästa möjliga service. Något som allt fler apparater
använder är trådlöst internet. Allt från klockor och telefoner till datorer
och surfplattor kopplas upp mot nätet genom trådlösa nätverk.
En lätt och billig åtgärd för att förbättra servicen för alla dem som
använder trådlösa enheter, är att införa fritt trådlöst internet, så kallade
"wi-fi zoner" på strategiska ställen i byn. Vid till exempel torget och
busshållplatsen där många människor rör sig eller väntar på bussen, skulle
många uppskatta att ha tillgång till internet. Ett annat sådant ställe skulle
kunna vara kommunhusets vänthall. Det skulle även vara bra för turister
som kommer till Örkelljunga från andra länder att kunna koppla upp sig
fritt någonstans.
Det är givetvis även viktigt att marknadsföra att dessa fria zoner finns,
annars kommer ingen att använda dem. Det borde dock räcka med att
trycka upp lite affischer som sätts upp där zonerna finns, samt att
marknadsföra det på kommunens hemsida.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna
kommunfullmäktige besluta:
att i motionens anda införa fria internetzoner på lämpliga ställen i
kommunen.
Beslutsunderlag
Motion - Inför fritt internet i centrum 2013-05-13
Kommunfullmäktige beslutar
att
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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841

Anmälan motion - Turismen i Örkelljunga.
Bjarne Daa (S) har inlämnat en motion om turismen i Örkelljunga. Av
motionen framgår följande:
Vi var flera som lyfte på ögonbrynet när vi fick en presentation av vår
turistverksamhet inför 2013. Vi vet hur viktigt Örkelljungas Näringsliv är
för kommunen, och kommunen har därför ett stort ansvar för att hjälpa till
att marknadsföra kommunen som ett fantastiskt ställe att hålla sin
semester.
Men vid presentationen fanns inte den minsta idén om att inplantera
QR-koder eller App som verktyg till marknadsföring, återigen ligger vi
ljusår ifrån verkligheten. Den verklighet som turister vill ha när de
kommer till det stället där de ska hålla sin semester.
De vill inte ha ett papperskort över kommunen med bläckstreck på.
De vill hämta en App med cykel routen och platser med
sevärdheter matställen eller övernattningsmöjlighet. När de sen har
kommit fram till den sevärdhet de vill besöka kan de få information om
platsen från en App eller att där finns en QR-kod från den lokala
föreningen med information om platsen.
Bjarne Daa föreslår kommunfullmäktige besluta:
att ansvariga för turismen börjar inplantera App och QR-koder i
marknadsföringssyfte och som sedan presenteras inför kommande
säsonger.
Beslutsunderlag
Motion - Turismen i Örkelljunga 2013-04-16
Kommunfullmäktige beslutar
att
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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113

Avsägelse från uppdrag som kommunfullmäktigeledamot
för Sverigedemokraterna – Oldrich Pulkert
Oldrich Pulkert (SD) har i skrivelse inkommen till kommunen 2013-05-14
avsagt sig sin tjänstgöring i kommunfullmäktige med omedelbar verkan.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2013-05-14
Kommunfullmäktige beslutar
att

notera avsägelsen till protokollet och översända densamma till
länsstyrelsen för ny sammanräkning.
____________
Expedieras till:
Länsstyrelsen
Karl Cöster, skylt kf salen
Oldrich Pulkert
Mikael Eskilandersson
Troman
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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