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Sammanträdesprotokoll 2013-11-25
Kommunfullmäktige

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

Avsl §99 MP Avs§99MP Avsl§99 P

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Zachau, Carina, M N X X X
Olsson, Christer, S N X Avst Avst X
Andersson, Arne, M N X X X
Eskilandersson, Mikael, SD N X Avst Avst X
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 X X
Nyberg, Donald, S N X X X

Persson, Mats, MO N X X X
Bengtsson, Niclas, SD N X Avst Avst X
Nilsson, Henrik, M N X X X
Bencsik Betty, S Nt X X X
Andersson, Ann-Sofie, FP (kommer 18.05) N X X X

Kempe Gun, M (§ 99-104) N X X X
Gustafsson, Martin, C N X X X
Bjertner, Thomas, S N X X X
Håkansson, Magnus, KD N X X X
Borgkrantz Ursel, M N X X X

Brorsson, Tommy,SD N X Avst Avst X
Daa, Bjarne, S N X X X
Svensson Lennart, M Nt X X X
Åke Sjörin FP Nt X X X
Sigbo Leif, MO Nt X X X

Unosson, Christer, KD N X X X
Silfvergren, Arne, S (kommer 17.40) N X Avst Avst X
Lindahl, Theresa, M N X X X
Sternegård, Marianne, C N X X X
Bengtsson, May, SD N X Avst Avst X

Ljunggren, Gert, S N X X X
Danielsson Lennart, M N X X X
Carlsson Patric, S N X Avst Avst X
Holmström Björkman Jane, FP N X X X
Elisabeth Stjärne, KD Nt X X X

Bengtsson Michael, SD F
Bencsik Niklas, S (kommer 18.25) N X X X
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 X X
Linderos Henrik, M N X X X
Hammar, Henrik, M N X X X

Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2013-11-25

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande
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Sammanträdesprotokoll 2013-11-25
Kommunfullmäktige

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

Avsl§99P KS§99S Avs§105M

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Zachau, Carina, M N X X X
Olsson, Christer, S N X X X
Andersson, Arne, M N X X X
Eskilandersson, Mikael, SD N Avst Avst Avst Avst X
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 X X
Nyberg, Donald, S N X X Avst Avst

Persson, Mats, MO N X X X
Bengtsson, Niclas, SD N Avst Avst Avst Avst X
Nilsson, Henrik, M N X X Avst Avst
Bencsik Betty, S Nt X X X
Andersson, Ann-Sofie, FP (kommer 18.05) N X X X

Kempe Gun, M (§ 99-104) N X X
Gustafsson, Martin, C N X X X
Bjertner, Thomas, S N X X X
Håkansson, Magnus, KD N X X X
Borgkrantz Ursel, M N X X X

Brorsson, Tommy,SD N Avst Avst Avst Avst X
Daa, Bjarne, S N X X Avst Avst
Svensson Lennart, M Nt X X X
Åke Sjörin FP Nt X X X
Sigbo Leif, MO Nt X X X

Unosson, Christer, KD N Avst Avst X X
Silfvergren, Arne, S (kommer 17.40) N X X X
Lindahl, Theresa, M N X X Avst Avst
Sternegård, Marianne, C N X X X
Bengtsson, May, SD N Avst Avst Avst Avst X

Ljunggren, Gert, S N X X X
Danielsson Lennart, M N X X X
Carlsson Patric, S N X X X
Holmström Björkman Jane, FP N X X X
Elisabeth Stjärne, KD Nt X X X

Bengtsson Michael, SD F
Bencsik Niklas, S (kommer 18.25) N X X Avst Avst
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 X X
Linderos Henrik, M N X X Avst Avst
Hammar, Henrik, M N X X X

Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2013-11-25

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande
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Sammanträdesprotokoll 2013-11-25
Kommunfullmäktige

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

Ida§109Å § §

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Zachau, Carina, M N X
Olsson, Christer, S N X
Andersson, Arne, M N X
Eskilandersson, Mikael, SD N X
Möllerström, Arne, S N X

Zorec, Björn, FP N X
Engström, Clas, KD N X
Nilsson Tomas, C N X
Roos, Madeleine, M N X
Nyberg, Donald, S N X

Persson, Mats, MO N X
Bengtsson, Niclas, SD N X
Nilsson, Henrik, M N X
Bencsik Betty, S Nt X
Andersson, Ann-Sofie, FP (kommer 18.05) N X

Kempe Gun, M (§ 99-104) N
Gustafsson, Martin, C N X
Bjertner, Thomas, S N X
Håkansson, Magnus, KD N X
Borgkrantz Ursel, M N X

Brorsson, Tommy,SD N X
Daa, Bjarne, S N X
Svensson Lennart, M Nt X
Åke Sjörin FP Nt X
Sigbo Leif, MO Nt X

Unosson, Christer, KD N X
Silfvergren, Arne, S (kommer 17.40) N X
Lindahl, Theresa, M N X
Sternegård, Marianne, C N X
Bengtsson, May, SD N X

Ljunggren, Gert, S N X
Danielsson Lennart, M N X
Carlsson Patric, S N X
Holmström Björkman Jane, FP N X
Elisabeth Stjärne, KD Nt X

Bengtsson Michael, SD F
Bencsik Niklas, S (kommer 18.25) N X
Nilsson Per-Uno, M N X
Erixson, Ulla-Britt, SPI N X
Johansson, Kurt-Arne, C N X

Svensson, Leif, S N X
Bäck Johansson, Heidie, MO N X
Linderos Henrik, M N X
Hammar, Henrik, M N X

Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2013-11-25

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande
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Sammanträdesprotokoll 2013-11-25
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §99 KLK.2013.267 041

Förslag till budget 2014 och EFP 2014-2016

Föreligger Kommunstyrelsens förslag till budget 2014 jämte flerårsplan
2014-2016.

Efter genomgång av nämndernas budgetförslag föreslår kommunstyrelsen
ändringar utifrån budgetramnivå för 2014. För investeringar redovisas EFP,
Ekonomisk flerårsplanering, av samtliga investeringar.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-11-06 - KS § 121
Förslag från SD till ks
Förslag från S
Protokoll - Förhandling enligt MBL 11 §
Protokoll - Ksau § 182, Budget samt EFP 2015-2016 för
kommunstyrelsens verksamhetsområde
Protokoll - Un § 93
Protokoll kultur o fritidsutskottet - Un § 88,
Protokoll - Sn § 119
Protokoll - Sbn § 93
Protokoll - Rn § 14

Kommunstyrelsen har behandlat budgetförslaget 2013-11-06, § 121.
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Sammanträdesprotokoll 2013-11-25
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges behandling

Inledande anföranden och yrkanden

Partiernas budgetförslag
Carina Zachau (m) anför att budgetförslaget 2014-2016 är lagt utifrån
de behov och önskemål, som kommit till budgetberedningen från
nämnderna och kommunstyrelsen. Utjämningssystemet medför
förändringar för Örkelljunga kommun. Utjämningssystemet består av
regleringsbidrag, kostnadsutjämning och inkomstutjämning.
Majoritetens förslag är beräknat utifrån en befolkningsökning på
9 invånare för 2014. Resultatet beräknas på 5 miljoner kronor.
Löneökningarna kompenseras fullt ut i Örkelljunga kommun.
Ålderspension och räntor är poster som förändras liksom
semesterlöneskulden. Kvar finns 10 miljoner kronor att disponera i
förslagen till budget som lämnas från de olika partierna. Carina Zachau
yrkar bifall till kommunstyrelsens budgetförslag. Madeleine Roos (m),
Theresa Lindahl (m) och Henrik Nilsson (m) instämmer i yrkandet.

Christer Olsson (s) håller inledningsanförande och yrkar bifall till det
Socialdemokratiska budgetförslaget, som närmare framgår av utsända
handlingar i ärendet. Thomas Bjertner (s) instämmer i yrkandet.

Tomas Nilsson (c) håller inledningsanförande för Centerpartiet och
yrkar bifall till kommunstyrelsens budgetförslag.

Christer Unosson (kd) håller inledningsanförande för
Kristdemokraterna och yrkar bifall till kommunstyrelsens
budgetförslag.

Mikael Eskilandersson (sd) håller inledningsanförande och yrkar bifall
till Sverigedemokraternas budgetförslag som närmare framgår av
utsända handlingar i ärendet.

Hälsa med Hästkraft
Carina Zachau (m) yrkar att 120.000 kronor skall avsättas 2014 till
projektet Hälsa med Hästkraft, så att projektet kan ges möjlighet till att
skapa socialt företagande. Christer Unosson (kd), Tomas Nilsson (c),
Madeleine Roos (m), Theresa Lindahl (m) och Henrik Nilsson (m)
instämmer i yrkandet.
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Sammanträdesprotokoll 2013-11-25
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Patric Carlsson (s) och Gun Kempe yrkar att 240.000 kronor
skall avsättas 2014 till projektet Hälsa med Hästkraft. Mikael
Eskilandersson (sd), Mats Persson, (mo), Thomas Bjertner (s) och Betty
Bencsik (s) instämmer i yrkandet

Arbetsmarknadsåtgärder
Mats Persson (mo) yrkar att 2,0 mkr skall avsättas för
arbetsmarknadsåtgärder i norra kommundelen. Anslaget skall tas
ur tilläggsbudget 2014 om 3,3 mkr.
Carina Zachau (m) yrkar avslag på Mats Perssons yrkande.

Tjänst som utredare
Mats Persson (mo) yrkar att förslaget om inrättande av en tjänst som
utredare om 500.000 kronor i kommunstyrelsens budgetförslag skall
avslås.

Försörjningsstödet
Patric Carlsson (s) yrkar instämmande i socialdemokraternas
budgetförslag med utökning av försörjningsstöd med 2,7 mkr.
Mats Persson (mo) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag om
utökat försörjningsstöd med 2,7 mkr.

Ny organisationsförändring inom socialförvaltningen
Patric Carlsson (s) yrkar instämmade i socialdemokraternas
budgetförslag med 500,000 kronor till ny organisationsförändring inom
socialförvaltningen.

Vid ärendets behandling yttrar sig även Marianne Sternegård (c), Clas
Engström (kd), Henrik Linderos (m), Niclas Bengtsson (sd) och Björn
Zorec (fp).
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Sammanträdesprotokoll 2013-11-25
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

1. Tjänst som utredningssekreterare
Ordföranden ställer proposition på Mats Perssons yrkande och finner att
detsamma avslås.

Omröstning
Omröstning begärs och följande proposition godkännes:
Ja-röst för avslag på Mats Perssons yrkande.
Nej-röst för bifall till Mats Persson yrkande.

Omröstningsresultat
Vid omröstningen avger kommunfullmäktige 34 ja-röster och
9 nej-röster. Kommunfullmäktige har således beslutat avslå Mats
Perssons yrkande.

2. Arbetsmarknadsåtgärder
Ordföranden ställer proposition på Mats Perssons yrkande och finner att
detsamma avslås.

Omröstning begärs och följande proposition godkännes:
Ja-röst för avslag på Mats Perssons yrkande.
Nej-röst för bifall till Mats Persson yrkande.

Omröstningsresultat
Vid omröstningen avger kommunfullmäktige 27 ja-röster och
9 nej-röster. Sju ledamöter avstår från att rösta. Kommunfullmäktige
har således beslutat avslå Mats Perssons yrkande.

3. Hälsa med Hästkraft
Ordföranden ställer proposition på Patric Carlssons och Gun Kempes
yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Omröstning
Omröstning begärs och följande proposition godkännes:
Ja-röst för avslag på yrkandet.
Nej-röst för bifall till Patric Carlsson och Gun Kempes yrkande.
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat
Vid omröstningen avger kommunfullmäktige 24 ja-röster och
19 nej-röster. Kommunfullmäktige har således beslutat avslå Patric
Carlssons och Gun Kempes yrkande.

Gruppreservation anmäls från Socialdemokratiska partiet enligt de
ledamöter som framgår av närvarolistan.

4. Försörjningsstödet
Ordföranden ställer proposition på Patric Carlssons och Mats Perssons
yrkande och kommunfullmäktige beslutar därefter att avslå yrkandet.

5. Ny organisationsförändring inom socialförvaltningen
Ordföranden ställer proposition på Patric Carlssons yrkande och finner
att detsamma avslås.

Omröstning
Omröstning begärs och följande proposition godkännes:
Ja-röst för avslag på yrkandet.
Nej-röst för bifall till Patric Carlsson yrkande.

Omröstningsresultat
Vid omröstningen avger kommunfullmäktige 24 ja-röster och
14 nej-röster. Fem ledamöter avstår från att rösta. Kommunfullmäktige
har således beslutat avslå Patric Carlssons yrkande.

6. Förslag till budget 2014 och EFP 2014-2016
Ordföranden ställer proposition, dels på Kommunstyrelsens förslag
inklusive Carina Zachaus förslag om Hälsa med Hästkraft, dels
Socialdemokraternas förslag, dels Sverigedemokraterna förslag och
finner att kommunstyrelsens förslag antas.

Omröstning
Omröstning begärs.

Huvudförslag
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag som huvudförslag.
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Nämnd Budgetram
2013

Löneökningar
2013

Utökning
ram

Ny
budget-ram
2014

Kommunstyrelse 19 730 344 1 280 21 354
Samhällsbyggnadsnämnd 20 402 178 150 20 730
Räddningsnämnd 8 074 15 183 8 272
Kultur- och fritidsutskott 13 295 89 0 13 384
Utbildningsnämnd 197 027 3 351 2 390 202 768
Socialnämnd 159 070 2 592 2 810 164 472
Totalt 417 598 6 568 6 813 430 980

Kontraproposition
För att utröna om det Socialdemokratiska förslaget eller förslaget från
Sverigedemokraterna ska utses som motförslag, ställer ordföranden
proposition på de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutar utse det Socialdemokratiska förslaget som motförslag i
huvudomröstningen.

Huvudomröstning
Omröstning har begärts för huvudomröstningen och följande
proposition godkännes:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till socialdemokraternas förslag.

Omröstningsresultat
Vid omröstningen avger kommunfullmäktige 25 ja-röster och
14 nej-röster. Fyra ledamöter avstår från att rösta. Kommunfullmäktige
bifaller därmed kommunstyrelsens förslag inklusive Carina Zachaus
yrkande om Hälsa med hästkraft.

Kommunfullmäktige beslutar således

att bifalla Kommunstyrelsens reviderade förslag till budget 2014
och EFP 2014-2016 enligt följande:

Nämnderna tilldelas budget på nämndsnivå.
Nedan anges budgetram för 2014
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

BESKRIVNING, KOMMENTAR FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
KOMMUNSTYRELSEN
DRIFTBUDGET

2014 2015 2016

Fria resor pensionärer
Valnämnd
Webbsändningar
Utredare kommunkansliet
Överförmyndare
Kost och städ utredning utbildning
Bredbandsstrategi
Arbetsmarknadsåtgärder
Förändring av driftbudget

-250
+200
+20
+500
+60
+100
+400
+250
+1280

-250
0

+20
+500
+60
0

+400
+250
+980

-250
0

+20
+500
+60
0

+400
+250
+980

KOMMUNSTYRELSEN
INVESTERINGSBUDGET

2014 2015 2016

Säkerhetsåtgärder, fastighetslarm +250
Lillhallen omläggning hallgolv +1100
Fastighetstekniskt underhåll +500 +500 +500
Lekplatser +100 +100 +100
Markytor +100 +100 +100
Solrosen tak +600
Rapphönan, tak
Rapphönan ventilation

+700
+1200

Bokelunda utbyte fasadskivor +500
Solrosen ventilation +900
Simhallen
Åsljunga idrottshall +500

+1000

Kungsskolan ventilation +850
Beringsskolan special +2500 +3000
Idrottsplatsen +400
Gyllet ny ugn +160
Tallgården ny entre +150
Mårdenskolan nytt tak +250 +500
Kungsskolan nytt ytskikt +350
Kungsskolan aula +1200
Allhall +19000 +19000
Gyllet tak +400
Hissbyte Kungsskolan
Mårdenskolan vvx
Tallgården byte hiss

+250
+400

+400

11(58)



Sammanträdesprotokoll 2013-11-25
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Bokelunda F-5
Södergården kokgryta+disk
Solgården disk
Gatuförrådet portar

+400

+2000
+600

+100
Åsljunga skola tak och ventilation
Datautrustning
Investering Bredbandsstrategi
Investering raindance
Investering Webbsändning

+200
+300
+500
+100
+100

+400
+300
+500

+300
+500

RÄDDNINGSNÄMND, DRIFTSBUDGET

Räddningstjänstförbund

2014

+183

2015 2016

Förändring av driftbudget +183

RÄDDNINGSNÄMND, INVESTERING
Båt Skånes Fagerhult
Röksskyddutrustning
Höjdfordon
Tankbil Skånes Fagerhult
Terrängmotorcykel
Hydraulverktyg Örkelljunga

+200
+3000

+150
+200

+1500
+200
+600

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 2014 2015 2016
DRIFTBUDGET
Drift konstgräsplan
Drift Skateboard park

+100
+50

+100
+50

+100
+50

Förändring av driftbudget +150 +150 +150

INVESTERINGSBUDGET 2014 2015 2015
Markundersökningar +200 +200 +200
Gator vägar asfalt +2500 +2500 +2 500
Lekplatser +50 +50 +50
Tillgänglighetsanpassning +100 +100 +100
Cykelvägar +500 +500 +500
Väg 114 Ängelholmsvägen +1000 +1700
Ejdern Nordväst +300
Bruksvägen +3000
Nytt Gis system +400
Fordon +1000 +1500 +800
Industriområdet Eket +3000
Exploatering Eket +1000
Ombyggnad Nya Torg +4700
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Aborraleden +800
Belysning Gc väg +850
Skåneporten etapp 2 +4500
Belysning motionsslinga
Konstgräs TB 2, 2013

+670
+2500

Samhällsbyggnadsnämnd VA
INVESTERINGSBUDGET
Åtgärder ledningsnät +1500 +1500 +1500
Ejdern nordväst +200
Renovering VA verket +5000 +5000
Avloppsreningsverk +500 +500 +500
Bruksvägen, +3000
Ombyggnad av biogasanläggning +2000
Nytt drift och övervakningssystem +1500
Vattenledning Skåneporten
Åtgärder ovidkommande vatten

+4500
+2000 +2000

Åtgärder reningsverk ventilation
Elverk
Täckning Biobäddar

+2000

+1000 +1000
+150

Ny centrifug +1500

KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT 2014 2015 2016
DRIFTBUDGET
Inga förändringar i driftbudget

UTBILDNINGSNÄMND 2014 2015 2016
DRIFTBUDGET
Utökad planeringstid förskola
IKT pedagog
Speciallärare
Kurator
Svenska som andra språk
Skolpsykolog
Modersmåls undervisning
Grundbemanning
Matematik satsning
Minskad städ och uppvärmning
Fältsekreterare Centrumkraft
Minskad kostnad paviljong

+300
+250
+125
+125
+250
+70
+150
+500
+500
-150
+400
-130

+300
+250
+250
+250
+250
+70
+150
+500
+500
-150
+400
-230

+300
+250
+250
+250
+250
+70
+150
+500
+500
-150
+400
-230

Förändring av driftbudget +2390 +2540 +2540
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

INVESTERINGSBUDGET
Inventarier: grundskola, UBC och förskola
Elevdatorer

+1550
+650

+1450
+650

+1 450
+650

SOCIALNÄMND 2014 2015 2016
DRIFTBUDGET

Förstärkning försörjningsstöd
Riktade insatser försörjningsstöd
Utöknings LASS/SFB
Nyckelgömmor
Effektivisering nyckelgömmor
Familjefrid, under förutsättning att andra
kommuner går med
Hälsa med hästkraft

+900
+1000
+560
+160
-130
+200

+120

+900
+1000
+560
+160
-160
+200

+900
+1000
+560
+160
-160
+200

Förändring av driftbudget +2810 +2660 +2660

INVESTERINGSBUDGET
Delegationsbudget +600 +600 +600
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutar dessutom

att årets resultat 2014 ska uppgå till 5 mnkr,

att tilläggsbudgeten för 2014 skall vara 3.3 mnkr,

att med i denna paragraf angivna ändringar i förhållande till
2013 års budgetramnivå fastställa budget 2014 jämte
flerårsplan 2014-2016, inklusive investeringsbudget,

att kommunstyrelsen vid behov, får för kommunens räkning
utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande
nyupplåna, dvs öka kommunstyrelsens låneskulder under
2014 till totalt 20 miljoner kronor.Kommunstyrelsen har
under 2014 rätt att omsätta lån, dvs låna upp motsvarande
belopp på de lån som förfaller till betalning under 2014,

att kommunens taxor är oförändrade i jämförelse med 2013,
(undantag indexering).

Reservationer
Socialdemokratiska partiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget budgetförslag. Ledamöterna framgår av närvarolistan.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
budgetförslag. Ledamöterna framgår av närvarolistan.

Miljö och omtanke har genom Mats Persson reserverat sig skriftligt
mot beslutet i enlighet med till paragrafen fogad bilaga. Ledamöterna
framgår av närvarolistan.

Noteras att ärendet ajourneras klockan 21.00 - 21.10 efter förslag från
Patric Carlsson (s).
____________
Expedieras till:
Stefan Christensson, ekonomichef, Ledningsgruppen
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsutskottet
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §100 KLK.2013.271 042

Utdebitering för Örkelljunga kommun 2014

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-11-06 - KS § 122

Kommunfullmäktige beslutar

att utdebiteringen för Örkelljunga kommun för år 2014
fastställes till 18:76 kronor per skattekrona.

______________

Expedieras till:
Stefan Christensson f v b
Ledningsgruppen
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §101 KLK.2013.275

Förslag till Finansiella mål 2014

Ekonomichef Stefan Christensson presenterar följande förslag till
Finansiella mål 2014:

1. Kommunen ska årligen ha ett balanskravsresultat som minst uppgår
till X procent av skatteintäkter och generella statsbidrag,

  
2. Kommunens investeringar skall till 100 procent finansieras med egna
medel (årets balanskravsresultat och avskrivningar).

 
Alternativa finansiella mål till mål nr 2:
 
Alternativ 1: Soliditeten ska vara minst 40% exklusive pensionsskulden
(Eget kapital/totalt kapital)
 
Alternativ 1.2: Soliditeten ska vara  minst 60% inklusive
pensionsskulden (Eget kapital+pensionsskulden)/totalt kapital

Soliditeten är ett allmänt vedertaget finansiellt nyckeltal som
kommunen redovisar i årsredovisningen och som visar hur stor andel
av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditeten kan
bara förbättras genom att generera vinst, genom amortering och genom
kapitaltillskott. Det sistnämnda är inte aktuellt för en kommunal
förvaltning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-11-06 - KS § 124
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutar

att anta följande Finansiella mål för Örkelljunga kommun 2014:

· Kommunen ska årligen ha ett balanskravsresultat som minst
uppgår till 1 % procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag.

 
· Soliditeten ska vara minst 40% exklusive pensionsskulden

(Eget kapital/totalt kapital).
 
· Soliditeten ska vara  minst 60% inklusive pensionsskulden

(Eget kapital+pensionsskulden) / totalt kapital.
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Ledningsgruppen
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsutskottet
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §102 SBN.2013.26

Projekt gång- och cykelväg Hallandsvägen

Trafikverket har beviljat kommunen 750 000 kronor för att under 2013
anlägga en gång- och cykelväg längs med Hallandsvägen i Örkelljunga,
från rondellen i centrum till väg 24. Kommunen har för avsikt att
genomföra projektet under 2013 men vid anbudsöppningen i juli stod
det klart att vinnande anbud överskrider befintlig budget.

För att projektet ska genomföras under 2013 behöver extra medel
tillskjutas projektet, alternativt att delar av projektet tas bort.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-11-06 - KS § 127
Protokoll 2013-08-26 - SBN § 77
Tjänsteskrivelse - Projekt gång- och cykelväg Hallandsvägen

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat

att godkänna igångsättning av projektet i enlighet med alternativ 3
i tjänsteskrivelsen.

Alternativ 3 anger att Gång- och cykelvägen anläggs med
hela sträckningen från centrum till väg 24, dock att vissa
arbeten utgår från entreprenören (bl a nya trafikljus, pollare
och smågatsten) samt att ej nyttjade investeringsmedel
på 100 tkr för projekt 3786 omfördelas till projekt 3795

att byte av trafikljus ska ingå i projektet, samt

att godkänna omfördelningen av ej nyttjade investeringsmedel
från projekt 3786 (tillgänglighetsanpassning) till projekt 3795
(GC-vägar)
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens önskemål
godkänna omfördelningen av ej nyttjade investeringsmedel
från projekt 3786, Tillgänglighetsanpassning, till projekt 3795
GC-vägar.

____________

Expedieras till:
Sanhällsbyggnadsnämnden
Stefan Christensson
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §103 KLK.2013.193 3

Förslag till renhållningsföreskrifter och Avfallsplan

Nårab lämnar förslag till ny renhållningsordning innehållande
Renhållningsföreskrifter och Avfallsplan. Renhållningsordningen är
omgjord till stora delar. Nårab har använt Avfall Sveriges mall för
renhållningsordningar och anpassat den till förutsättningarna i
Örkelljunga kommun. Renhållningsordningen har granskats och
kompletterats av Söderåsens Miljöförbund.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-02 - KS § 110
Förslag till renhållningsföreskrifter och Avfallsplan
Renhållningsföreskrifter
Avfallsplan 2013-2016
Jämförelse renhållningsordning 2007 och 2013
Komplettering - Bilaga 2 Vägkriterier
Komplettering - Tärtortskarta Stidsvig
Komplettering - Tärtortskarta Eket
Komplettering - Tärtortskarta Perstorp
Komplettering - Tärtortskarta Åsljunga
Komplettering - Tärtortskarta Skånes Fagerhult
Komplettering - Tärtortskarta Ljungbyhed
Komplettering - Tärtortskarta Örkelljunga
Komplettering - Tärtortskarta Östra Ljungby

Vid kommunfullmäktiges behandling yttrar sig Gun Kempe och Niklas
Bencsik (s).
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Nårabs förslag till Renhållningsordning
innehållande Avfallsplan för Örkelljunga kommun och
Renhållningsföreskrifter för Örkelljunga kommun, samt

att i fortsatta kontakter med Nårab begära information via mail
och brev med mottagningsbevis i samband med att nya
förslag presenteras.

____________

Expedieras till:
Nårab, Dan Waldemarsson
Lisa Larsson
Sarah Lundberg
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §104 KLK.2013.221 003

Kommunens huvudmål utifrån vision 2020

Kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau (m) presenterar förslag
till kommunens huvudmål utifrån Vision 2020 enligt följande:

Vision 2020

Örkelljunga kommuns miljö- och hälsobringande profil stärks. Gröna
Örkelljunga har en tydlig roll och är en viktig medspelare i det
nordvästskånska samarbetet.Trygghet, småskalighet, entreprenörskap,
delaktighet och närhet är grundläggande värden, som tillsammans
erbjuder unik livskvalitet, vilket leder till att Örkelljunga kommun i alla
lägen blir ett klockrent val.

Huvudmål

Medborgare
Det ska vara attraktivt och tryggt att bo och verka i Örkelljunga.

Verksamhet och service
Den kommunala organisationen skall kännetecknas av helhetssyn där
tydligt ledarskap och gott medarbetarskap genomsyrar verksamheten.
Enkelhet, ordning och reda samt tydligt transparanta och hållbara
arbetsprocesser.

Utveckling och tillväxt
Kommunen skall ha ett starkt utvecklingsfokus, där ökat engagemang
mellan medborgare, näringsliv och kommun, ger tillväxt.
Kommunen skall vara en självklar aktör i det nordväst skånska
samarbetet

Ekonomi
God ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-02 - KS § 115
Förslag på kommunens huvudmål utifrån vision 2020
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Huvudmål för Örkelljunga kommun, samt

att vid sidan om kommunens slogan "Ett klockrent val " även
använda slogan "Trygga och friska medborgare i rörelse".

____________

Expedieras till:
Ledningsgruppen
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsutskottet
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §105 KLK.2013.140 055

Besvarande av motion - Inför fritt internet i centrum

Mikael Eskilandersson (sd) har inlämnat en motion om fritt internet i
centrum. Avmotionen framgår följande:

Sverigedemokraterna i Örkelljunga är teknikvänliga och vill gärna ge
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 fria internet på kommunens hemsida.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna
kommunfullmäktige besluta:

att i motionens anda införa fria internetzoner på lämpliga ställen i
kommunen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-02 - KS § 114
Yttrande - Leif Kristensson, IT-samordnare
Motion - Inför fritt internet i centrum

Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
kommunledningskontoret för yttrande senast 2013-09-30.

Yttrande från IT-samordnareLeif Kristensson
IT-enheten föreslår att ett eventuellt införande av trådlöst nätverk i
Örkelljunga centrum sker i samband med Svenska Stadsnäts utbyggnad
av så kallade spridningsnät i Örkelljunga tätort.

Synpunkter
Det har blivit allt vanligare att man i större städer inför trådlösa nätverk
för gratis Internet. I Helsingborg finns det på åtta platser, vid större torg
och parker.

I Örkelljunga finns redan möjlighet att använda gratis Internet på
Kulturhuset. Användaren får en biljett (voucher) vars giltighet bestäms
av personalen, från 1 till maximalt 8 timmar.
Vid torget finns en så kallad ”hotspot” som det privata företaget The
Cloud står bakom. Nyttjandegrad och funktionalitet är okänd.
För att inte konkurrera ut kommersiella bredbandsaktörer i
bostadsområden i närheten bör hastigheten och åtkomsten vara
begränsad.

Att det är gratis för användaren innebär inte att det är gratis för
kommunen. Någon måste betala kostnaden för planering och införande
samt underhåll. Ett trådlöst nätverk måste i grunden ha tillgång till ett
trådbundet nätverk (företrädesvis fiber). Kommunen äger inget eget nät
sedan försäljningen av Örkelljunga Bredband AB. Om trådlösa nätverk
skall etableras på fler platser måste kommunen således hyra
förbindelserna till dessa (undantaget Kommun- och Kulturhuset).

I motionen nämns torget och busshållplatsen. Leif Kristensson skulle
också kunna tänka sig etableringar vid Nya Torg, Dalen och
skateboardbanan. Han föreslår därför att Örkelljunga kommun
undersöker detta i samband med Svenska Stadsnäts planering av nya
fiberförbindelser via spridningsnät i Örkelljunga tätort.

Externa IT-konsultermed kompetens inom området kommer i
förekommande fall att behöva anlitas för driftsättning och
systemunderhåll.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kort- och långsiktiga kostnader för detta kan inte bedömas i nuläget.
Beroende på antalet accesspunkter och kvalitet på nödvändig utrustning
kan det initialt, mellan ”tummen och pekfingret”, handla om ett par
hundra tusen kronor.

Protokollsanteckning i arbetsutskottet
Arbetsutskottet noterar att teknikutvecklingen går snabbt framåt och att
kostnaderna minskar. Det stora flertalet användare har idag egen
anslutning till nätet via mobiltelefoner, plattor m m. Ett kommunalt
engagemang med trådlöst nätverk kräver ständig tillsyn och innebär ett
kommunalt ansvar i den händelse felaktig information hanteras.
Arbetsutskottet anser därför att frågor om säkerhet och sårbarhet är
alldeles för oklara för att motionen skall bifallas.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända, dels yttrandet från
IT-samordnareLeif Kristensson, dels arbetsutskottets
protokollsanteckning ovan,

att med hänsyn till de risker och sårbarheter som finns med
förslaget är det för närvarande inte aktuellt för kommunen
att införa fritt internet i Örkelljunga centrum, samt

att motionen därmed anses vara avslagen

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden i kommunfullmäktige
Mikael Eskilandersson (sd) och Niclas Bengtsson (sd) yrkar bifall
till motionen.

Mats Persson (mo) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Henrik Nilsson (m), Theresa Lindahl (m) och Gert Ljunggren (s)
yttrar sig i ärendet.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mikael Eskilandersson förslag
mot kommunstyrelsens förslag och finner att det sistnämnda
förslaget antas.

Omröstning
Omröstning begärs och följande proposition godkännes:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Mikael Eskilanderssons yrkande.

Omröstningsresultat
Vid omröstningen avger kommunfullmäktige 31 ja-röster och
5 nej-röster. Sex ledamöter avstår från att rösta. Kommunfullmäktige
har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar således

att som svar på motionen översända, dels yttrandet från
IT-samordnareLeif Kristensson, dels arbetsutskottets
protokollsanteckning ovan,

att med hänsyn till de risker och sårbarheter som finns med
förslaget är det för närvarande inte aktuellt för kommunen
att införa fritt internet i Örkelljunga centrum, samt

att motionen därmed skall vara avslagen.
____________

Expedieras till:
Mikael Eskilandersson
Leif Kristensson
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Justerandes
signatur
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KF §106 KLK.2013.36 736

Besvarande av motion - Bryt avtalet med Region Skåne
om färdtjänsten

Mats Persson, (mo), har inkommit med motion, daterad 2013-02-03, där
han begär att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att
säga upp avtalet om färdtjänsten med Region Skåne och driva
densamma i lokal regi.

Mats Persson anför följande i sin motion:

Flera kommuner har påpekat allvaret i hur dåligt färdtjänsten fungerar i
Ängelholm, Hässleholm, Kristianstad och nu senast Osby.

Miljö och omtanke, MO har i valprogrammet föreslagit att tjänsten
mycket väl kan vara lokalt förankrad och driven.Vemhittar bättre i vår
närregion än den lokala taxiverksamheten? Att driva det hela i
Skånetrafikens regi måste skapa en överbyggnad och byråkrati som
enbart motarbetar lokal företagsamhet och närhet.

Med anledning av ovanstående hemställer motionären därför
att kommunstyrelsen får i uppdrag att säga upp avtalet om färdtjänsten
med Region Skåne och driva densamma i lokal regi.

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-10-02 - KS § 116
Anmälan motion - Bryt avtalet med region Skåne om färdtjänsten

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra åt
kommunledningskontoret att utreda motionen och inkomma med
förslag till svar till den 1 oktober 2013.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning i arbetsutskottet

Arbetsutskottet noterar att färdtjänsten vid vissa tidpunkter och tillfällen
varit ett problem i hela Skåne. Nio av de elva kommunerna i Skåne
Nordväst har överlåtit det kommunala färdtjänstansvaret på Region
Skåne inom ramen för en länsfärdtjänst, där Region Skåne tar det fulla
ansvaret för regelverk och tillståndsgivning. Höganäs och Klippan har
inte överlåtit den kommunala färdtjänsten till Region Skåne.

Det nuvarande avtalet mellan de nio kommunerna och Region Skåne
löper ut 2014-12-31. Ängelholm och Perstorp har beslutat att göra egna
utvärderingar över hur färdtjänsten fungerar, har fungerat och kan antas
komma att fungera och kosta för skattebetalarna, oavsett de finansierar
den över landstingsskatten eller kommunalskatten. Örkelljunga
kommun erbjuds att deltaga i dessa utvärderingar.

Kollektivtrafikgruppen i Skåne Nordväst och Örkelljunga kommun
menar, att en återgång till det gamla inte är någon lösning.
Kommunerna och Region Skåne bör söka en annan, lämpligare form för
samverkan kring färdtjänsten. Kollektivtrafikgruppen bedömer, att en
samlad, gemensam utvärdering av hur färdtjänsten fungerar med
nuvarande lösningar inom Skåne Nordväst med analys av hur den skulle
kunna fungera och utvecklas med andra lösningar omgående bör göras
för att kunna läggas till grund för den diskussion, som måste till inför
nuvarande färdtjänstavtals upphörande 2014-12-31. Det kan vara
lämpligt att i en sådan utvärdering också jämföra med lösningar i andra
delar av länet. En sådan eventuell utvärdering bör enligt
kollektivtrafikgruppen initieras av styrelsen för Skåne Nordväst.

I avvaktan på ovannämnda utvärderingar och ekonomiska konsekvenser
finner inte Örkelljunga kommun anledning att i förtid säga upp gällande
avtal om färdtjänsten. Motionen föreslås därför avslås.
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Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden
Carina Zachau yrkar avslag på motionen i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Mats Persson (mo) yttrar sig i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar således

att som svar på motionen översända arbetsutskottets
protokollsanteckning ovan, samt

att motionen därmed avslås.
____________

Expedieras till:
Mats Persson
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KF §107 KLK.2013.84 314

Besvarande av motion - Förbättra snöröjning och
halkbekämpning

Per-Uno Nilsson (m), Theresa Lindahl (m) och Arne Andersson (m)
har inlämnat en motion 2013-03-18 om att Förbättra snöröjning och
halkbekämpning.

Avmotionen framgår att kommunen ansvarar för att gator och vägar har
en god standard och är trafiksäkra samt utformade och anpassade för en
god boendemiljö. Trafikverket ansvarar och sköter om de större vägarna
och vissa genomfartsleder. Snöröjning och halkbekämpning inom
Örkelljunga kommuns gatunät ska utföras av kommunen. Enligt
kommunens hemsida gäller följande:

”Snöröjning och halkbekämpning som ska utföras före ordinarie
arbetstid, det vill säga innan klockan 07.00, ska bedömas dagen innan
av en arbetsledare anställd på kommunen.”

Vilka gator gäller det och hur kan man veta behovet om det kommer
mycket snö på natten?

Under helgen, det vill säga mellan fredag klockan 15.45 och måndag
klockan 07.00, utförs vinterväghållningen efter avrop från
tjänstgörande arbetsledare, som ligger i beredskap tillsammans med
övrig beredskapspersonal och åtta entreprenadenheter. Alltså ingen
beredskap under vardagsnätter och hur kan en jourhavande
tjänsteman uppmärksamma den nederbörd eller behov av sandning som
behövs i de orter som tjänstemannen inte bor i. För att säkerställa
framkomligheten för räddningstjänst och ambulans samt boende är det
viktigt att röjning och sandning sker så snart det är påkallat, dygnet
runt.

Motionärerna vill att fullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag

· att förutsättningslöst undersöka om hur en säkrare
vinterväghållning och jour kan införas så att hela
kommunens behov av att snöröjning och halkbekämpning
kan sättas in i tid.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2013-11-06 - KS § 131
Beslut - Sbn § 84. 2013-08-26
Tjänsteskrivelse - Kristian Swärd
Motion - Förbättra snöröjning och halkbekämpning

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 30 september 2013.

Samhällsbyggnadschef Kristian Swärd framför i skrivelse att
samhällsbyggnadsförvaltningen anser följande:

· att kommunen har en fullgod vinterväghållning,
· att få klagomål inkommer på nuvarande väghållning,
· att nuvarande beredskapsschema fungerar bra,
· att ytterligare utöka beredskapen ger en stor kostnadsfördyring,
· att ökad beredskap ger omfattande förändringar av arbetstider

för övrig personal inom gata/park och att utökad beredskap inte
skulle ge en förbättrad vinterväghållning.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat

att instämma i samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, samt

att översända skrivelsen till kommunstyrelsen som svar på
motionen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända samhällsbyggnadsnämndens
protokoll 2013-08-26, § 84, samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning noteras att beredskapspersonal
tjänstgör del av året under, vardagskvällar och helger.
Beredskapspersonalen befinner sig i regel i hemmet och kan därför inte
ha information om hela kommunen under dygnet. Några av de frågor
som uppstår är följande:
· Vadinnebär det om man skall ha en beredskap för hela

kommunen?
· Vadkostar detta?
· Hur agerar man t ex om det plötsligt under jourtiden uppstår

blixthalka i Skånes Fagerhult?

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen som anger att "förutsättningslöst undersöka om
hur en säkrare vinterväghållning och jour kan införas så att hela
kommunens behov av att snöröjning och halkbekämpning kan
sättas in i tid,

att därmed uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att göra en
utredning som visar olika alternativ hur man kan förbättra
snöröjningen i kommunen och som leder till en säkrare
vinterväghållning, samt

att svar på motionen skall lämnas senast den 15 mars 2014.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden i kommunfullmäktige

Arne Andersson (m) yrkar bifall till motionen.

Martin Gustafsson (c) och Bjarne Daa (s) yrkar att motionen skall anses
vara besvarad.

Mats Persson (mo) och Christer Unosson (kd) yttrar sig i ärendet.
Christer Unosson betonar att ärendet berör Örkelljunga kommuns
gatunäts behov av att snöröjning och halkbekämpning kan sättas in i tid.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Martin Gustafssons yrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner att det sistnämnda
förslaget antas.

Kommunfullmäktige beslutar således

att bifalla motionen som anger att "förutsättningslöst
undersöka om hur en säkrare vinterväghållning och jour
kan införas så att hela kommunens behov av att snöröjning
och halkbekämpning kan sättas in i tid",

att därmed uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att göra en
utredning som visar olika alternativ om hur man kan
förbättra snöröjningen i kommunen och som leder till en
säkrare vinterväghållning, samt

att svar på motionen skall lämnas senast den 15 mars 2014.
____________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ksau första sammanträdet i april 2014
Per-Uno Nilsson
Arne Andersson
Theresa Lindahl
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KF §108 KLK.2013.141 630

Besvarande av motion - Dubblat vårdnadsbidrag

Mikael Eskilandersson (SD) har inlämnat en motion om dubblat
vårdnadsbidrag. Avmotionen 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.

Avmotionen 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.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2013-11-06 - KS § 130
Yttrande över motion - Dubblat vårdnadsbidrag
Motion - Dubblat vårdnadsbidrag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till
kommunledningskontoret för yttrande senast till arbetsutskottets
sammanträde den 25 september.

Utbildningschef Ingela Ström framför följande i yttrande över
motionen:

Efter att en kommunal folkomröstning om valfrihet inom barnomsorgen
genomförts 2003-09-14 beslutade kommunfullmäktige att tillskriva
regeringen om att få bli en försökskommun med rätt att införa
vårdnadsbidrag.

I regeringsbeslut 2005-11-10meddelas att ett bifall till kommunens
ansökan förutsatte en lagändring som skulle ge kommuner rätt att utge
vårdnadsbidrag till barnfamiljer. Regeringen fann inte skäl att föreslå
riksdagen en sådan lagändring och vidtog därför ingen åtgärd med
anledning av skrivelsen från Örkelljunga kommun.

Ovanstående visar att det inte är framgångsrikt att anhålla om undantag
från lagstiftningen på detta område. Undertecknads uppfattning är
därför att Örkelljunga kommun bör avvakta en eventuell lagändring.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motion översända yttrandet från utbildningschef
Ingela Ström, samt

att därmed avslå motionen.
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Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkande i kommunfullmäktige

Mikael Eskilandersson yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mikael Eskilanderssons yrkande
mot kommunstyrelsens förslag och finner att det sistnämnda
förslaget antas.

Kommunfullmäktige beslutar således

att som svar på motion översända yttrandet från utbildningschef
Ingela Ström, samt

att därmed avslå motionen.
____________

Expedieras till:
Mikael Eskilandersson
Ingela Ström
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KF §109 KLK.2013.114 841

Besvarande av 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 cykelrouten 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
Protokoll 2013-11-06 - KS § 136
Yttrande från Cg Nilsson
Motion - Turismen i Örkelljunga

Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
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Arbetsutskottet har remitterat motionen till kommunledningskontoret
för yttrande senast den 15 oktober.

Cg Nilsson anför i sitt yttrande över motionen att mycket av det som
Bjarne Daa tar upp i sin motion redan finns tillgängligt och annat är på
gång att förverkligas. Cykelkartor finns tillgängliga digitalt via
kommunens hemsida och kartor finns även på papper. I ett större
regionalt sammanhang kan man ladda ner information från
bikeoresund.nu och Fjärilsleden.

Vissa besökare frågar efter information digitalt medan andra föredrar att
få broschyrer. Målsättningen är att på bästa sätt serva turister och andra
besökare oavsett vilket medium man föredrar.

Successivt tittar turistverksamheten på olika utvecklingsmöjligheter för
att utveckla cykelleder och andra turiststråk. Det finns också ett antal
idéer om olika aktiviteter längs med cykelleder.

Kommunen arbetar enligt Cg Nilsson med att ta fram QR-koder och
appar som en del av marknadsföringen av sevärdheter och upplevelser i
Örkelljunga kommun. QR-kodskapare och QR-kodläsare är
gratisfunktioner. QR Reader är ett exempel på en sådan gratisläsare.
Beträffande appar så finns idag färdiga sådana att ladda ner, typ
cykelfri, endomondo och everytrail. Samtliga är gratis.

Cg Nilsson föreslår att motionen med detta yttrande kan anses vara
besvarad.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända yttrandet från Cg Nilsson,
samt

att motionen därmed anses vara besvarad.
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Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden i kommunfullmäktige

Bjarne Daa (s) yrkar återremiss på ärendet. Bjarne Daa efterhör vem
som arbetar med i motionen angivna frågor. När är arbetet påbörjat och
när är det tänkt att arbetet ska vara slutfört? Han önskar därmed en
redovisning till kommunfullmäktige av dessa frågor.

Mikael Eskilandersson instämmer i yrkandet om
återremiss av ärendet.

Carina Zachau meddelar att frågan är påbörjad när kommunchef Peter
Andreasson anställdes i kommunen. En grupp har utsetts bestående av
turistsamordnaren, ett antal företag och företagsrekryteraren. Frågan
kommer inte att avslutas utan är ett ständigt pågående projekt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Bjarne Daa om
återremiss mot frågan om ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde. Ordföranden finner att ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde.

Omröstning
Omröstning begärs och följande proposition godkännes:
Ja-röst för att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.
Nej-röst för återremiss av ärendet enligt yrkandet från Bjarne Daa.

Omröstningsresultat
Vid omröstningen avger kommunfullmäktige 26 ja-röster och
16 nej-röster. Kommunfullmäktige har således beslutat att i enlighet
med reglerna om minoritetsåterremiss återremittera ärendet till
kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar således

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
Grunderna för återremissen är enligt Bjarne Daa svar på
frågorna om när arbetet har påbörjats, syftet med processen
och när det skall vara klart samt hur det skall presenteras.

____________
Expedieras till: Kommunstyrelsen
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KF §110 KLK.2013.51 734

Avsiktsförklaring - motion - Vem ska bygga ett nytt
äldreboende?

Carina Zachau, (m) har inkommit med motion, daterad 2013-02-15 om
byggande av nytt äldreboende i Örkelljunga.

Diskussion om ett nytt äldreboende i Örkelljunga har efter en motion i
fullmäktige påbörjats. En arbetsgrupp är tillsatt som ska utreda och
diskutera förutsättningarna.

Kommunstyrelsen har kommit till slutsatsen att en ombyggnation av
Södergården inte är aktuellt. Byggnaden är svår att bygga om till ett
modernt och funktionellt äldreboende. Dessutom är kostnaden för
ombyggnaden stor i jämförelse med att bygga nytt.

Arbetsgruppen har kommit fram till två olika alternativ, dels att bygga
40 nya särskilda boendeplatser, dels att bygga 70 nya särskilda
boendeplatser. Det har ännu inte diskuterats om kommunen ska bygga i
egen regi eller om man skall uppdra åt en extern part att bygga och att
Örkelljunga kommun därefter ska hyra äldreboendet.

Moderata fullmäktigegruppen har diskuterat frågan och har noterat att i
vissa kommuner har det varit det kommunala bostadsbolaget som byggt
äldreboende. Andra kommuner har kombinerat särskilt boende med
trygghetsboende, där kommun och bostadsbolag delat på ägandet. Kan
någon av de modellerna vara ett alternativ för Örkelljunga kommun?
Moderaterna vill att frågan diskuteras med Örkelljungabostäder AB.

Med hänvisning till ovanstående vill motionären att fullmäktige ger
kommunstyrelsen och Örkelljungabostäder AB i uppdrag att
tillsammans belysa olika alternativ och redovisa förslag.
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KF §67 KLK.2013.51 734

Beslutsunderlag
Anmälan motion - Vemska bygga ett nytt äldreboende?
Protokoll 2013-10-02 - KS § 111
Avsiktsförklaring
KF §67 2013-06-24

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har noterat att man utifrån motionens förslag
kommer att kontakta styrelsen i Örkelljungabostäder AB för att belysa
olika alternativ för uppförande av nytt äldreboende och därefter
redovisa dessa förslag. Ärendet skall återrapporteras till
kommunstyrelsen efter genomförda diskussioner.

Kommunfullmäktige har därefter beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag att som svar på motionen översända
kommunstyrelsens protokollsanteckning ovan, samt att motionen
därmed skall anses vara bifallen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger en Avsiktsförklaring
mellan Örkelljunga kommun och Örkelljungabostäder AB om
byggandet av ett nytt äldreboende.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden i kommunufllmäktige

Carina Zachau (m), Clas Engström (kd) och Christer Olsson (s) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket godkännes.
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Kommunfullmäktige beslutar således

att godkänna Avsiktsförklaring 2013-09-13 mellan Örkelljunga
kommun och Örkelljungabostäder AB avseende byggandet
av ett nytt äldreboende, samt

att kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att
tillsammans med Örkelljungabostäders styrelse utse
styrgrupp, arbetsgrupper och referensgrupper.

Bjarne Daa (s), Arne Andersson (m), Donald Nyberg (s) och Magnus
Håkansson (kd) anmäler jäv och deltar inte i beslutet
____________

Expedieras till:
Örkelljungabostäder AB
Carina Zachau
Kommunstyrelsens arbetsutskott i december 2013
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KF §111 KLK.2013.187 600

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande -
Behörigheten inför höstterminen

Mats Persson (mo) framför i interpellation följande:

Alliansen har talat mycket om lärarlegitimation och behörighet. Man får
väl betrakta det som mycket prat och lite verkstad. Detta torde dock inte
göra frågan mindre angelägen. Våra unga behöver så hög kompetens
som möjligt för att ha bra framtidsförutsättningar.

Med anledning av ovanstående frågar Mats Persson
utbildningsnämndens ordförande

Hur ser behörigheten i rektors- och lärargruppen ut inför det nya
läsåret?

Beslutsunderlag
Protokoll 2013-09-30 - KF §90
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande- Behörigheten inför
höstterminen

Kommunfullmäktige har beslutat

att interpellationen får ställas, samt

att utbildningsnämndens ordförande kommer att svara på
interpellationen vid nästa sammanträde.

Kommunfullmäktiges behandling

Björn Zorec (fp) meddelar att tanken med lärarlegitimation är att stärka
elevens rätt och på så sätt höja kunskapsnivån och stärka svenska
elevers konkurrenskraft. Behörigheten i Örkelljunga kommun kan anses
vara god i jämförelse. Behörigheten för rektorer visar att samtliga
tillsvidareanställda rektorer utom rektorn på Beringsskolan har
rektorsutbildningen. Han kommer att gå denna med start våren 2014.
Rektorn på Bokelundaskolan är förordnad och saknar rektorsutbildning.
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Rektorsutbildningen är obligatorisk för tillsvidareanställda rektorer som
är anställda efter den 15 mars 2010, men inte obligatorisk för
förskolechef och biträdande rektorer. Andelen lärare med
högskoleexamen är 90 % att jämföras med riket som har 88 %.
Lärarlegitimation har 95 % erhållit och ämnesbehörigheten är strax
utöver 90 %. Fem lärare har genomfört lärarlyftet.

Mats Persson (mo) tackar för svaret.
__________
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KF §112 KLK.2013.268 60

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande - Vad
innebär plats 280 i rankingen om skolan?

Mats Persson (m) har inlämnat rubricerade interpellation. Av
interpellationen framgår följande:

I lärarnas ranking av skolan erhåller vår kommun plats 280 av landets
294, en föga hedrande placering. Vi har ju hört nästan ett mantra om hur
fördömlig utbildningen är. Direkt började man bortförklara resultatet i
stället för att peka på ett viktigt arbete för att åtgärda brister. Det är nu
en gång för alla så att man blir negativt berörd av ett mindre bra resultat
men vi måste väl vara överens om att elevernas framtid är det viktigaste
målet vilket tydligen är mindre viktigt för den ledande alliansen. Nu
tror väl någon att jag kritiserar vår lärarkår. Detta är inte fallet, jag är
helt övertygad om att dom gör ett bra resultat med den penningpung
man har. Det blir inte bättre av att man den ena stunden slår till med
anställnings- och investeringsstopp och nästa stund öppnar igen.
Elevernas framtid i en skola med hög kvalitet är möjligen viktigare än
investeringar i allhall m.m. Inte minst ur ett inflyttningsperspektiv
gäller att ha utbildningen i toppklass.

Med anledning av ovanstående vill Mats Persson fråga
utbildningsnämndens ordförande:

Vilka åtgärder tänker utbildningsnämnden majoritet vidta för att
förbättra skolans resultat på de områden den dålig rankingen visar?

Beslutsunderlag
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande - Vadinnebär plats
280 i rankingen om skolan?
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Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får ställas, samt

att utbildningsnämndens ordförande kommer att svara på
interpellationen vid nästa sammanträde.

____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige den 16 december
Björn Zorec
Mats Persson
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Sammanträdesprotokoll 2013-11-25
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §113 KLK.2013.266 221

Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande - Vad händer runt Skånes Värsjö?

Mats Persson (mo) har inlämnat rubricerad interpellation och anför
följande:

För några år sedan aktualiserade jag frågan om rivningshus vid
kommunens infarter. Resultatet blev uppmuntrande. Flera skräphus
försvann. Vadhänder nu runt den lilla fina byn Skånes Värsjö? I
bebyggelsen finns fastigheter som är halvfärdiga/halvraserade. När
fastigheter förfaller är det ju inte bara berörd fastighet det gäller. Det
gäller ju i hög grad fastigheterna runt omkring. Även om juridiken är
besvärlig angående förfallna hus måste det till krafttag för att åtgärda
misshälligheterna i Skånes Värsjö.

Beslutsunderlag
Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande - Vadhänder
runt Skånes Värsjö?

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får ställas, samt

att samhällsbyggnadsnämndens ordförande kommer att svara på
interpellationen vid nästa sammanträde.

____________

Expedieras till:
Martin Gustafsson
Mats Persson
Kommunfullmäktige den 16 december
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Sammanträdesprotokoll 2013-11-25
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §114 KLK.2013.245 113

Fyllnadsval - ersättare i kommunfullmäktige, S

Länsstyrelsen har utsett Maicen Hermansson (s) som ny ersättare i
kommunfullmäktige från och med den 21 augusti 2013 till och med den
31 oktober 2014.

Beslutsunderlag
Ny ersättare i kommunfullmäktige för socialdemokraterna

Kommunfullmäktige beslutar

att notera länsstyrelsens beslut.
____________

Expedieras till:
Maicen Hermansson
Lönenheten
Troman
Vaktmästeriet för utbyte av skyltar
Suzana Bjelic
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Sammanträdesprotokoll 2013-11-25
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §115 KLK.2013.261 113

Fyllnadsval - ersättare i kommunstyrelsen, C

Torbjörn Raimosson har entledigats från sina kommunala uppdrag på
grund av avflyttning från kommunen.

Kommunfullmäktige har beslutat att behandla ärendet vid nästa
sammanträde.

Beslutsunderlag
Kf § 95, Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen för
Centerpartiet

Kommunfullmäktige beslutar

att som ny ersättare i kommunstyrelsen efter Torbjörn
Raimosson utse Lars Johansson, Lemmeshult (c).

____________

Expedieras till:
Lars Johansson
Lönenheten
Troman
Kenth Svensson
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Sammanträdesprotokoll 2013-11-25
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §116 KLK.2013.260 113

Fyllnadsval - ledamot i utbildningsnämnden, C

Torbjörn Raimosson har entledigats från sina kommunala uppdrag på
grund av avflyttning från kommunen.

Kommunfullmäktige har beslutat att behandla ärendet vid nästa
sammanträde.

Beslutsunderlag
KF §94, Avsägelse från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden för
Centerpartiet

Kommunfullmäktige beslutar

att frågan om ny ledamot i utbildningsnämnden efter Torbjörn
Raimosson behandlas den 16 december.

____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige den 16 december
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Sammanträdesprotokoll 2013-11-25
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §117 KLK.2013.263 113

Fyllnadsval - ersättare i utbildningsnämnden, FP

Maria Andersson och Maria Olsson har anhållit om entledigande från
uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
KF §97 , Avsägelse från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden
för Folkpartiet liberalerna

Kommunfullmäktig har beslutat att bevilja Maria Andersson och Maria
Olsson entledigande från uppdragen som ersättare i
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
KF §97 , Avsägelse från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden
för Folkpartiet liberalerna

Kommunfullmäktige beslutar

att som ersättare i utbildningsnämnden efter Maria Andersson
utse Mathias Nirvén (fp) och efter Maria Olsson utse Eva
Lindström (fp).

____________

Expedieras till:
Annelie Eliasson
Mathias Nirvén
Eva Lindström
Lönenheten
Troman
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Sammanträdesprotokoll 2013-11-25
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §118 KLK.2013.262 113

Fyllnadsval - ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
samt Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Refik Samadragja har anhållit om entledigande från uppdrag som
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden samt Örkelljunga Fjärrvärmeverk
AB.

Beslutsunderlag
KF §96, Avsägelse från uppdrag som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden samt Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB för
Socialdemokraterna

Kommunfullmäktige har beslutat

att bevilja Refik Samadragja entledigande som ersättare dels i
samhällsbyggnadsnämnden, dels i Örkelljunga
Fjärrvärmeverk AB.

Kommunfullmäktige beslutar

att som ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Refik
Samadragja utse TommyHåkansson (s), samt

att som ny ersättare i Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB efter
Refik Samadragja utse Arne Silfvergren (s).

____________

Expedieras till:
TommyHåkansson
Arne Silfvergren
Gitte Pedersen
Lönenheten
Troman
Stefan Jacobsson
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Sammanträdesprotokoll 2013-11-25
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §119 KLK.2013.264 113

Fyllnadsval - ledamot i utbildningsnämnden samt
Örkelljungabostäder AB, S

AvniCakolli (s) har anhållit om entledigande från sina kommunala
uppdrag.

Beslutsunderlag
KF §98, Avsägelse från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden
samt Örkelljungabostäder AB för Socialdemokraterna

Kommunfullmäktige har beslutat

att bevilja Avni Cakolli entledigande från uppdraget som
ledamot dels i utbildningsnämnden, dels
Örkelljungabostäder AB.

Kommunfullmäktige beslutar

att som ny ordinarie ledamot i utbildningsnämnden utse
nuvarande ersättare Gunilla Edman (s) och att som ny
ersättare istället för Gunilla Edman utse Betty Bencsik (s),
samt

att som ny ordinarie ledamot i Örkelljungabostäder AB utse
nuvarande ersättare Donald Nyberg (s) och att som ersättare
istället för Donald Nyberg utse TommyHåkansson (s).

____________
Expedieras till:
Gunilla Edman
Betty Bencsik
Donald Nyberg
TommyHåkansson
Lönenheten
Troman
Sulev Pull
Annelie Eliasson
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Sammanträdesprotokoll 2013-11-25
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §120 KLK.2013.244 113

Informationsärende - Avgången ersättare i
kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Avgången ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att notera länsstyrelsens beslut att inte utse någon ny ersättare
för Sverigedemokraterna efter Dobrivoje Kaljevic då
ytterligare kandidater inte finns att tillgå.

____________

Expedieras till:
Lönenheten
Troman
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Sammanträdesprotokoll 2013-11-25
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §121 KLK.2013.265 113

Ny ledamot samt ersättare i kommunfullmäktige, C

Länsstyrelsen har utsett Kurt Arne Johansson (c) som ny ersättare i
kommunfullmäktige från och med den 16 oktober 2013 till och med den
31 oktober 2014.

Beslutsunderlag
Ny ledamot samt ersättare i kommunfullmäktige, C

Kommunfullmäktige beslutar

att notera länsstyrelsens beslut.
____________

Expedieras till:
Kurt Arne Johansson
Troman
Löneenheten
Vaktmästeriet för byte av skyltar
Suzana Bjelic
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Sammanträdesprotokoll 2013-11-25
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §122 KLK.2013.281 113

Avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden,
M och val av ny ersättare

Henrik Hammar (m) anhåller om entledigande från uppdraget som
ersättare i socialnämnden

Beslutsunderlag
Avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden, Henrik
Hammar, M

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Henrik Hammar entledigande, samt

att som ny ersättare i socialnämnden utse Arne Andersson (m).
____________

Expedieras till:
Arne Andersson
Lönenheten
Troman
Marina Pull
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Socialdemokraternas förslag till utökning av ram för 2014 vad gäller 
driftsbudget 

 
Kommunstyrelsen 

 
Resor pensionärer   - 300 
Valnämnd    200 
Raindance    300 
Webbsändning   20 
Utredare    500 
Bredbandsstrategi   400 
Kost och städutredning   -470 
Överförmyndare   85 
Arbetsmarknadsåtgärder   250 
 

Räddningsnämnd 
 

Ramjustering räddningstjänstförb.  183 
 

Revisionen 
 

KF-presidiet föreslår 
 

Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Konstgräsplan    146 
Skateboardpark   75 
Ekliden    5 
Skötsel Hjälmsjöstrand, Fedingestrand & Ejdern 150 
 

Kultur- och fritidsutskott 
 

    0 

 
Utbildningsnämnden 

 
IKT fortbildning lärare   200 
Utökad it-support   150 
Utökad planeringstid förskolelärare/klass  300 
Speciallärare    1000 
IKT pedagog    250 
Kurator    250 
Svenska som andraspråk   250 
Skolpsykolog (utökning 10%)   70 
Modersmålsundervisning   150 
Särskilt stöd småskolor   500 
Fältsekreterare   400 
Minskade kostnader uppvärmn./städ  -150 
Minskad kostnad paviljong   -130 
Vårdnadsbidrag slopas   -1100 



 
Socialnämnden 

 
Underbudgetering personalkostnader  1200 
Hemsjukvård utökad bemanning 0,55 åa  320 
IFO process MN med Region Skåne  55 
Kvinnofrid/familjefrid   200 
Försöjningsstöd   2700 
Utökning tre nya ärenden SFB paragraf 51  840 
Utökad kostnad för kontaktperson LSS  300 
Ledsagning LSS   92 
Kontaktfamiljer LSS   235 
Boende Storgatan justering av underbudgetering 485 
25% tjänst larmansvarig   165 
Leasingbilar som inte ingår i LOV  210 
Nyckelgömmor   160 
Besparingseffekt av nyckelgömmor  -130 
Brandutbildning   300 
Organisationsförändring (beslutad)  -500 
Ny organisationsförändring (enligt S)  500 
Hälsa med hästkraft (drift exkl. lön)  240 
 
 
 
 
Socialdemokraternas förslag till tilläggsbudget för 2014 2200 
 
 
 



Budget  2014
Sverigedemokraterna Örkelljunga

“SD vill satsa tre miljoner 
extra på vår grundskola”



Vår vision

Vi är ett Sverigevänligt parti som eftersträvar en hög grad av gemenskap och samhörighet i sam-
hället. Vi önskar oss ett varmare samhälle där människor känner trygghet och visar omtanke genom 
att ta ansvar för varandra. En förutsättning för en gemensamt finansierad välfärdspolitik, låg brotts-
lighet och en fungerande arbetsmarknad är den gemenskapen.
Specifikt för Örkelljunga så vill vi bygga vidare på bilden av Örkelljunga som en trevlig by. 
Sverigedemokraterna vill att Örkelljunga kommun utvecklas mer mot en landsbygdsidyll och sat-
sar på de styrkor som kommunen redan har. Örkelljungas småskalighet och närheten mellan kom-
munen och medborgarna är för oss något positivt. Det finns många sätt som man kan förstärka 
bilden av Örkelljunga som ett tryggt och familjärt samhälle. Genom att skolorna, äldrevården och 
barnomsorgen präglas av småskalighet, närhet och familjär känsla så tror vi att det går att skapa ett 
tryggare samhälle. 

Mycket av vår ideologi är svårt att översätta i siffror. Denna budget är trots det, 
ett försök att göra just det.

Alice: 
- Kan du säga mig vilken väg jag skall ta? 
Katten: 
- Det beror på vart du ska gå 
Alice: 
- Det vet jag inte 
Katten: 
- Då spelar det ingen roll vilken väg du tar
Citat från: ”Alice i Underlandet”

Mikael Eskilandersson, ordförande distrikt Syd

Översikt
 

Skattesats 2014 oförändrad          18,76%
 
Alla siffror i tusen kronor 
Kommunstyrelsen     -572,5
Räddningsnämnden       183
Samhällsbyggnadsnämnden                  150
Kultur och fritidsutskottet                       0
Utbildningsnämnden                              5490
Socialnämnden                              1690
 
Totalt fördelat                               6940,5
Tillägsbudget                                3059,5
Resultat enligt budget (5 miljoner kronor)                5000



Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen och då främst genom sitt 
arbetsutskott, är den som i verkligheten styr 
över kommunen. Kommunstyrelsen bered-
er också ärendena till kommunfullmäktige. 
Sverigedemokraterna vill förändra kommun-
styrelsens budget genom att ta bort utbild-
ningsbidraget på totalt 135 000kr samt hal-
vera mandatstödet till 3500kr per mandat. 
Detta ger en total besparing årligen med 
292 500kr.

Partistöd till de politiska partierna minskas med totalt 292 500kr
Mandatstöd 7000 x 45 = 315 000kr, minskas till 3500 per mandat = 157 500kr
Utbildningsbidrag 3000 x 45 = 135 000kr tas bort

Sverigedemokraterna vill dra in de 1 miljon kronor som avsatts till marknadsföring sedan tidigare 
år. Detta då vi anser att en kommun bör marknadsföra sig genom en välfungerande verksamhet. 
Det ger en total besparing på 1 miljon kronor.

 
Sverigedemokraternas förslag till budget för 2014 
 

Marknadsföring minskas 1 miljon      -1000
Minskat partistöd 45 x 3500         -157,5
Borttaget utbildningsbidrag 45 x 300       -135
Fria resor pensionärer utökat till att gälla från 70 år      -250
Valnämnd            200
Webb sändning             20
Bredbandsstrategi           400
Kost och städ utredning           570
Företagsrekryterare           470
Arbetsmarknadsågärder, tillsammans med arbetsmarknadsrådet     250
 
(Utredare tas bort, -500 : Överförmyndare som tidigare -60) 
 
Ny budgetnivå 2014       -572,5

Kommentar: 
Vi tror att den bästa marknadsföringen för kommunen fås genom att verkligen erbjuda bra förutsättnin-
gar för, kanske framför allt, barnfamiljer. Att ge barnfamiljer möjligheten att få ett dubblat vårdnads-
bidrag, låg skatt, fungerande skolskjutsar och dagmamma som alternativ inom barnomsorgen, tror vi 
ger mer positiv publicitet och gör invånarna i Örkelljunga mer nöjda än all marknadsföring i världen.

Förändring, framåt, tillsammans



Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att alla köttråvara som köps in till kommunen ska leva upp 
till kraven som ställs på svenska jordbrukare. Detta tycker vi är mycket glädjande och ser med förvän-
tan fram mot att det ska införas hos förvaltningarna. Tyvärr har inget hänt ännu, men vi utgår från att 
det kommer att genomföras mycket snart, under kommande året. För oss är det en självklarhet att vår 
verksamhet ska servera mat av hög kvalité som lever upp till våra lagar och regler. Under 2014 kom-
mer äntligen våra äldre och våra barn att få mat producerad på ett etiskt och moraliskt riktigt sätt.

Räddningsnämnden
Räddningsnämndens uppgifter kommer 
tyvärr att övertas av ett kommunalförbund, 
något vi har motsatt oss. Detta kommer 
leda till att Örkelljungas invånare får sämre 
inflytande över de beslut som fattas i kom-
munalförbundet.

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2014 
 

Justering rambudget       183
           Ny budgetnivå 2014           +183

Kosten inom kommunen



Skolan och utbildningen av våra barn 
är kommunens viktigaste verksamhet. 
Om skolan misslyckas med sitt upp-
drag, att utbilda våra barn, kommer 
det att på sikt vara ett hot mot hela 
vår välfärd. Sverigedemokraterna ser 
med oro på skolans utveckling under 
senare år, då resultaten sjunkit och 
arbetsron försämrats för våra barn. 
Vi tror att trygghet, småskalighet och 
mindre klasser i skolan, är viktiga nyc-
klar för framgång inom undervisnin-
gen.

Utbildningsnämnden

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2014 
 
Skolskjutsar förbättras          400
Dubblat Vårdnadsbidrag        1000
Extra sattsning, höj ambitionen i grundskolan.     3000
Utökad planeringstid förskola/förskole klass      300
Special lärare           125
IKT pedagod           250
Kurator             125
Skolpsykolog utökning 10%           70
Grundbemanning småskolor         500
Minskad kostnad pavaljong       -130
Minskad städ och uppvärmning Bygdeskolor    -150
 
(Modersmålsundervisning och Svenska2 
betalas av migrationsverket 150+250)

      Ny budgetnivå 2014              +5490

SD vill satsa tre miljoner extra på vår grundskola
Vi har här bestämt oss för att tillskjuta tre extra miljoner, speciellt riktad för att höja alla elever, även 
de som redan idag klarar kraven och som därför får mycket lite stöd för att bli ännu bättre. Det kan 
ske genom att anställa fler lärare och minska klassernas storlek, men också genom andra sätt att 
göra undervisningen mer intressant, för något som alla vet är att inspirerade elever lär sig både mer 
och snabbare. 

Det är idag tyvärr så att den som klarar grundkraven men som skulle kunna bli riktigt bra med lite 
extra hjälp, får inte den hjälpen. Resurserna för det saknas helt enkelt. Tre miljoner är kanske inte så 
mycket utspritt per elev, men det är en bra grundplåt som går att göra något med. Vi styr inte hel-
ler exakt vad som pengarna ska användas till, utan förlitar oss på att skolans organisation är bättre 
lämpade att veta vad som behövs för att höja alla elevers kunskapsnivå. 

Vi vill fördubbla vårdnadsbidraget och på så sätt öka människors möjlighet att vara hemma med 
sina barn medan de är små. Detta skapar trygghet för både barn och föräldrar. Att förbättra skol-
skjutsarna så att barn slipper att dagligen använda farliga vägar till sin skola är också en del av vår 
trygghetssatsning.    



Socialnämnden
Äldrevården är socialnämndens viktigaste uppgift. Tyvärr finns en oreda i hela nämndens redovisning 
och mycket av det underlag som vi politiker ska fatta beslut efter är både felaktigt och undermåligt. 
Socialförvaltningen blöder ständigt pengar men det finns inte säkra uppgifter på vad dessa går till. 
Det måste vara högsta prioritet för förvaltningen att få ordning på sin redovisning så att det går att se 
vad pengarna används till.

Under de senaste åren har flera besparingar gjorts inom äldrevården, framförallt på grund av att det 
ekonomiska biståndet, som socialen betalar ut till människor med försörjningsproblem, har skenat 
iväg. För oss är det viktigt att våra äldre får en värdig vård och annat som de har rätt till, även om andra 
delar i socialnämnden har ekonomiska bekymmer. Dock har socialförvaltningen efterfrågat pengar 
som man kan ta till när budgeten överskrids på grund av högre utgifter än beräknat. Det kan låta 
rimligt att sådana pengar finns, men kommunen kan inte ha pengar stående på konton runt om i 
verksamheterna, för den händelse att någon skulle ha svårt att hålla sin budget. Detta bör regleras 
centralt, av kommunstyrelsen, när underskottet uppstår. På så sätt blir kommunens ledning också 
automatiskt informerad om var det finns problem i verksamheten. 

Sverigedemokraternas förslag till budget för 2014 
 
Förstärkning av försörjningsstöd     900
Utökning av två ärende LASS/SFB     560
Nyckelgömmor        160
Effektivitet nyckelgömmor enligt utredning             -130
Familjefrid, under förutsättning att öv. Kommuner tar beslut 200
 
 
     Ny budgetnivå 2014        +1690



Flyktingmottagandet i kommunen
En stor andel av det ekonomiska biståndet går till människor som kommit hit via det frivilliga flyk-
tingmottagande som kommunen har tagit på sig och sedan har flyktingarna tvingats till ett liv i 
utanförskap, av Alliansens misslyckade invandrings- och integrationspolitik. Istället för att skapa 
ett samhälle byggt på gemenskap så som Sverigedemokraterna vill, där de människor som kom-
mer hit kan passa in och delta, så har Alliansen gjort det motsatta och dömer därmed människor 
till livslångt utanförskap. Detta är inte bara en tragedi för alla inblandade människor utan också 
en stor kostnad för kommunen. En kostnad som givetvis hamnar på skattebetalarna, oavsett om 
pengarna tas från migrationsverket eller från socialnämnden. Vi vill därför säga upp nuvarande 
avtal och istället skriva nollavtal, åtminstone tills vi kan se att vi har kontroll över situationen och 
utgifterna för den misslyckade integrationspolitiken har sjunkit tillbaka till mer acceptabla nivåer. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Vissa saker måste bara fungera i en kommun. Det finns inga egentliga skillnader mellan partierna 
i kommunfullmäktige när det gäller synen på Samhällsbyggnadsnämnden, mer än möjligen att 
vissa vill ha ett något större inslag av privata aktörer än andra. För oss Sverigedemokrater så ser vi 
till mervärdet när det gäller privata aktörer. Att lägga ut till exempel städning på en extern entre-
prenör får inte ha som enda syfte att genom privata företag tvinga människor att jobba till lägre 
löner än vad kommunen kan anställa för. 

  
Sverigedemokraternas förslag till budget för 2014 
 
Konstgräs plan     100
Skateboard park      50
 
 Ny budgetnivå 2014               +150



Din kommun, 
ditt val !

www.orkelljunga.sverigedemokraterna.se
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