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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2013-02-25
Ordinarie ledamöter

Zachau, Carina, M
Olsson, Christer, S
Andersson, Arne, M
Eskilandersson, Mikael, SD
Möllerström, Arne, S
Zorec, Björn, FP
Larsson, Anders, KD
Nilsson Tomas, C
Roos, Madeleine, M
Nyberg, Donald, S
Persson, Mats, MO §§ 15-22
Bengtsson, Niclas, SD
Jacobsson Kenneth,M
Moreno Lena, 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
Hultkrantz Madeleine, M
Samuelsson, Jan, FP
Gyllenborg Enberg Lone, MO
Unosson, Christer, KD
Silfvergren, Arne, S
Lindahl, Theresa, M
Sternegård, Marianne, C
Pulkert, Oldrich, SD
Ljunggren, Gert, S
Danielsson Lennart, M
Carlsson Patric, S
Sjörin, Åke, FP
Edvardsson, Gunnar, KD
Bengtsson Michael, SD
Bencsik Niklas, S
Kjellberg Magnus, M
Erixson, Ulla-Britt, SPI
Raimosson, Torbjörn, C
Svensson, Leif, S
Bäck Johansson, Heidie, MO
Linderos Henrik, M
Hammar, Henrik, M
Sigbo Leif, MO §§ 23-27
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KF §15

KLK.2013.49

00

Information om SKL, Sveriges Kommuner och
Landstings ordförande Anders Knape
Kommunfullmäktiges ordförande har bjudit in SKL:s ordförande Anders
Knape för att informera om den stora intresseorganisation, som alla 290
kommunerna och 20 landsting/regioner är medlemmar i.
Organisationen bildades för 104 år sedan med det tvåfaldiga syftet att
dels gentemot Riksdagens agerade värna den kommunala
självständigheten och dels utgöra en stark arbetsgivarorganisation, som
kunde möta den framväxande starka fackliga rörelsen. I stora drag gäller
dessa huvuduppgifter fortfarande. SKL är Sveriges största
arbetsgivarorganisation, som omfattar ca 1,2 miljoner kommun- och
landstingsanställda medarbetare.
Det är i år 150 år sedan fullmäktigeförsamlingar bildades 1863. Anders
Knape rekommenderar kommunerna att uppmärksamma denna viktiga
milstolpe i demokratins historia.
SKL är och vill vara en öppen organisation som kan tjäna som en
katalysator för att sprida goda idéer runt om i kommun- och
landstingsvärlden i syfte att lära av varandra hur vi kan uppnå god
kvalitet och effektivitet i de offentliga tjänsterna.
Anders Knape anför att vi står inför stora utmaningar, framför allt när det
gäller ekonomi och demografi. Bostadsbyggandet har av olika skäl inte
kommit igång ordentligt trots mer eller mindre bostadsbrist i flertalet
kommuner. Han berör också avtalsrörelsen, problematik kring
flyktingmottagandet och utjämningssystemet, som kan sammanfattas i
”att någorlunda många ska kunna känna sig någorlunda nöjda”
Ordföranden Henrik Hammar tackar Anders Knape för en intressant
föredragning om SKL och överlämnar boken ”Örkelljungabygden från
ovan” samt boken ”Människan är större”
_____________
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KF §16

KLK.2013.8

346

VA-taxa 2013
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar att spillvattnet som kommer till
reningsverket i Örkelljunga innehåller höga halter av bl a BOD, COD,
SS, Kväve, Fosfor, Ammoniumkväve och fett.
Med BOD menas Biokemisk syreförbrukning som är ett mått på den
mängd syre som under sju dygns nedbrytning av utsläppet hinner
förbrukas av Mikroorganismer.
COD är ett mått på den mängd syre som förbrukas vid fullständig
kemisk nedbrytning (totaloxidation) av organiska ämnen i vatten.
SS är ett mått på de organiska och oorganiska partiklar som är sediment.
På grund av höga värden på inkommande vatten ökar belastningen på
verket och då har man svårt att följa gränsvärden. Detta medför att
reningsverket får ökade driftkostnader.
Några kunder har ett tillstånd att följa. Kommunen kommer slumpvis
att kontrollmäta utsläpp för att se om tillstånden följs.
Om så inte är fallet föreslås samhällsbyggnadsnämnden få möjligheten
att debitera en strafftaxa för förhöjda utsläpp.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat
att

meningen "En förutsättning för att ta ut industritaxa är om
följande gränsvärden är överskridna:" ska ersättas med
"En förutsättning för att ta ut industritaxa är om något av följande
gränsvärden är överskridna:", samt

att

föreslå kommunstyrelsen att komplettera nuvarande taxa med
texten angående industritaxa samt att denna börjar gälla
under 2013.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-02-06, § 14 lämnades
information från t f samhällsbyggnadschef Kristian Swärd.

Justerandes signatur
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KLK.2013.8

346

Beslutsunderlag
VA-taxa rev. 2013-02-05 2013-02-06
KS § 14 2013-02-06 2013-02-12
Sbn § 111, VA-taxa 2013 2013-01-09
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkande
Gun Kempe, M, Bjarne Daa, S, och Carina Zachau, M, yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
det bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att

revidera kommunens VA-taxa med text om industritaxa
enligt följande förslag från samhällsbyggnadsnämnden:
"En förutsättning för att ta ut industritaxa är om något av
följande gränsvärden är överskridna:",

att

anta förslaget till VA-taxa för Örkelljunga kommun 2013,
samt

att
reviderad VA-taxa skall gälla fr om den 1 juni 2013.
____________
Expedieras till:
Kristian Swärd för sbns intranät samt vidare expediering
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KF §17

KLK.2012.61

041

Budgetanvisningar 2013
Ekonomienheten har upprättat förslag till budgetanvisningar för 2014.
Beslutsunderlag
KS § 24 2013-02-13 2013-02-14
Budgetanvisningar rev 2013-02-06 2013-02-06
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta ekonomienhetens förslag till budgetanvisningar för
Budget 2014 samt Ekonomisk flerårsplan
(EFP) för 2015-2016.
____________
Expedieras till:
Samtliga förvaltningschefer/nämnder

Justerandes signatur
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KF §18

KLK.2012.70

253

Försäljning av fastigheten Svalan 6 (Zefshuset),
Örkelljunga
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra åt
kommunledningskontoret att lämna ut fastigheten Svalan 6 till
försäljning.
Enligt upprättat köpekontrakt säljer Örkelljunga kommun fastigheten
Örkelljunga Svalan 6 till Anton Håkansson och Amanda Isaksson,
Örkelljunga för 885.000 kronor. Köparna skall tillträda fastigheten den
27 mars 2013.
Beslutsunderlag
Försäljning av fastigheten Svalan 6 (Zefshuset), Örkelljunga 2012-03-07
KS § 25 2013-02-13 2013-02-14
Köpekontrakt 2013-02-06
Kommunfullmäktiges behandling
Jäv
Magnus Håkansson, KD, och Henrik Linderos, M, meddelar att de på
grund av jäv inte deltar i beslutet.
Yrkanden
Bjarne Daa, S, Thomas Bjertner, S, och Mats Persson, MO, yrkar avslag
på kommunstyrelsens förslag.
Carina Zachau, M, och Theresa Lindahl, M, yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Christer Olsson, S, och Mikael Eskilandersson, SD, yttrar sig i ärendet.

Justerandes signatur
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KF §18

KLK.2012.70

253

Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på
Bjarne Daas yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att

sälja fastigheten Svalan 6, Örkelljunga till Anton Håkansson
och Amanda Isaksson för 885.000 kronor enligt
Fastighetsbyråns upprättade köpekontrakt.

Reservation
Christer Olsson, S, Arne Möllerström, S, Donald Nyberg, S, Lena
Moreno, S, Thomas Bjertner, S, Bjarne Daa, S, Arne Silfvergren, S, Gert
Ljunggren, S, Patric Carlsson, S, Niklas Bencsik, S, Leif Svensson, S,
och Mats Persson, MO reserverar sig mot beslutet.
____________
Expedieras till:
Jan Dahlstedt
Vanja Carlsson
Kristian Swärd

Justerandes signatur
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KLK.2011.416

250

Örkelljunga behöver fler hyresrätter - godkännande av
försäljning av Örkelljungabostäders försäljning av
fastigheterna Ankaret 12 & 13 samt Högkullen 1 & 2,
Örkelljunga
Kommunfullmäktige har 2012-03-26, § 32 beslutat anta följande
ägardirektiv:
att
Örkelljungabostäder ska medverka till en försäljning av ovan
nämnda bostadsområde 2012 samt
att
uppdra till Örkelljungabostäder att planera och uppföra
nybyggnation av hyresrätter i centrala Örkelljunga och i de
mindre tätorter där efterfrågan finns.
Kommunstyrelsen har 2013-02-13, § 26 föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar
att
godkänna Örkelljungabostäders AB försäljning av
fastigheterna Örkelljunga Ankaret 12 och Örkelljunga
Ankaret 13 enligt upprättat köpeavtal, daterat 2013-03-01,
att
godkänna Örkelljungabostäders AB försäljning av
fastigheterna Örkelljunga Högkullen 1 och Örkelljunga
Högkullen 2 enligt upprättat köpeavtal, daterat 2013-03-01,
samt
att
godkänna aktieöverlåtelse avseende aktierna i AB
Grundstenen 142881, under ändring till Örkelljunga Ankaret
12 och 13 Fastighets AB och AB Grundstenen 142882 under
ändring till Örkelljunga Högkullen 1 och 2 Fastighets AB
mellan Örkelljungabostäder AB och Svedulf Fastighets AB,
daterat 2013-02-01.
Sulev Pull, M, styrelseordförande i Örkelljungabostäder AB presenterade
vid kommunstyrelsens sammanträde följande sammanfattning av
försäljningen av fastigheterna Ankaret 12 & 13 samt Högkullen 1 & 2:


Justerandes signatur

Efter inledande analys kontaktades drygt 40 potentiella köpare.
Bland dessa fanns såväl lokala och regionala aktörer som
nationella.

Utdragsbestyrkande
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KF §19

Budgivare

KLK.2011.416

250



Ett tiotal av de tillfrågade visade intresse och lämnade indikativa
bud. Fyra av dessa bedömdes som mer attraktiva än övriga och
uppfyllde Örkelljungabostäders krav på långsiktigt ägande och
stabila finanser.



Tekniska och ekonomiska undersökningar genomfördes. Därpå
följde förhandlingar och de potentiella köparna fick lämna
bindande bud.



Samtliga budgivare önskade köpa fastigheterna genom bolag.



Budet från Svedulf Fastighets AB utvärderades till det mest
fördelaktiga med tanke på både fastighetsvärdet och nettobehållningen. Fastighetsvärdet på 55 mkr kan jämföras med
kommunstyrelsens värdering om 53,6 mkr.



Svedulf Fastighets AB är ett privatägt bolag med lång historik
och innehav i bland annat Örkelljunga, Klippan och Helsingborg.



Förvaltningen sker med egen personal. Huvudkontoret finns i
Åstorp och antalet anställda är nio.



Inklusive dotterbolag ligger omsättningen kring 30 mkr.
Finanserna är starka och belåningsgraden relativt låg.

JÄMFÖRELSE AV BUD
Flora
Limhamshus
Förvaltning

Blocket
Holding

Svedulf
Fastigheter

Jämförelse
direktförsäljning

Fastighetsvärde

54 mkr

53,6 mkr

47 mkr

55 mkr

55 mkr

Nettobehållning

35,6 mkr

34,4 mkr

30,4 mkr

35,8 mkr

33,6 mkr

Beslutsunderlag
Kf § 32 2012-03-26 pdf 2013-01-16
Aktieöverlåtelseavtal (mas) 2013-02-14
KS § 26 2013-02-13 2013-02-14
Köpehandlingar rev 2013-02-13 2013-02-14
Justerandes signatur
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KLK.2011.416

250

Kommunfullmäktiges behandling
Örkelljungabostäder AB:s ordförande Sulev Pull gör för kommunfullmäktiges ledamöter en presentation av ärendets handläggning på
motsvarande sätt som ovan beskrivits för kommunstyrelsen.
Jäv
Magnus Håkansson, KD, Arne Andersson, M, Lena Moreno, S, Donald
Nyberg, S, Christer Unosson, KD och Bjarne Daa, S, anmäler att de på
grund av jäv inte deltar i beslutet.
Yrkanden
Carina Zachau, M, Gunnar Edvardsson, KD och Henrik Linderos, M
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mats Persson, MO, Christer Olsson, S, Thomas Bjertner, S, och Gert
Ljunggren, S, yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Gun Kempe, M, meddelar att hon avstår från att delta i beslutet.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på
Mats Perssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och följande proposition godkännes:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Mats Perssons yrkande
Omröstningsresultat
Vid omröstningen avger kommunfullmäktige 21 ja-röster och 11 nejröster. Två ledamöter avstår från att rösta, fyra ledamöter är frånvarande
och sex ledamöter är jäviga. Kommunfullmäktige har således beslutat att
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF §19

KLK.2011.416

250

Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Örkelljungabostäders AB försäljning av
fastigheterna Örkelljunga Ankaret 12 och Örkelljunga
Ankaret 13 enligt upprättat köpeavtal, daterat 2013-03-01,

att

godkänna Örkelljungabostäders AB försäljning av
fastigheterna Örkelljunga Högkullen 1 och Örkelljunga
Högkullen 2 enligt upprättat köpeavtal, daterat 2013-03-01,
samt

att

godkänna aktieöverlåtelse avseende aktierna i AB
Grundstenen 142881, under ändring till Örkelljunga Ankaret
12 och 13 Fastighets AB och AB Grundstenen 142882 under
ändring till Örkelljunga Högkullen 1 och 2 Fastighets AB
mellan Örkelljungabostäder AB och Svedulf Fastighets AB,
daterat 2013-02-01.

Reservation
Christer Olsson, S, Arne Möllerström, S, Donald Nyberg, S, Lena
Moreno, S, Thomas Bjertner, S, Bjarne Daa, S, Arne Silfvergren, S, Gert
Ljunggren, S, Patric Carlsson, S, Niklas Bencsik, S och Leif Svensson, S.
Mats Persson, MO, inlämnar med skriftlig reservation från Miljö och
omtanke.
___________
Expedieras till:
Örkelljungabostäder AB
Sullev Pull

Justerandes signatur
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KF §20

KLK.2013.9

770

Interpellation - Personligt ombud
Gun Kempe, M, har i en motion daterad 2011-01-17 begärt att personligt
ombud ska inrättas i Örkelljunga kommun.
I socialnämndens arbetsutskotts protokoll framgår att nämnden har för
avsikt att införa 50% personligt ombud. Utskottet ser det som motiverat
att verksamheten anpassas efter det behov som föreligger och att
nämnden därefter tar ställning till om den behöver utökas i den
omfattning som föreslagits inom socialnämndens ram.
Kommunfullmäktige beslutade 2012 § 145 att som svar på motionen
översända socialnämndens protokoll och arbetsutskottets anteckning
samt att därmed anse motionen bifallen.
Nu efter mer än ett år konstaterar Gun Kempe att inget har hänt och
frågar därför socialnämndens ordförande varför fattat beslut inte
verkställts?
Beslutsunderlag
Interpellation - Personligt ombud 2013-01-09
KF §6 2013-01-28 2013-02-08
Socialnämndens ordförande Madeleine Roos, M, ger följande svar:
I protokoll från socialnämnden 2011-09-27 framgår det att 2009 gjordes
en uppskattning om att det fanns ett behov av personligt ombud på ca
20% i Örkelljunga kommun och att antalet brukare med psykisk
funktionsnedsättning och därmed behov av personligt ombud var ungefär
detsamma 2011. Antalet brukare som kan komma ifråga idag 2013 är
fortfarande ett drygt 30-tal.
När socialnämnden vid sammanträdet 2011-09-27 fattade beslut om
avsikten att införa 50% tjänst som personligt ombud, medförde det att
Örkelljunga måste samverka med andra kommuner, eftersom möten
kopplade till rollen som personligt ombud tar lika lång tid oavsett
tjänstgöringsgrad. Det skulle i så fall knappt bli någon tid över till
kontakt med brukarna om man inte delar på uppgiften.

Justerandes signatur
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KLK.2013.9

770

Socialchefen fick i uppdrag att utreda hur detta skulle organiseras och
finansieras. Dessutom skulle det sökas samverkansformer med
anhörigcentrum. Det senare har emellertid inte varit möjligt att få till på
grund av att det vid närmare genomgång visat sig att det saknas en
naturlig koppling för sådant samarbete med anhörigcentrum.
På socialnämndens sammanträde 2011-02-06 informerade socialchefen
om att Perstorps kommun ställt sig positiv till att dela denna tjänst med
Örkelljunga kommun, d v s 25% var, vilket lät bra. Men när det under
året som gått sedan dess inte hörts något om en fortsättning på denna
planering så har vi politiker med Jane Holmström Björkman i spetsen,
vid minst två tillfällen på socialnämndens sammanträden ställt frågan om
hur det går med tjänsten som personligt ombud. Perstorp har dock inte
givit något svar, sannolikt på grund av chefsbyten. Mot slutet av året har
socialchefen informerat om att man nu inte längre kan vänta på Perstorp
trots den lagda planeringen och att man måste se andra vägar att få till
denna tjänst.
Med tanke på att detta kan komma att kräva nya kontakter, kanske med
annan kommun, eller annan ekonomisk planering, så har det tyvärr och
till vår samlade politiska frustration inneburit en försening, som vi
innerligt beklagar. En liten lindring i sammanhanget kan möjligtvis vara
att det under 2012 inte inkommit någon förfrågan om personligt ombud.
Gun Kempe tackar för svaret och konstaterar att det gått lång tid utan att
vi fått någon återkoppling om vad som hänt i frågan.
Patric Carlsson, S, Thomas Bjertner, S, Niklas Bencsik, S, och Henrik
Hammar, M, deltar också i interpellationsdebatten.
___________
Expedieras till:

Justerandes signatur
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KLK.2013.30

314

Fråga till kommunstyrelsens ordförande - om motionen
Ljungheden - en kommunsymbol
Leif Sigbo, MO, har kommit in med en fråga till kommunstyrelsens
ordförande, daterad 2012-12-22, om vad som hänt efter kommunfullmäktiges beslut om att anta motionen ”Ljungheden – en
kommunsymbol”
Det är nu snart två år sedan kommunfullmäktige antog nämnda motion,
som innebar att kommunstyrelsen i samverkan med Trafikverket ska låta
sköta vägslänterna på ett sådant sätt att ljunghedarna bevaras. Med
hänvisning till ovanstående frågar Leif Sigbo följande:
- Vad har hänt?
- Vilka initiativ har kommunstyrelsen tagit?
- Hur har Trafikverket reagerat?
Beslutsunderlag
Fråga till kommunstyrelsens ordförande om motionen Ljungheden - en
kommunsymbol 2013-01-31
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om frågan får ställas och får
jakande svar.
Kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau, M, meddelar att hon avser
att besvara frågan vid nästkommande sammanträde.
____________
Expedieras till:
Kf 25 mars

Justerandes signatur
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KLK.2012.342

11

Besvarande av motion - Ändra storlek på
kommunfullmäktige
Gun Kempe, M, och Mats Persson, MO, har inlämnat motion, daterad
2012-11-12 enligt följande:
"Örkelljunga kommun har ett osedvanligt stort kommunfullmäktige, 45
ledamöter i Skånes näst minsta kommun. Vissa gör gällande att ett stort
fullmäktige ökar demokratin, vilket kan verka lite förrädiskt.
Ingen forskning stöder att demokratin ökar med ett stort fullmäktige.
Minimiantalet för en kommun av vår storlek är 31 ledamöter, vilket
egentligen torde vara rätt antal. Vi ser dock svårigheterna. Vi dristar oss
till att ange 33 alternativt 35 ledamöter som rimligt."
Med anledning av ovanstående hemställer motionärerna att
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att minska storleken på
församlingen till 33 alternativt 35 ledamöter.
Protokollsanteckning i kommunstyrelsens arbetsutskott
Arbetsutskottet noterar att kommunens arbete med organisering av
kommunens politiska organisation i sedvanlig ordning brukar äga rum
under hösten, året före valåret. Arbetet startar med en inbjudan till
samtliga i kommunfullmäktige representerade partier för överläggning.
Kommande förutsättningslösa arbete med den politiska organisationen
avser mandatperioden 2014-2018. Kommunen kan inte ändra storleken
av antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under pågående
mandatperiod.
Kommunstyrelsen har vid behandling av ärendet 2013-02-06, § 17
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
att
som svar på motionen översända arbetsutskottets protokollsanteckning ovan som anger att kommunen inte avser föregripa
den sedvanliga förutsättningslösa överläggningen om kommunens
framtida politiska organisation inför ny mandatperiod samt
att
därmed avslå motionens förslag om att minska storleken på
församlingen till 33 alternativt 35 ledamöter
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Beslutsunderlag
KF §168 2012-12-17
Anmälan motion - Ändra storlek på kommunfullmäktige 2012-11-19
KSAU § 10 2013-01-16 2013-01-24
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkande
Carina Zachau, M, Marianne Sternegård, C, och Theresa Lindahl, M,
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gun Kempe, M, Mikael Eskilandersson, SD, Christer Olsson, S, och
Christer Unosson, KD, yttrar sig i ärendet.
Mats Persson, MO, och Gun Kempe meddelar att de inte deltar i beslutet.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
det bifallet.
Kommunfullmäktige beslutar
att

som svar på motionen översända arbetsutskottets
protokollsanteckning ovan som anger att kommunen inte
avser föregripa den sedvanliga förutsättningslösa
överläggningen om kommunens framtida politiska
organisation inför ny mandatperiod, samt

att

därmed avslå motionens förslag om att minska storleken på
församlingen till 33 alternativt 35 ledamöter

____________
Expedieras till:
Gun Kempe
Mats Persson
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Anmälan motion - Inför en digital loggbok Omsorgsdagbok - inom äldreomsorgen som är
tillgänglig via webben för anhöriga
Arne Andersson, M, har kommit in med motion, daterad 2013-01-21, om
digital loggbok - omsorgsdagbok
Han anför följande i sin motion:
En omsorgsdagbok ökar tryggheten för både brukare och anhöriga
"Har mamma fått något besök av hemtjänsten idag, och hur mår hon
egentligen?". "Har farmor kunnat äta någon lunch i dag på äldreboendet
och när duschade pappa senast?"
Många anhöriga är oroliga över hur deras närmaste klarar sig. När
äldreomsorgspersonal utför sitt arbete hos vårdbehövande dokumenterar
de redan i dag bland annat hur de äldre mår. Tillsammans med andra
händelser av vikt, avvikelser och rapporterade utförartillfällen bildar
anteckningarna en dagbok
En digital loggbok skulle snabbt kunna bli tillgänglig på webben för de
som är registrerade på den enskilde vårdtagaren i verksamhetssystemet.
En omsorgsdagbok som anhöriga med vårdtagarens tillstånd och elegitimation kan få tillgång till.
Motionären vill att fullmäktige ger ett uppdrag till socialnämnden att
utreda vilka möjligheter det finns:
- att komplettera dagens datasystem med en koppling till webben där
anhöriga med tillstånd kan följa sin anhörigs vård inom äldreomsorgen,
en så kallad "Omsorgsdagbok"
- att på sikt införa en mobil lösning med handdatorer där personalen
direkt hos de äldre för in uppgifter i dagboken.
Om dokumentationen görs direkt på plats, blir kvaliteten så mycket bättre
än om den görs i slutet av dagen.
Beslutsunderlag
Motion - Inför en digital loggbok - Omsorgsdagbok - inom
äldreomsorgen som är tillgänglig via webben för anhöriga 2013-01-21
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Kommunfullmäktige beslutar
att

överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

____________
Expedieras till:
Ksau 13 mars
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Anmälan motion - Bryt avtalet med Region Skåne om
färdtjänsten
Mats Persson, MO, har kommit in 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.
Han anför följande i sin motion:
Flera kommuner har påpekat allvaret i hur dåligt färdtjänsten fungerar i
Ängelholm, Hässleholm, Kristianstad och nu senast Osby.
.
MO har i valprogrammet föreslagit att tjänsten mycket väl kan vara
lokalt förankrad och driven.Vem hittar 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
Anmälan motion - Bryt avtalet med region Skåne om färdtjänsten 201302-06
Kommunfullmäktige beslutar
att

överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

____________
Expedieras till:
Ksau 13 mars
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Anmälan motion - Pinnån och den gamla soptippen i
Västra Ringarp
Leif Sigbo, MO, har kommit in med motion daterad 2013-01-24, vari han
yrkar att kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att uppdra åt
Söderåsens Miljöförbund att genomföra provtagningar som dels klargör
om vatten från den gamla soptippen innebär någon negativ påverkan på
Pinnån och dels fastställer åns nuvarande kondition med tanke på den
kommande muddringen.
Han anför följande i sin motion:
Det är många år sedan kommunens öppna soptipp togs ur bruk och
täcktes med diverse fyllnadsmassor. Avsikten har varit att området ska
kunna användas för fritids- och rekreationsändamål. Tippen var i bruk
under många år och under en tid med helt andra bestämmelser än vad
som idag är mer eller mindre självklart. Följaktligen hamnade här allt
från osorterat hushållsavfall, latrin, skrot och rivningsmassor till
industriavfall av varierande farlighet.
Enligt Söderåsens Miljöförbund finns det idag inte något kontrollprogram för den gamla tippen, om det ens någonsin funnits.
Eftersom området täckts med jordmassor är det tänkbart att lakvatten kan
pressas ut, exempelvis via det våtmarksområde som avvattnas nordost
om Skytteparksvägen, under stigen mot Mammas vik och ut i Pinnån.
Resultatet av provtagningen får visa om det är meningsfullt att fortsätta
övervakningen.
Under en snar framtid kan det bli aktuellt med muddring i Hjälmsjön.
Kommer muddringen att påverka vattenkvaliten i Pinnån? Man kan
förmoda att slam som rörs upp och ämnen som kan frigöras ur
bottensedimenten kan påverka ån. Det är därför angeläget att nu göra
provtagningar i Pinnån för att få ett utgångsvärde på åvattnets kvalitet för
att senare kunna bedöma huruvida muddringen har någon påverkan.
Provtagningar med dessa båda syften kan med fördel samordnas och bör
utföras under våren när vattenföringen är som störst.
Beslutsunderlag
Motion - Pinnån och den gamla soptippen i Västra Ringarp 2013-01-31

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

21

Sammanträdesprotokoll 2013-02-25
Kommunfullmäktige

KF §25

KLK.2013.29

265

Kommunfullmäktige beslutar
att

överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

____________
Expedieras till:
Ksau 13 mars

Justerandes signatur
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Avsägelse från uppdrag som ersättare för folkpartiet
liberalerna i kommunfullmäktige.
Maria Olsson, FP, har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige för Folkpartiet Liberalerna.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2013-02-12
Kommunfullmäktige beslutar
att notera Maria Olssons avsägelse till protokollet.
____________
Expedieras till:
Löner
Troman/Suzana Bjelic
Länsstyrelsen
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Avsägelse från uppdrag som ledamot för
Socialdemokraterna i kommunfullmäktige
Cecilia Andersson, S, har avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige för Socialdemokraterna.
Beslutsunderlag
Avsägelse från uppdrag som ledamot för Socialdemokraterna i
kommunfullmäktige 2013-02-22
Kommunfullmäktige beslutar
att
notera Cecilia Anderssons avsägelse till protokollet.
____________
Expedieras till:
Löner
Troman/Suzana Bjelic
Länsstyrelsen

Justerandes signatur
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