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Sammanträdesprotokoll 2015-06-22
Kommunfullmäktige

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

Kf § 66
KS TB

Kf § 68
KS ME

Kf § 68
CU KS

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Olsson Christer, S del av § 79, ej § 80-82 går kl 22.15 N X X X

Eskilandersson Mikael, SD N X X Avst Avst

Zachau Carina, M N X Avst Avst X

Bjertner Thomas, S N X X X

Bengtsson Niclas, SD N X X Avst Avst

Hammar Henrik, M N X Avst Avst X

Gustavsson Martin, C F

Holmström Björkman Jane, S N X X X

Brorsson Tommy,SD N X X Avst Avst

Roos Madeleine, M N Avst Avst Avst Avst X

Sjörin Åke, FP Nt X Avst Avst X

Carlsson Patric, S N Avst Avst X X

Bengtsson Michael, SD N X X Avst Avst

Unosson Christer, KD N X X X

Nilsson Henrik, M del av § 79, ej § 80-82 går kl 22.00 N X Avst Avst X

Silfvergren Arne, S N X X X

Bengtsson May, SD N X X Avst Avst

Ekelund Madeléne, MP F

Nilsson Tomas, C N X X X

Bencsik Niklas, S N X X X

Persson Mats, MO N Avst Avst X X

Linderos Henrik, M N X X Avst Avst

Josefsson Matti, SD N X X Avst Avst

Edvardsson Gunnar, KD N X X X

Håkansson Tommy,S Nt X X X

Eskilandersson Anneli, SD N X X Avst Avst

Lindahl Theresa, M N X Avst Avst X

Zorec Björn, FP N X X X

Daa Bjarne, S N X X X

Poulsen Blagoveska, SD N X X Avst Avst

Jacobsson Kenneth, M Nt X Avst Avst X

Svensson Leif, S N X X X

Johansson Lars, C Nt X X X

Anderberg Lennart, SD N X X Avst Avst

Engström Clas, KD N X X X

Svensson Lennart, M N X Avst Avst X

Stebner Tyrone, S Nt X X X

Rosenquist Tommy,SD Nt X X Avst Avst

Pertoft Pauline, MP N X X X

Svensson Ingmar, S del av § 79, ej § 80-82 går kl 22.05 N X X X

Håkansson Magnus, KD N X X X

Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2015-06-22

N= ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande
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Sammanträdesprotokoll 2015-06-22
Kommunfullmäktige

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

Kf § 68
KS ME

Kf § 73
KS ME MP

§

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Olsson Christer, S del av § 79, ej § 80-82 går kl 22.15 N X X

Eskilandersson Mikael, SD N X X

Zachau Carina, M N X X

Bjertner Thomas, S N X X

Bengtsson Niclas, SD N X X

Hammar Henrik, M N X X

Gustavsson Martin, C F

Holmström Björkman Jane, S N X X

Brorsson Tommy,SD N X X

Roos Madeleine, M N X X

Sjörin Åke, FP Nt X X

Carlsson Patric, S N X X

Bengtsson Michael, SD N X X

Unosson Christer, KD N X X

Nilsson Henrik, M del av § 79, ej § 80-82 går kl 22.00 N X X

Silfvergren Arne, S N X X

Bengtsson May, SD N X X

Ekelund Madeléne, MP F

Nilsson Tomas, C N X X

Bencsik Niklas, S N X X

Persson Mats, MO N X X

Linderos Henrik, M N X X

Josefsson Matti, SD N X X

Edvardsson Gunnar, KD N X X

Håkansson Tommy,S Nt X X

Eskilandersson Anneli, SD N X X

Lindahl Theresa, M N X X

Zorec Björn, FP N X X

Daa Bjarne, S N X X

Poulsen Blagoveska, SD N X X

Jacobsson Kenneth, M Nt X X

Svensson Leif, S N X X

Johansson Lars, C Nt X X

Anderberg Lennart, SD N X X

Engström Clas, KD N X X

Svensson Lennart, M N X X

Stebner Tyrone, S Nt X X

Rosenquist Tommy,SD Nt X X

Pertoft Pauline, MP N X X

Svensson Ingmar, S del av § 79, ej § 80-82 går kl 22.05 N X X

Håkansson Magnus, KD N X X

Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2015-06-22

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande
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Sammanträdesprotokoll 2015-06-22
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §62 KLK.2015.174 041

Anvisningar för delårsrapport 2015

Delårsrapporten för 2015 ska utgå från budget 2015, vilket innebär att
delårsrapporten ska analyseras utifrån verksamhetens resultat och mål
med utgångspunkt från 2015. Målen ska analyseras och kommenteras
utifrån ”God ekonomisk hushållning”.

Kommunfullmäktige ska behandla och godkänna delårsrapporten och
revisorerna ska göra en bedömning av och om resultatet är förenligt
med verksamhets- och finansiella mål utifrån god ekonomisk
hushållning.

Delårsrapporten är ett dokument för budgetuppföljning med
information om avvikelser mot givna budgetramar. Varjenämnd och
styrelse ska om det finns en negativ budgetavvikelse för perioden även
redovisa hur avvikelsen ska justeras för att uppnå budgetföljsamhet vid
årets slut eller inom en treårsperiod enligt balanskravslagen.

En prognos ska lämnas över beräknat utfall 2015-12-31.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-06-03 - KS § 87
Anvisningar Delårsrapport 2015 (3).pdf

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Anvisningarna för delårsrapport 2015.
____________

Expedieras till:
Kommunens nämnder plus anvisningar
Ledningsgruppen plus anvisningar
Stefan Christensson
Anna Lindström
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Sammanträdesprotokoll 2015-06-22
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §63 KLK.2015.175 041

Förslag till anvisningar för budget 2016 och ekonomisk
plan 2017-2018

Ekonomienheten presenterar förslag till anvisningar för budget 2016
och ekonomisk plan 2017-2018.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-06-03 - KS § 88
Budgetanvisningar 2016 (3).pdf

Kommunfullmäktiges behandling
I ärendet yttrar sig Christer Unosson, KD och Carina Zachau, M.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna ekonomienhetens förslag till Anvisningar för
budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2018.

____________

Expedieras till:
Kommunens nämnder plus anvisningar
Ledningsgruppen plus anvisningar
Stefan Christensson
Anna Lindström
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Sammanträdesprotokoll 2015-06-22
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §64 KLK.2014.336 253

Förslag till beslut om försäljning av del av fastigheten
Östra Spång 4:9 - Plastonor

Kommunstyrelsens arbetsutskott har bl a beslutat att uppdra åt
samhällsbyggnadschef Kristian Swärd att i kontakter med Plastonor AB
ta fram ett reviderat förslag till köpekontrakt.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-06-03 - KS § 92
Rev tjänsteskrivelse från Kristian Swärd.pdf
Köpekontrakt inkl. tillägg del av Östra Spång 4_9 Plastonor AB.pdf
Arrendeavtal tillkommande yta Plastonor AB.pdf

Mellan Örkelljunga Kommun som säljare och Plastonor AB som
köpare, tecknades köpekontrakt 2015-01-09 gällande fastigheten
Örkelljunga del av Östra Spång 4:9. Med tillägg till nämnda
köpekontrakt, har parterna överenskommit att köparen ska köpa till den
areal (3556,27 kvm) som presenterats på karta tillhörande
köpekontraktet. Köparen ska erlägga en köpeskilling på 327.341 kronor.

I tjänsteskrivelsen anför Kristian Swärd följande:

Plastonor AB önskar utvidga sitt markområde uppe på Skåneporten i
samband med byggnationen av sitt nya lager. För att kunna säkerställa
transporter till och ifrån området på ett lätt och säkert sätt, behövs
befintlig väg och ett markområde köpas in. I samband med detta
kommer kommunen och Plastonor att byta ett markområde
motsvarande 105,275 kvm för att säkerställa att vändplatsen tillhör
kommunen.

Tomtytan är 3171,784 kvm och vägytan är 384,486 kvm— 105,275
kvm totalt 279,211 kvm.
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Sammanträdesprotokoll 2015-06-22
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kvadratmeterpriset är sedan tidigare satt till 90:kr/kvm (Kf §109
2011-09-02), vilket innebär att totala försäljningspriset på tomtmark
skulle bli ca 28.460 kronor.

Kvadratmeterpriset på vägområdet är förhandlat med köparen till 150:-/
kvm, vilket innebär att totala försäljningspriset för vägområdet skulle
bli ca 41.881 kronor.

Totala köpeskillingen är 327.341 kronor. Förrättningskostnader
kommer säljare samt köpare att dela mellan sig 50/50 %. Dessa
uppskattas till en kostnad mellan 30-50.000 kronor.

Plastonor AB kommer även behöva någon form av arrendeavtalslösning
för att kunna nyttja marken, innan erforderlig fastighetsreglering är
lagakraftvunnen. Förslagsvis kan 10% av köpeskillingen erläggas som
arrendeavgift tills att lagfart kunnat utfärdas till Plastonor AB och
senare avräkna detta vid tillträdet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att godkänna arrendeavtal med Plastonor AB avseende del av
Östra Spång 4:9, ca 3450,995 kvm, enligt presenterad
kartbilaga. Avsikten är att arrendatorn jämlikt
kommunfullmäktiges kommande beslut 2015-06-22 äger rätt
att förvärva arrendestället. Arrendestället utarrenderas i
avvaktan på att fastighetsreglering vinner laga kraft, för att ge
arrendatorn möjlighet att påbörja byggnation under
förutsättning att bygglov beviljats. Arrendestället upplåtes
för perioden 2015-05-31 till dess att fastighetsreglering
vunnit laga kraft och arrendatorn tillträder fastigheten som
ägare. Arrendeavgiften för arrendeperioden utgörs av den
handpenning som erläggs, på 10% av köpeskillingen, dvs
32.734 kronor.
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Sammanträdesprotokoll 2015-06-22
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna tilläggsavtal till köpekontrakt 2015-01-09 gällande
fastigheten Örkelljunga del av Östra Spång 4:9. Enligt
tilläggsavtalet ska Plastonor AB av Örkelljunga kommun
köpa till areal omfattande 3 556,27 kvm som framgår av
karta. Köparen ska erlägga en köpeskilling på 327 341
kronor.Förrättningskostnader kommer säljare och köpare
att dela mellan sig 50/50 %. Dessa uppskattas till en kostnad
mellan 30-50.000 kronor.

____________

Expedieras till:
Fredrika Klevborn för handläggning
Kristian Swärd
Stefan Christensson
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Sammanträdesprotokoll 2015-06-22
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §65 KLK.2015.148 170

Medlemsdirektiv för kommunalförbundet
Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Räddningstjänsten Skåne Nordväst är ett kommunalförbund bildat
fr o m 2015-01-01. Medlemskommunerna är Helsingborgs stad,
Örkelljunga kommun och Ängelholms kommun. Kommunalförbundet
har bildats genom antagande av gemensam förbundsordning.

Av förbundsordningen, punkt 12, framgår att förbundets ändamål och
syfte ska beskrivas närmare i ett direktiv som fastställs för varje
mandatperiod genom samstämmiga beslut i medlemmarnas fullmäktige.
I direktivet ska anges bland annat vilken inriktning och utveckling
verksamheten i förbundet ska ha, hur målen ska följas upp samt former
för hur medlemmarna ska samverka, t ex i medlemsforum.
Förslag till medlemsdirektiv för förbundet har nu arbetats fram. Samråd
har skett med förbundet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-06-03 - KS § 95
Tjänsteskrivelse Medlemsdirektiv.docx
Medlemsdirektiv Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till Medlemsdirektiv för Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

____________

Expedieras till:
Räddningstjänsten Skåne Nordväst plus direktiv
Helsingborgs stad plus direktiv
Ängelholms kommun plus direktiv
Amanda Cederholm
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Sammanträdesprotokoll 2015-06-22
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §66 KLK.2015.205 00

Årsredovisning 2014 för Kommunalförbundet
Medelpunkten

Kommunalförbundet Medelpunkten presenterar Årsredovisning för
2014.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-06-03 - KS § 96
Brev från Kommunalförbundet Medelpunkten till KF angående
årsredovisningen
Årsredovisning 2014 Kommunalförbundet Medelpunkten
Granskning av bokslut och årsredovisning 2014 Kommunalförbundet
Medelpunkten
Protokoll A Kommunalförbundet Medelpunkten § 19, 20, 22, 23 och
24
Protokoll B Kommunalförbundet Medelpunket § 21

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bevilja ansvarsfrihet för Direktionen i Kommunalförbundet
Medelpunkten, samt

att godkänna Årsredovisning 2014 för Kommunalförbundet
Medelpunkten.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden i kommunfullmäktige
Tommy Brorsson, SD, yrkar att kommunfullmäktige inte ska bevilja
ansvarsfrihet för Direktionen i Kommunalförbundet Medelpunkten.
Tommy Brorsson menar att det inte framgår att direktionen tagit
initiativ till översyn av modell för ersättning och arvode enligt
revisionens kommentarer i rapporten.

Carina Zachau,M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Enligt Carina Zachau framfördes vid årsstämman att direktionen har för
avsikt att genomföra förändrade arvoden och ersättningar 2015.
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Sammanträdesprotokoll 2015-06-22
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsens förslag antas.

Omröstning begärs och följande voteringsproposition fastställes:

Den som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag under första attsatsen
röstar Ja. Den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har kommunfullmäktige
beslutat bifalla Tommy Brorssons yrkande att inte bevilja ansvarsfrihet.

Omröstning
Genomförd omröstning utfaller med 26 Ja, 10 Nej, 1 Avstår, 2 Deltar
inte i omröstningen på grund av jäv. Omröstningen framgår närmare av
till protokollet fogad närvarolista.

Ordföranden noterar därefter att det enbart föreligger
kommunstyrelsens förslag vad avser andra attsatsen.

Kommunfullmäktige beslutar således

att bevilja ansvarsfrihet för Direktionen i Kommunalförbundet
Medelpunkten, samt

att godkänna Årsredovisning 2014 för Kommunalförbundet
Medelpunkten

Madeleine Roos, M och Patric Carlsson, S, deltar inte i beslut på grund
av jäv.
____________

Expedieras till:
Kommunalförbundet Medelpunkten
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Sammanträdesprotokoll 2015-06-22
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §67 KLK.2015.191 406

Taxa för Söderåsens Miljöförbund gällande fr o m
2015-04-01

Kommunfullmäktige har beslutat

att godkänna Direktionens förslag till förändrade Taxor för
Söderåsens Miljöförbund 2015 under förutsättning att samtliga
medlemskommuner godkänner förslaget till förändrad taxa, samt

att taxan skall gälla fr o m 2015-04-01.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-06-03 - KS § 98
Beslut taxor slutlig version Söderåsens Miljöföbund.pdf
Taxor, ändringar och förklaringar

Direktionens förslag till beslut
En komplett taxa med alla ändringar införda översänds till
medlemskommunerna för fastställelse i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Direktionen har den 14 augusti 2014 tagit fram förslag till reviderad
taxa för Söderåsens miljöförbund. Förslaget har behandlats vid
medlemssamråd i oktober och har därefter fastställts i alla
kommunernas kommunfullmäktige. Den nya taxan började gälla 1 april
2015. Ändringarna i taxan har nu förts in och ett samlat dokument med
aktuell lydelse bör finnas i kommunfullmäktiges protokoll. När
ändringarna infördes uppdagades några felskrivningar som nu också
korrigerats.
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Sammanträdesprotokoll 2015-06-22
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Felskrivningar som rättats är:

1.Uppdaterad besvärshänvisning för avgifter inom tobak, folköl och
receptfria läkemedel. Överklagan prövas numera av förvaltningsrätten.

2.Taxebilaga 2 Miljöbalken har redaktionella ändringar gjorts i den
beskrivande texten, som till exempel hänvisningar till annan punkt i
miljöprövningsförordningen. Dessutom har några punkter justerats på
grund av skrivfel:

· 2 kap 4 §, kod 1.3004-2. Övre gränsen antal djurenheter har
tagits bort, detta innebär att de större djurhållarna får lägre
avgift

· 5 kap 10 §, kod 15.90. SKLs underlag ändrat,
miljöprövningsförordningen har sänkt gränsen för
tillståndskravet, vi hade förut två nivåer med 5 K skillnad.

· 5 kap 10 §, kod 15.9001. SKLs underlag ändrat, nivåerna
ändrade men samma antal K

· 8 kap 2 §, kod 20.10. Antal K (timmar) saknades, följer SKLs
lägsta nivå 8 kap 6 §, kod 20.50. Antal K (timmar) saknades,
följer SKLs lägsta nivå 8 kap 7 § kod 20.60. Antal K (timmar)
saknades, följer SKLs lägsta nivå 12 kap 2 §, kod 24. 20.
Skrivfel i tidigare taxa, kemiska/biologiska

· 23 kap 1 §, kod 50.10-1. En punkt tillagd i den beskrivande
texten

· 29 kap 27 §, kod 90.221. Texten ändrad. Samförbrännings- och
avfallspanna har delats i olika punkter i SKLs underlag.

Kommunfullmäktiges behandling

Carina Zachau, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut,
vilket godkännes.

I ärendet yttrar sig även Mikael Eskilandersson, SD.
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Sammanträdesprotokoll 2015-06-22
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutar således

att i enlighet med Direktionens förslag 2015-04-14, § 39
godkänna en komplett Taxa för Söderåsens Miljöförbund
med ändringar införda.

____________

Expedieras till:
Söderåsens Miljöförbund
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Sammanträdesprotokoll 2015-06-22
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §68 KLK.2015.162 130

Förslag att kommunstyrelsen skall teckna nytt
mellankommunalt avtal med Klippans kommun -
ensamkommande flyktingbarn

Socialnämnden har tidigare år tecknat avtal om ensamkommande
flyktingbarn.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har noterat att avtalet berör
socialnämnden, utbildningsnämnden, överförmyndarnämnden samt
kommunstyrelsen. Dessutom är det ett mellankommunalt avtal med
Klippans kommun.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-06-03 - KS § 102
Kf 2011 63.pdf

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utse kommunstyrelsen till att teckna avtal om
ensamkommande flyktingbarn med Klippans kommun,
samt

att uppdra åt ordförande Carina Zachau, kommunchef Peter
Andreasson och berörda förvaltningschefer att utarbeta
förslag till nytt avtal med Klippans kommun. Avtalsförslaget
får därefter behandlas i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden i kommunfullmäktige

Christer Unosson, KD, yrkar, med instämmande av Patric Carlsson, S,
att kommunfullmäktige - istället för kommunstyrelsens förslag - skall
besluta följande, under första attsatsen:

Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunstyrelsen till att teckna
nytt mellankommunalt avtal med Klippans kommun för att reglera det
gemensamma mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.
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Sammanträdesprotokoll 2015-06-22
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Mikael Eskilandersson, SD, yrkar avslag på framförda förslag.

I ärendet yttrar sig också Carina Zachau, M, Blagoveska Poulsen, SD
och Mats Persson, MO.

Beslutsgång

Beslutsgång i huvudomröstningen
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att Christer
Unossons förslag antas.

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Christer Unossons
förslag är huvudförslag.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
1. Kommunstyrelsens förslag under första attsatsen ställs mot Mikael
Eskilanderssons avslagsyrkande.

2. Christer Unossons yrkande ställs mot det förslag som
kommunfullmäktige utser till motförslag.
Ja-röst för Christer Unossons förslag.
Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag.

Beslutsgång i omröstning om motförslag
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag
under första attsatsen mot Mikael Eskilanderssons avslagsyrkande och
finner att kommunstyrelsens förslag antas.

Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:

Omröstning 1
Den som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den det ej
vill röstar Nej. Vinner Nej har Mikael Eskilanderssons avslagsyrkande
bifallits.

Omröstningsresultat i omröstning om motförslag
Genomförd omröstning utfaller med 21 Ja, 10 Nej och 8 Avstår.
Omröstningen framgår närmare av till protokollet fogad närvarolista.
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Omröstningsresultat i huvudomröstningen
Genomförd omröstning utfaller med 28 Ja för Christer Unossons förslag
och 11 Avstår.Omröstningen framgår närmare av till protokollet fogad
närvarolista.

Omröstning 3
Slutligen ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag
under andra attsatsen mot Mikael Eskilanderssons avslagsyrkande.

Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:

Den som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag under andra attsatsen
röstar Ja. Den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har Mikael
Eskilanderssons avslagsyrkande bifallits.

Genomförd omröstning utfaller med 29 Ja och 10 Nej. Omröstningen
framgår närmare av till protokollet fogad närvarolista, del 2.

Kommunfullmäktige beslutar således

att utse kommunstyrelsen till att teckna nytt mellankommunalt
avtal med Klippans kommun för att reglera det
gemensamma mottagandet av ensamkommande
flyktingbarn, samt

att uppdra åt ordförande Carina Zachau, kommunchef Peter
Andreasson och berörda förvaltningschefer att utarbeta
förslag till nytt avtal med Klippans kommun. Avtalsförslaget
får därefter behandlas i kommunstyrelsen.

För Sverigedemokraterna i Örkelljunga reserverar sigMikael
Eskilandersson mot beslutet enligt följande skriftliga reservation:

Det är Sverigedemokraternas uppfattning att Örkelljunga kommun inte
ska ta emot några flyktingbarn alls, då tidigare erfarenheter visat att
kommunen inte klarar av verksamheten på ett bra sätt.
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Avtalet som behandlas här, handlar om att Örkelljunga ska ha ett avtal
med Klippans kommun om hur mottagandet av flyktingbarn ska gå till.
Vi motsätter oss detta. Tidigare har ett avtal om hur många flyktingbarn
som ska tas emot av kommunen, behandlats av kommunstyrelsen. Då
yrkade Sverigedemokraterna på att inga flyktingbarn alls skulle tas
emot av kommunen samt att kommunstyrelsen skulle föreslå
kommunfullmäktige att avveckla verksamheten, men det yrkandet tillät
inte ordförande för kommunstyrelsen oss att lägga. Ärendet om antal
flyktingbarn är nu överklagat till förvaltningsrätten och vi väntar
fortfarande på besked därifrån. Vi förväntar oss att få rätt att yrka på
noll flyktingbarn och då kommer frågan att tas om. Därmed finns ingen
anledning att i dagsläget skriva något avtal med Klippans kommun då vi
ännu inte med säkerhet vet om Sverigedemokraternas yrkande om noll
flyktingbarn kommer gå igenom eller ej.

Den andra att-satsen ger kommunalrådet och kommunchefen helt fria
händer att skriva vilket avtal de vill, på vilken tid som helst och med
dåliga villkor för Örkelljunga kommun, utan att det avtalet behöver
godkännas eller ens visas upp för Örkelljungas kommunfullmäktige.
Så behandlas inga andra ärende än de som är kopplade till
flyktingmottagande. Som exempel kan tas punkten innan, där några få
felskrivningar skulle rättas till och då blev det en ny fråga i
kommunfullmäktige. Här överlåter kommunfullmäktige makten för ett
helt avtal som vi inte vet någonting om, utan att vi får minsta möjlighet
att påverka detta i efterhand. Det är dessutom ett avtal som berör en av
kommunens största nysatsningar i modern tid. Vi motsätter oss även
denna högst märkliga hantering av ett för kommunen så viktigt ärende.

Eftersom våra yrkande inte vann gehör hos kommunfullmäktige väljer
vi att reservera oss mot besluten.
__________

Expedieras till:
Klippans kommun jämte omröstningsresultat
Carina Zachau,
Peter Andreasson
Christel Sundberg,
Ingela Ström
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KF §69 KLK.2015.178 260

Besvarande av motion - TomasNilsson, C -
Företagsflytt till Örkelljunga

Tomas Nilsson, C, framför i en motion följande:

"Jag fick iden att flytta företaget till Örkelljunga när jag såg"...

Så kan anledningen till ett företagsflytt till Örkelljunga initieras.
Den som idag kör förbi Skåneporten vet inget om att tomten, som
Gillebagaren ägde, är tillgänglig för industribyggnation. Tomten bör
snarast massbalanseras och iordningställas för byggnation med
tillfartsväg, ledningar och lämplig tomtindelning. Det positiva
blickfånget av etableringarna på västra sidan av motorvägen kan
påverka till köp vid åsynen av motsvarande möjligheter på östra sidan.
Efter färdigställandet av området bör bilderna från båda sidor om
motorvägen läggas ut på olika medier, som tillsammans med
synintrycken när man passerar Skåneporten från 24:an och E4:an kan
inspirera till etablering.

Först bland Smålandskommunerna utmed E4:an att anlägga färdigställd
industrimark var Ljungby som gjorde detta redan på 70-talet direkt efter
att E4:an lagts om. Området har efterhand utökats och löper nu ett par
kilometer utmed E4:an. Ljungby kommun är ca tre gånger Örkelljunga
med ca 27000 invånare.

Värnamo byggde ut industriområdet i anslutning till Växjövägen med
en gigantisk yta på uppemot 1 km2, som nu fylls med byggnader.
Värnamo har ca 33000 invånare.

Centerpartiet föreslår att
· Örkelljunga kommun snarast iordningställer industriområdet

sydost Skåneporten.
· Örkelljunga kommun tar kontakt med Värnamo och Ljungby

kommuner för input om finansiering och utförande.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-06-03 - KS § 99
Motion - Tomas Nilsson, C - Företagsflytt till Örkelljunga
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Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Protokollsanteckning i arbetsutskottet
Arbetsutskottet är mycket positivt till förslag som kan bidra till
företagsetableringar i kommunen och anser dessa frågor vara mycket
angelägna.

När det gäller förslaget att Örkelljunga kommun skall ta kontakt med
Värnamo och Ljungby kommuner för input om finansiering och
utförande kan konstateras att kontakter redan förevarit med Ljungby
kommun om gemensamma frågor. I enlighet med motionens förslag
kommer kommunens näringslivs- och turistchef att få i uppdrag att
kontakta Värnamo kommun för fortsatta kontakter inom
näringslivsområdet och deras förslag till olika initiativ.

Motionären föreslår vidare att Örkelljunga kommun snarast
iordningställer industriområdet sydost Skåneporten (f d Gillebagarens
tomt).

Arbetsutskottet noterar att ett första steg i detta exploateringsarbete är
att fastställa en detaljplan för området. Detta arbete har redan påbörjats.
Nästa steg i exploateringsarbetet är att föra förhandlingar med von
Reisers stiftelse, trafikverket och företaget Torpet om dels utformning
av planområdet, dels gemensam tillfartsväg. Dessa överläggningar är
till viss del redan påbörjade. Om kommunen kan nå överenskommelser
med berörda representanter kan därefter planeringen med
massbalansering påbörjas efter att olika höjdnivåer m m fastställts i
detaljplanen.

Motionen föreslås därmed anses vara besvarad.

Kommunfullmäktiges behandling

Carina Zachau, M, och Mikael Eskilandersson, SD, yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, vilket godkännes.

I ärendet yttrar sig även Tomas Nilsson, C och Mats Persson, MO.
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Kommunfullmäktige beslutar

att som svar på motionen översända arbetsutskottets
protokollsanteckning ovan, samt

att motionen därmed ska anses vara besvarad.
___________

Expedieras till:
TomasNilsson

21(50)



Sammanträdesprotokoll 2015-06-22
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §70 KLK.2014.412 294

Besvarande av motion - Tillskapa mindre, enklare
bostäder passande unga människor

Mats Persson, MO, har inlämnat en motion om att tillskapa mindre,
enklare bostäder passande unga människor. Avmotionen framgår
följande:

Dagens bostadssituation i Örkelljunga är miserabel för unga människor
som både vill och behöver flytta hemifrån. 10.000:- i månaden för en
nybyggd lägenhet är en orimlig börda för en ung människa som skall
skapa sin framtid och ett eget boende. Ettor och tvårummare finns bara i
fantasin. Vi vill gärna att de unga skall stanna i orten och verka här.
Men hur skall detta bli möjligt? Vi varken har eller planerar bostäder
som skulle passa målgruppen. Vi äger bolaget Örkelljungabostäder och
kan mycket väl bygga både enkelt och ändamålsenligt men det är inte
ett område som privata aktörer tjänar tillräckligt mycket pengar på. Det
hela blir ofta en ond cirkel, har Du inget jobb kan Du inte efterfråga en
dyr bostad. Min egen generation var lyckligt lottad, man både fick jobb
och tillgång till bostad. Så är det tyvärr inte längre. Ibland glömmer vi
tyvärr att en god bostad är en social rättighet.

Med anledning av ovanstående hemställer jag att kommunen uppdrar åt
Örkelljungabostäder att planera och skapa lämpliga bostäder för unga, i
denna motions anda.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-06-03 - KS § 100
Tillskapa mindre, enklare bostäder passande unga människor
Yttrande från Örkelljungabostäder A

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
Örkelljungabostäder AB för yttrande senast 2015-04-30.

Sulev Pull har för styrelsen i Örkelljungabostäder AB överlämnat
följande yttrande:

Motionsställaren efterfrågar tillskapande av mindre enklare lägenheter
för unga människor med hyror som inte blir en orimlig börda.
Motionsställaren efterfrågar också gärna 1:or och 2:or. Vadnivån för
inte "orimlig börda" är framgår inte varför vi får beskriva situationen ur
ett produktions- och ett förvaltningsperspektiv.

Produktionskostnaden idag för nya lägenheter motsvarar en årshyra på
ca 1500 kr/m2. Mindre lägenheter kostar mer per m2 än större eftersom
de inte har en utspädning av enklare rum (sovrum) utan installationer
som t.ex. badrum och kök.

Följaktligen kommer då en lägenhet på ett rum och kök på ca 35 m2 att
kosta ca 4.375 kr/månad exkl. elförbrukning. En lägenhet med 2 rum
och kök på ca 45 m2 kostar ca 5.625 kr/månad exkl. elförbrukning.

I Örkelljungabostäders bestånd idag är mer än hälften av alla lägenheter
1:or eller 2:or. En befintlig 1:a på ca 45 m2 kostar ca 3.700 kr/månad
exkl. elförbrukning och en befintlig 2:a på ca 60 m2 kostar ca 5.000
kr/månad exkl. elförbrukning. Den relativt nybyggda fastigheten på
Ejdern är inte med i beräkningen då de lägenheterna är större och
fortfarande nära nybyggnadskostnaden .

Örkelljungabostäders bekymmer idag är inte att det saknas mindre
lägenheter utan att det saknas fler större lägenheter. Vi kan inte bygga
nya billigare lägenheter än vad vi redan har, utan måste försöka få de
som bor i mindre lägenheter att så småningom flytta till större när
ekonomin tillåter, så att en flyttkedja kommer i gång.
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Örkelljungabostäder saknar idag de lägenheter som bör ingå i en möjlig
lägenhetskarriär där de som med tiden får ökade resurser
kan få ett nytt attraktivt boende att flytta till och därmed ge möjlighet
till bl.a. ungdomar att efterträda dem i de mindre och billigare
lägenheterna.

Örkelljungabostäder eftersträvar en bättre balans i storlekar i
kommande projekt för att kunna skapa flyttkedjor eller bostadskarriärer.
På så sätt får Örkelljungabostäder också en bredare grupp av
kommuninvånare som kunder och hyresgäster som mer speglar ett
genomsnitt av kommunens invånare. I samma tanke försöker
Örkelljungabostäder att bli mer "allmännyttig" än vad vi
är i dag. Det är en antagen strategi som styrelsen i Örkelljungabostäder
har fullföljt i samband med uppstart av nya projekt.

Örkelljungabostäder är ändå beredda att skapa nya mindre lägenheter i
nivå med de som vi har idag, i samband med t.ex. ombyggnationer av
förvärvade fastigheter. Om det går blir det en prioriterad aktivitet.
Örkelljungabostäder som trots allt skall drivas med affärsmässiga
principer, enligt en lag från 2011, bör kunna styras av ägarens
representanter utan att det skall krävas ägardirektiv om vad som skall
byggas och när. Styrelsens uppgift måste vara att tillvarata ägarens
intresse och ha en strategi för att uppfylla ägarens intentioner
långsiktigt.

Protokollsanteckning i arbetsutskottet

Arbetsutskottet noterar att Mats Persson i sin motion bl a anför att
10.000 kronor i månaden för en nybyggd lägenhet är en orimlig börda
för en ung människa som skall skapa sin framtid och ett eget boende.
Mats Persson anger vidare att "Ettor och tvårummare finns bara i
fantasin."

Sulev Pull noterar att i Örkelljungabostäders bestånd idag är mer än
hälften av alla lägenheter 1:or eller 2:or.

En befintlig 1:a på ca 45 m2 kostar ca 3.700 kr/månad exkl.
elförbrukning och en befintlig 2:a på ca 60 m2 kostar ca 5.000
kr/månad exkl. elförbrukning. Den relativt nybyggda fastigheten på
Ejdern är inte med i beräkningen då de lägenheterna är större och
fortfarande nära nybyggnadskostnaden.
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Sulev Pull anger även att produktionskostnaden för nya lägenheter
motsvarar en årshyra på ca 1500 kr/m2. Mindre lägenheter kostar mer
per m2 än större eftersom de inte har en utspädning av enklare rum
(sovrum) utan installationer som t.ex. badrum och kök.

Följaktligen kommer då en lägenhet på ett rum och kök på ca 35 m2 att
kosta ca 4.375 kr/månad exkl. elförbrukning. En lägenhet med 2 rum
och kök på ca 45 m2 ca 5.625 kr/månad exkl. elförbrukning.

Örkelljungabostäders bekymmer idag är inte att det saknas mindre
lägenheter utan att det saknas fler större lägenheter. De kan inte bygga
nya billigare lägenheter än vad de redan har, utan måste försöka få de
som bor i mindre lägenheter att så småningom flytta till större när
ekonomin tillåter, så att en flyttkedja kommer i gång.

Arbetsutskottet uppmärksammar härvid att 18 stycken 2:or för
närvarande uppförs inom Kvarteret Ejdern av privata
byggentreprenörer.

Avslutningsvis noteras att arbetsutskottet ser det som angeläget, att vid
ägardialoger och bokslutsdialoger med Örkelljungabostäder, fortsätta
informera sig om kösituationen för 1:or och 2:or.

Arbetsutskottet föreslår att motionen avslås.

Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända yttrandet från
Örkelljungabostäder AB och arbetsutskottets
protokollsanteckning ovan, samt

att motionen därmed avslås.
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Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden i kommunfullmäktige
Mats Persson, MO, yrkar bifall till motionen.

Carina Zachau, M, Mikael Eskilandersson, SD, Gunnar Edvardsson,
KD och Clas Engström, KD, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

I ärendet yttrar sig även Henrik Linderos, M och Christer Olsson, S.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på första attsatsen i kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller densamma.

Ordföranden ställer därefter proposition på andra attsatsen i
kommunstyrelsens förslag mot Mats Perssons yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar således

att som svar på motionen översända yttrandet från
Örkelljungabostäder AB och arbetsutskottets
protokollsanteckning ovan, samt

att motionen därmed avslås.

Mats Persson, MO, reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt
följande:

I den gångna valrörelsen talades mycket om arbete och bostäder för
unga människor. Denna brist på arbete och bostäder gör att unga bor
kvar hemma i högre grad. Sittande regering har planerat initiativ för en
förändring genom ett bidragssystem. Man kan dock misstänka att
vinsten på små bostäder är mindre attraktiv än för nyproducerade större
lägenheter.

Kommunfullmäktige borde bifallit motionen.
____________

Expedieras till:
Mats Persson
Örkelljungabostäder AB
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KF §71 KLK.2014.427 538

Besvarande av motion - Ordna möjlighet att pumpa
däck

Agneta Lindau-Persson, S, har inlämnat en motion om att ordna
möjlighet att pumpa däck. Avmotionen framgår följande:

I många kommuner, i dag på en central plats i stad/by, finns möjlig-
heter att pumpa däcken på sin cykel. På central plats i Örkelljunga fattas
denna så viktiga "pump".

Varjedag cyklar många till och från byn i olika ärenden. Och det är
många som väljer cykel framför bil och då tycker vi Socialdemokrater
att en luftpump skulle vara praktisk att ha tillgång till.

Vi menar att detta underlättar för cyklister och bör vara, är en del av,
Örkelljunga kommuns arbete för att göra det lättare att vara klimatsmart
i vardagen. Fler cyklister ger en trevligare miljö, mindre trängsel på
gatorna, renare luft och friska, trygga medborgare i rörelse.

Därför vill vi att:

Örkelljunga kommun snarast installerar en luftpump för pumpning av
cyklar, barnvagnar, rullstolar och rullatorer på en central plats i
Örkelljunga centrum, under dagtid.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-06-03 - KS § 101
Motion - Ordna möjlighet att pumpa däck
Protokoll 2015-04-07 - SBN § 32
Tjänsteskrivelse Kristofer Johansson

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast 2015-04-30.
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Enhetschef Kristofer Johansson framför i yttrande att det finns olika
modeller av cykelpumpar för offentlig plats. Man har tittat på två olika,
en helt manuell pump och en kompressordriven.

Fördelen med den manuella, förutom obefintliga driftskostnader, är att
den kan placeras var som helst i centrum, exempelvis vid klocktorget,
som är litet av en ”knutpunkt” för cyklister i centrum.

Den kompressordrivna pumpen bör placeras där det redan idag finns
nära tillgång till el, exempelvis vid den offentliga toaletten. Det
fungerar inte att placera pumpen intill en lyktstolpe, då där inte finns el
på dagtid.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på installation av en
cykelpump i Örkelljunga centrum. Kostnaden för pumpen bör belasta
redan beviljad budget för tillgänglighetsanpassning, då detta är en god
investering inte bara för cyklister, utan även för rullstolar och rullatorer.
Pumpen ska installeras under 2015.

Samhällsbyggnadsnämnden i sin tur har beslutat att bifalla motionen
och uppdra åt enhetschef gata/park att utföra åtgärden

Kommunfullmäktiges behandling
Thomas Bjertner, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut, vilket godkännes.

Kommunfullmäktige beslutar således

att som svar på motionen översända dels
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, dels
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, samt

att därmed bifalla motionen.
____________

Expedieras till:
Agneta Lindau-Persson
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kristofer Johansson
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KF §72 KLK.2014.396 070

Besvarande av motion från M om att skapa beredningar
direkt under KF

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

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

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

Landsbygdsutveckling. I dessa tider av att större orter blir allt större
medan de mindre minskar ännu mer är det extra viktigt att vi som
befinner oss i gränslandet mellan dessa två utvecklingsvägar aktivt
jobbar för att komma in i en god cirkel av utveckling som förstärker sig
själv. Det kräver att kommunen tillsammans med andra aktörer i
föreningar, byalag, intresseföreningar och bland enskilda, utvecklar,
stärker och stimulerar landsbygdens utveckling. I vår kommun finns det
nästan 90 byar som behöver hjälp med att samverka för en starkare
landsbygd i utkanten av Familjen Helsingborg.
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Vimoderater vill därför

· Att kommunfullmäktige tillsätter beredningar direkt under
kommunfullmäktige som ges i uppdrag att arbeta med
ovanstående två frågor.

· Att instruktioner tas fram för tillfälliga beredningar direkt under
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-06-03 - KS § 103
Motion från M om att skapa beredningar direkt under KF
Yttrande av KF presidium angående möjligheten att skapa beredningar
direkt under fullmäktige

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i
sin tur remitterat motionen till kommunfullmäktiges presidium för
yttrande.

Kommunfullmäktiges ordförande Magnus Håkansson har för presidiets
räkning framfört följande yttrande över motionen:

Vi tror att detta är en bra möjlighet att få en bred parlamentarisk
beredning där alla partierna i fullmäktige är representerade. Frågorna
Integration och Landsbygdsutveckling är två sådana viktiga frågor som
det är av stor vikt att samtliga partier i fullmäktige är delaktiga i.
Vi föreslår att kommunledning och kommunfullmäktiges presidium får
i uppgift att ta fram instruktioner för beredning under fullmäktige.

Därmed föreslår vi att motionen bifalles.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända yttrandet från
kommunfullmäktiges presidium, samt

att därmed bifalla motionen.
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Kommunfullmäktiges behandling
Mikael Eskilandersson, SD, yrkar att ärendet skall återremitteras till
kommunstyrelsen för utredning om regler och hur beredningarna skall
utformas och att kommunfullmäktige därefter tar ställning till om
beredningarna skall införas eller ej.

Mikael Eskilandersson, SD, och Mats Persson, MO, yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Christer Olsson, S, Pauline Pertoft, MP och Christer Unosson, KD,
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

I ärendet yttrar sig även Carina Zachau, M, Henrik Hammar, M, och
Björn Zorec, FP.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på frågan om ärendet skall avgöras vid
dagens sammanträde eller återremitteras till kommunstyrelsen och
finner att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.

Kommunfullmäktige beslutar således

att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Mikael
Eskilanderssons och Mats Perssons avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsens förslag antas.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställes:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej- röst för Mikael Eskilanderssons och Mats Perssons avslagsyrkande

Omröstningsresultat
Med 28 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 11 Nej-röster för
Mikael Eskilanderssons och Mats Perssons avslagsyrkande beslutar
kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. Omröstningen
framgår närmare av till protokollet fogad närvarolista.
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Kommunfullmäktige beslutar således

att som svar på motionen översända yttrandet från
kommunfullmäktiges presidium, samt

att därmed bifalla motionen.

För Sverigedemokraterna Örkelljunga reserverar sigMikael
Eskilandersson mot beslutet enligt följande skriftliga reservation:

Det är Sverigedemokraternas uppfattning att Örkelljunga kommun inte
ska utöka den politiska organisationen genom att införa några
ytterligare platser för politiker. Vi vill istället spara medel genom att
skära ner på organisationen och bland annat slå samman Kultur och
fritidsnämnden med Utbildningsnämnden.

Sverigedemokraterna tycker också att de utvalda ämnena för
beredningarna är alltför viktiga för att inte vara en del av den ordinarie
verksamheten. Även om vi tycker att assimilation (där nya kulturer ska
smälta in i vårt samhälle) är ett bättre begrepp att använda än
integration (där vårt samhälle ska anpassas efter nya kulturer) så är
ämnet i sig för viktigt för att inte beslutas av berörda nämnder.

Tidigare erfarenheter av att just Moderaterna lyft frågor om utveckling
av landsbygden har resulterat i att de ville lägga ner landsbygdsskolan i
Tockarp och förpassa övriga skolor på landsbygden till F-3 skolor.
Försämrade skolskjutsar var också något som försvarades med
”landsbygdsutveckling”. Något som vi knappast anser gynna
landsbygden. Nu finns en stor farhåga om att denna nya
landsbygdsutvecklingsberedning är ett sätt att gömma undan nya
nedläggningar i sann Moderat anda, likt man tidigare även gjort från
regionalt håll, när man la ner Folktandvården.
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Sverigedemokraterna yrkade avslag på motionen, då vi definitivt
motsätter oss fler nedläggningar på landsbygden.

Eftersom våra yrkande inte vann gehör hos kommunfullmäktige väljer
vi att reservera oss mot beslutet.

Mats Persson, MO, reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt
följande:

Att ytterligare utöka den politiska kostymen är fel. Redan nu har vi en
politisk organisation som är både större och dyrare än i jämförliga
kommuner. Man kan också fundera över om det är korrekt att ta bort
kommunstyrelsens och nämndernas beredning av ärenden.

Rent allmänt kan man anta att det blir i stort sett samma personer som
kommer att sitta i beredningarna som i dagens nämnder.
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i stort sett varje vecka
och detta torde räcka både som beredning och initiativ.

Kommunfullmäktige borde avslagit motionen.
____________

Expedieras till:
Carina Zachau
Peter Andreasson
Ksau 2015-08-19
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KF §73 KLK.2015.229 043

Motion SD - Ge kommunens stöd till föreningar och
idrottsklubbar i stället för religiösa och politiska
stödorganisationer

Sverigedemokraterna har genom Tommy Brorsson och Anneli
Eskilandersson inlämnat följande motion:

Örkelljunga kommun betalar idag ut stöd till både religiös
organisationer, så väl som till föreningar och idrottsklubbar. Eftersom
resurser alltid är begränsade så tvingas de organisationer som söker stöd
dela på de pengar som finns.

Det finns bland de sökande direkt frireligiösa kyrkor, såsom
Centrumkyrkan och religiöst och politiskt bundna organisationer som
"IFALL".Dessa borde inte berättigas stöd, då vi har religionsfrihet som
även bör innefatta att slippa ekonomiskt stödja religioner man inte tror
på via kommunalskatten. Föreningar som har politisk grund bör inte
heller få stöd, då det finns partistöd som betalas ut efter antal mandat i
kommunfullmäktige, som är till för att betalpolitiska utspel i olika
former. Att då gå runt detta system och försöka använda föreningar för
politisk propaganda likt det "IFALL " sysslar med, ska inte generera
extra bidrag från skattebetalarna.

Skulle t.ex Sverigedemokraterna hjälpa till att starta en förening med
huvudsyfte att stärka samhörigheten i samhället och lära ut svensk
jämställdhet till människor från andra länder (en förening tvärtemot
IFALL), så ska en sådan förening inte beviljas eget stöd utan vara
hänvisad till att få pengar av partier som stödjer samma politiska
uppfattning.

Vi tycker det är fel att kommunen ska stödja vissa religiösa förbund
medan andra får klara sig på sina medlemsavgifter. En likabehandling
mellan alla religiösa förbund bör vara att föredra. Som religiöst förbund
menar vi då frikyrkor och föreningar som arbetar för att sprida eller
förstärka en religiös lära. Dock ska givetvis föreningar som t.ex
Scouterna, som vilar på en kristen grundsyn men som i sitt aktiva arbete
har lite eller ingen religiös framtoning, inte drabbas av dessa ändrade
regler.
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Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:

· Att kommunen slutar betala ut stöd till religiösa och politiska
stödorganisationer i enlighet med den här motionen.

Beslutsunderlag
Motion SD - Ge kommunens stöd till föreningar och idrottsklubbar i
stället för religiösa och politiska stödorganisationer

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
____________

Expedieras till:
Ksau 2015-08-19
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KF §74 KLK.2015.237 610

Motion, S - Samarbete med Halmstad högskola för att
starta FoU projektet Modellskolan i kommunens
grundskola

Agneta-Lindau Persson, har för socialdemokraterna inlämnat följande
motion:

Socialdemokraternas politiska ambition är att krafttag behöver tas i
Örkelljunga kommuns skolor för att förbättra verksamheten och
förändra elevernas resultat.

Ett långsiktigt FoU-projekt bör komma igång likt det pågående i
projektet i Ängelholms kommun/Strövelstorpsskolan, i samarbete med
lärarhögskolan Halmstad/projekt Modellskolan. Detta totalt femåriga
projekt finansieras av Ängelholms kommun, Vetenskapsrådet, samt
Högskolan i Halmstad och innefattar både lärare och skolledare.
Projektet har blivit en framgångsrik skolsatsning med markant
förbättrade resultat hos eleverna.

Modellskolan är ett skol- och kompetensutvecklingsprojekt för lärare
som utgår från begreppen:
· En skola på vetenskaplig grund Forskande lärare
· Full måluppfyllelse
· Kollektiv kompetensutveckling
· Kollegial kompetensutveckling

Sammanfattningsvis går Modellskolan ut på att i samverkan med
högskolan arbeta med kollektiv kompetensutveckling, på avancerad nivå
s.k. aktionsforskning, vilket innebär att forskning bedrivs samtidigt som
resultaten implementeras i verkligheten. Lärare genomför kontinuerligt
undersökningar, i egen praktik, för att dokumentera, kritiskt granska och
förbättra sin undervisning.

Konceptet för Modellskolan är utformat av Tomas Kroksmark,
professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan för lärande och
kommunikation i Jönköping. Kunskaperna omsätts för att bland annat
utforma lärarprogram, undervisa lärarstudenter och leda
forskningscirklar för lärare och skolledare.

36(50)



Sammanträdesprotokoll 2015-06-22
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Systematisk kompetensutveckling prisad i USA
Ribbaskolan i Gränna har fått en internationell prestigefylld utmärkelse
för ett framgångsrikt förbättringsarbete inom projektet Modellskolan.
Lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad är en av
samarbetsparterna.

Socialdemokraterna i Örkelljunga kommun föreslår:

· att Örkelljunga kommunfullmäktige snarast beslutar om
samarbete med Halmstad högskola för att starta FoU projektet
Modellskolan i kommunens grundskola.

Beslutsunderlag
Motion, S - Samarbete med Halmstad högskola för att starta FoU
projektet Modellskolan i kommunens grundskola

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
____________

Expedieras till:
Ksau 2015-08-19
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KF §75 KLK.2015.230 141

Motion SD - Mer nyföretagande i Örkelljunga genom
företagshotell med bra villkor för att hjälpa nya företag

Tommy Brorsson och Matti Josefsson har för sverigedemokraterna
inlämnat följande motion:

Örkelljunga kommun har flera industrier som är kända långt utanför
kommunen. Allra kändast är kanske Gillebagaren, men kommunen har
också flera andra, som t.ex Åsljungapallen, Bakeliten och Ekets
mekaniska. Industrin är Sveriges och ekonomins ryggrad och har byggt
landet starkt. Tyvärr har Alliansen med Fredrik Reinfeldt i spetsen,
aldrig förstått industrins förutsättningar och framtidsutsikter, vilket lett
till uttalanden om att industrin är död och att tjänstesektorn skulle vara
det som ska ta över i framtiden. Tyvärr finns det dom som på allvar tror
att lösningen för en bra välfärd är att steka hamburgare till varandra och
ta emot många flyktingar.

Sverigedemokraterna köper inte Alliansens bild av industrin som död,
utan vet att vi har många livskraftiga industrier och företag i Sverige.
Den nya trenden inom de globala industriföretagen, att flytta industrin
dit kompetens finns, snarare än efter var lönerna är lägst, skulle också
kunna gynna Sverige som helhet och kanske kommuner som
Örkelljunga i synnerhet, om vi satsar på rätt saker.

Bland de företag som vi sett lyckas i Örkelljunga finns ofta en nära
koppling till kommunen genom att de ägs och drivs av människor som
kommer härifrån. Därför är det extra viktigt att ta tillvara de initiativ
och den företagsanda som finns bland våra invånare. Genom att få fler
företag i Örkelljunga så kan arbetslösheten förhoppningsvis minska
något och vi får mer resurser över till vår kärnverksamhet, skolan och
omsorgen.

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

· Att underlätta för framtida företag att växa fram i Örkelljunga,
genom att kommunen ser till att det i Örkelljunga kommun finns
tillgång till företagshotell och att detta görs väl synligt via våra
hemsidor och i marknadsföring.
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Beslutsunderlag
Motion SD - Mer nyföretagande i Örkelljunga genom företagshotell
med bra villkor för att hjälpa nya företag

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
____________

Expedieras till:
Ksau 2015-08-19
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KF §76 KLK.2015.257 00

Motion från KD - Verka för att folktandvården återigen
erbjuds medborgarna i Örkelljung kommun

Christer Unosson har för kristdemokratiska fullmäktigegruppen
inlämnat följande motion:

Under förra mandatperioden beslutade den dåvarande majoriteten —
femklövern att lägga ner ett antal klinker i Skåne, däribland
folktandvården i Örkelljunga. Det var ett olyckligt beslut och det
agerades lokalt i Örkelljunga för att folktandvården skulle vara kvar
från såväl politiska partier som andra grupper.

Den dåvarande tandvårdsnämnden gav löfte om att kliniken skulle
ersättas av mobila tandvårdsbussar som skulle köra ut till skolorna för
att där kunna undersöka eleverna.
Av detta löfte blev det ingenting och det visade sig senare att förslaget
inte var genomtänkt och har inte förverkligats.
Vi menar att detta bidrog till att förslaget gick igenom i
regionfullmäktige.

En aspekt som inte tillräckligt lyftes fram i diskussionen, var tanken
kring en jämlik vård över hela Skåne som är ett tydligt mål för Region
Skånes övriga verksamhet allt från kollektivtrafik till sjukvård. "Vi ska
erbjuda alla som bor i Skåne jämlik hälso- och sjukvård" kan man läsa
på hemsidan under området hälsa och vård, dit tandvården numera hör.

Vi kristdemokrater tycker att en rimlig tanke är att det ska finnas en
folktandvårdsklinik i varje kommun i Skåne. Örkelljunga är enda
kommunen av 33 som inte har en folktandvårdsklinik. Däremot har lite
större kommuner mer än en klinik
Det innebär att barnen i Örkelljunga blir kallade till den
folktandvårdsklinik i skånsk grannkommun som ligger närmast
bostadsorten, alltså Perstorp, Klippan, Åstorp eller Ängelholm och
möjligtvis Hässleholm.

Dagens regelverk är sådant att det kostnadsmässigt är neutralt att välja
mellan privat klinik och folktandvård.
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För ett par år sedan bolagiserades folktandvården i Skåne, där Region
Skåne är ensam ägare. Därför har det skapats en beställareorganisation
inom Region Skåne som har skrivit avtal med folktandvården, som
innebär bland annat att folktandvården skickar ut en blankett om passiv
listning enligt LOV /lagen om valfrihet) till alla föräldrar som fått barn,
och om föräldrarna inte gör en aktiv listning hos folktandvården
eller hos en privat tandläkare har folktandvården ett sista hands ansvar,
vilket innebär att barn och ungdomar mellan 0-19 år kallas till
folktandvården.

Kommunfullmäktige föreslås besluta
· att tillskriva Region Skåne om att snarast öppna en

folktandvårdsklinik i Örkelljunga för att jämlik vård
ska gälla i hela Skåne

Beslutsunderlag
Motion från KD - Verka för att folktandvården återigen erbjuds
medborgarna i Örkelljung kommun

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
____________

Expedieras till:
Ksau 2015-08-19
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KF §77 KLK.2015.260 823

Motion C - Restaurera Slingan i Skånes Fagerhult

Martin Gustafsson har för centerpartiet lämnat in följande motion:

Skånes Fagerhult är verkligen en levande och framåt del av vår
kommun. Här finns te x kommunens största förskola och en väl
fungerande grundskola. I Skånes Fagerhult finns även ett stort intresse
för idrott och att röra på sig och något som alla delar i vår kommun bör
ha är en väl fungerande motionsslinga.

1 Skånes Fagerhult har det så länge jag minns funnits en sådan men som
nu efter alla stormar och dylikt ej är i bra skick. Med den vision som
Örkelljunga antagit, " Trygga människor i rörelse", så är detta en viktig
och i våra ögon en prioriterad fråga.

Kan man erbjuda ett bra motions/fritidsalternativ i sin närhet så kan vi
därmed även hjälpas åt att få människor att verka i sin närhet och i ännu
större utsträckning utnyttja olika byars utbud, såsom affär och bank
m m.

Centerpartiet yrkar därför på :

· Att: Restaurera och Iordningställa motionsslingan i Skånes
Fagerhult, med bortforsling av träd och belägga marken med
te x flis.

· Att: Ta fram en kostnadskalkyl och planering för belysning av
slingan och ta med detta till kommande budgetarbete

Beslutsunderlag
Motion C - Restaurera Slingan i Skånes Fagerhult

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
____________

Expedieras till:
Ksau 2015-08-19
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KF §78 KLK.2015.262 613

Motion M - Låt barnen börja i kommunal musikskola från
årskurs 1

Theresa Lindahl, M, har inlämnat följande motion:

Musik är förknippat med glädje, hälsa, utveckling av hjärnan och
motorik samt att kunna utveckla sig som person. Att ge barn och
ungdomar möjlighet till utveckling genom musik är att bejaka en
oerhört viktig del av utvecklingen till vuxen människa.
Den kommunala musikskolan är en verksamhet som under åren har
berikat många barns och ungdomars utveckling och många har fått sin
första kontakt med ett instrument genom just den kommunala
musikskolan. Den är också en grund för det sk. svenska musikundret
där Sverige under många år haft ett rykte som en musiknation.

Idag är det först från årskurs 3 man kan få börja spela i musikskolan
något jag ser som en brist då en levande kultur förutsätter att man får
tillgång till den tidigt Därför är det samhällets angelägenhet att se till att
barn får kontakt och chansen att kunna utöva musik redan tidigt i
grundskolan. Genom att sänka åldern när man får börja spela på
musikskolan tror jag att man tar ett steg i rätt riktning för att stärka
musikskolan, kulturen och barns utveckling.

Därför vill jag
· Att utbildningsförvaltningen ges ett uppdrag att utreda

förutsättningarna för att låta barnen börja i kommunal
musikskola redan från årskurs 1.

Beslutsunderlag
Motion M - Låt barnen börja i kommunal musikskola från årskurs 1

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
____________

Expedieras till:
Ksau 2015-08-19
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KF §79 KLK.2015.211 139

Interpellation, SD - Varför skyller Örkelljunga kommun
sitt misslyckande mångkulturella projekt på SD?

Mikael Eskilandersson, SD, har för Sverigedemokraterna i Örkelljunga
inlämnat en Interpellation till kommunstyrelsens ordförande med
rubriken Varför skyller Örkelljunga kommun sitt misslyckande
mångkulturella projekt på SD. Av initiativet framgår följande:

Många var vi som blev förvånade när kommunstyrelsens ordförande var
med i radio Kristianstads sändning, med anledning av de ökade
motsättningarna och den växande extremismen i Örkelljunga.

Örkelljungas övriga partier har sedan många år tillbaka satsat på att
Örkelljunga ska bli mer mångkulturellt och få en större andel invånare
som har en annan kultur än den traditionellt svenska. Det har hela tiden
framhållits att det är viktigt att vi blir ett mångkulturellt samhälle och
alla partier utom Sverigedemokraterna har motsatt sig att de människor
som har en annan kultur ska assimileras av det traditionellt svenska.
Istället har sjuklöverns retorik snarast gått ut på att dessa andra kulturer
ska förbli starka och leva "sida vid sida" med det mer traditionellt
svenska.

All seriös forskning kring folkgrupper och kulturer visar på att en sådan
uppsplittring av samhället som sjuklövern efterfrågat under många år,
leder till massvis med problem och skapar ofta extrema motsättningar
mellan olika kulturer. Uppsplittringen har varit medveten och
sjuklövern har gemensamt och i samförstånd fattat beslut om splittrande
särregler för olika grupper i samhället. Det handlar om allt från separata
badtider för flickor med annan religion, till specialkost utifrån kulturella
skäl. Andra särregler som tål att nämnas är påtvingad klädsel för vissa
flickor i grundskolan, där sjuklövern tycker att unga flickor ska bära
ansvar för att inte väcka sexuella tankar eller lockelser hos det motsatta
könet. Olika ekonomiska förutsättningar, förtur i olika sammanhang och
av sjuklövern så kallad "positiv särbehandling" utifrån ras eller
födelseland (kallas ofta för ökad mångfald) är andra sätt som sjuklövern
använt för att skapa ett mer uppsplittrat samhälle. Ett allvarligt problem
som man då skapat är just radikaliseringen, där grupper blir mer
fientligt inställda till andra grupper, på grund av att man helt enkelt får
mindre förståelse för varandra och känner mindre samhörighet.
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Sverigedemokraterna i Örkelljunga vill med anledning av ovanstående
fråga kommunstyrelsens ordförande följande:

Varför skyller ni ert enorma misslyckande på det enda parti som faktiskt
gjort något för att förhindra en sådan uppsplittring av samhället, som
ligger till grund för extrema gruppers framväxt i Örkelljunga?

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-05-25 - KF §60
Interpellation, SD - Varför skyller Örkelljunga kommun sitt
misslyckande mångkulturella projekt på SD?

Kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau, M, har meddelat, på
förfrågan, att hon har för avsikt att svara på interpellationen vid
kommunfullmäktiges kommande sammanträde.

Kommunfullmäktige har beslutat

att godkänna att interpellationen får ställas, samt

att notera att Carina Zachau kommer att besvara interpellationen vid
kommunfullmäktiges kommande sammanträde.

Kommunfullmäktiges behandling

Som svar på interpellationen refererar Carina Zachau till en intervju i
Radio Kristianstad, den 24 mars, där hon, i intervjun som varade i
4 minuter, nämnde Sverigedemokraterna vid 1 tillfälle. I intervjun
berördes frågan Varför de rasistiska inslagen ökat i Örkelljunga. Som
svar på den frågan framförde Carina Zachau
-Jag tror att en av anledningarna är Sverigedemokraternas starkare fäste
och att de utkristalliserat sig till ännu ett mer högerparti med kanske
olika rasistiska inslag.

Vid efterföljande interpellationsdebatt deltar Mikael Eskilandersson,
SD, Björn Zorec, FP,Madeleine Roos, M, Thomas Bjertner, S,
Christer Olsson, S, Mats Persson, MO, Theresa Lindahl. M, Niclas
Bengtsson, SD, Christer Unosson, KD, Patric Carlsson, S och Bjarne
Daa, S.
____________

45(50)



Sammanträdesprotokoll 2015-06-22
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §80 KLK.2015.261 442

Interpellation SD - Ska elever behöva dö i skolan?

Mikael Eskilandersson, SD, har inlämnat följande interpellation till
utbildningsnämndens ordförande:

Så har det då hänt. En av de allvarligaste olyckorna någonsin under
lektionstid i Örkelljunga. En ung flicka drabbas av något som inte borde
få hända och som inte kan hända om de vanliga reglerna följs av skolan.
När vissa typer av maskiner används så finns regler för hur eleverna ska
vara klädda. Min dotter som går i samma klass som den drabbade
eleven har fått följande instruktioner: Inga halsband eller klockor,
uppsatt hår och åtsittande kläder med korta ärmar. Detta gäller för alla
elever, eller rättare sagt, alla elever som inte bär slöja.

Händelseförloppet, vid just det här tillfallet påstås förenklat vara som
följer:
Elevens slöja fastnar i maskinen, eleven tar då reflexmässigt tag i slöjan
med handen som dras in i maskinen och katastrofen är ett faktum.
Kunde olyckan undvikits?
Ja, om de regler som finns för andra elever hade efterföljts så hade
olyckan aldrig kunnat inträffa på det sätt som den gjorde.

Sverigedemokraterna har flera gånger tidigare påtalat det orimliga och
problematiska i att sätta upp andra regler, än de som gäller i allmänhet,
för vissa barn. I en motion ville vi tidigare förbjuda slöjan helt i
grundskolan. Motionen avslogs av samtliga andra partier med
motiveringen att religionsfriheten var för viktig för att inskränkas på
något sätt. Resultatet av denna politiska feghet, är att man hellre riskerar
elevers liv och hälsa, än att man inför samma säkerhetsregler för alla
elever.
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Jag vill med anledning av ovanstående fråga utbildningsnämndens
ordförande följande:

· Vilket ansvar tar ordförande för utbildningsnämnden för att,
genom sitt krav på grundskolan om att acceptera slöjan, ha
förorsakat olyckan?

· Kommer fortsättningsvis samma regler gälla för alla barn, när
de använder denna typ av maskiner, eller tänker skolan fortsätta
att riskera livet på våra elever?

· Tycker ordförande för utbildningsnämnden att elevernas
säkerhet är mindre viktig än föräldrarnas religionsfrihet?

Beslutsunderlag
Interpellation SD - Ska elever behöva dö i skolan?

Kommunfullmäktige beslutar

att behandla interpellationen vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-08-24.

____________

Expedieras till:
Kf 2015-08-24
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KF §81 KLK.2015.228 00

Interpellation SD - Är det rimligt att ge religiösa förbund
stöd av skattemedel?

Mikael Eskilandersson har för sverigedemokraterna framfört följande
interpellation till utbildningsnämndens ordförande:

I Örkelljunga kan religiösa förbund och politiskt motiverade föreningar
få stöd av kommunen, vilket Sverigedemokraterna var ensamma om att
motsätta sig i kulturnämnden.

Flera frikyrkor och religiösa förbund utnyttjar idag möjligheten att få
olika stöd via kommunen. Vår största religiösa församling, Svenska
Kyrkan, har dock, som tur är för kommunen valt att inte söka dessa
stöd, utan förlitar sig på andra sätt att bekosta sin verksamhet. Enligt
likabehandlingsprincipen i kommunallagen så skulle Örkelljunga
kommun vara skyldig att ge t.ex Svenska Kyrkan stöd efter samma
premisser som man ger andra religiösa förbund, om de sökte.

Religionsfriheten är enligt oss viktig att upprätthålla. Alla ska ha rätt till
sin tro och givetvis ska även den som inte tror på någon religion
respekteras, då religionsfriheten även borde innefatta möjligheten att
slippa betala till religiösa samfund. Så ser det dock inte ut i Örkelljunga,
där alla tvingas vara med och betala till de religiösa förbunden oavsett
vilken tro man själv har.

Även mer politiskt motiverade föreningar, som "IFALL" får extra stöd
av kommunen, trots att vi har ett mycket väl tilltaget partistöd som är
till för att driva politiska frågor. IFALLhar dessutom en religiös botten
där man vill förstärka skillnaderna mellan människor utifrån kulturell
och/eller religiös bakgrund och därmed arbetar man för mindre
samhörighet och ökad segregation. IFALLär t.ex positiva till de
särskilda badtider som finns för vissa flickor, vilket givetvis motverkar
samhörigheten och ökar segregationen.
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Jag vill med anledning av ovanstående fråga Kultur- och
Fritidsnämndens ordförande följande:

· Tycker Kulturnämndens ordförande att det är rättvist att den
som betalar en medlemsavgift till t.ex Svenska Kyrkan, eller
aktivt valt att inte tro på någon religion alls, trots det ska vara
med och betala till andra religiösa förbund, via
kommunalskatten?

· Ska verkligen politiskt motiverade föreningar som t.ex IFALL,
som har ett uttalat syfte att öka skillnaderna och motsättningarna
mellan människor och dela upp människor i olika religiösa
och/eller kulturella grupper, få stöd av skattemedel?

Beslutsunderlag
Interpellation SD - Är det rimligt att ge religiösa förbund stöd av
skattemedel?

Kommunfullmäktige beslutar

att behandla interpellationen vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-08-24.

____________

Expedieras till:
Kf 2015-08-24
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KF §82 KLK.2015.4 00

Informationsärenden

Länsstyrelsen meddelar att ny ersättare ej kan utses efter Pekka
Heikkinen, SD, som avsagt sig sitt uppdrag.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsen Skåne - Avgången ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
____________

Expedieras till:
Troman
Löneenheten
Pekka Heikkinen
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