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KF §18 KLK.2017.430

055

Information från IP Only om bredband i Örkelljunga
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen från
Magnus Hastballing och Tomas Avenborg, IP Only till
handlingarna.
Bakgrund
Magnus Hastballing och Tomas Avenborg, IP Only informerar om den
rådande väderleken med mycket blöta marker som gjort att
anslutningsarbetet i Örkelljunga kommun med Fiber för närvarande är
vilande. Istället utförs kvalitetsarbete inom andra områden. Företaget
förstärker dialogen med entreprenörerna och arbetet med tillstånd.
Örkelljunga har delats upp i tre etapper. Örkelljunga Nordvästra med
981 möjliga anslutningar. Företaget har sålt 460 och kommunen tecknat
213 anslutningar för framtida leverans. Anslutningen utgör 68,6
procent. Det är det här området man startar med eftersom man hämtar
trafiken från Laholmshållet
Örkelljunga Nordöstra, 707 möjliga anslutningar, sålt 323 och
kommunen tecknat 203 anslutningar. Anslutningen är 74,39 procent.
Södra, med 742 anslutningar, sålt 349 och kommunen tecknat 214
anslutningar. Anslutningen är 75,87 procent.
1100 markavtal ska samlas in i Örkelljunga kommun. 1013
kundinstallationer är klara och 742 tomtschakter är genomförda. 2019
ska företaget vara helt klara med arbetet.
Vid ärendets behandling ställs frågor från Clas Engström, KD, Mikael
Eskilandersson, SD, Henrik Hammar, M, Christer Unosson, KD,
Carina Zachau, M, och Gert Ljunggren, S.
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Kunder i Örkelljunga kommun ska vända sig till företagets kundtjänst
vid olika slags frågor.
Beslutsunderlag
Bredband Kf Örkelljunga februari.pdf
___________
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KF §19 KLK.2017.422

230

Besvarande av motion, M - Kameraövervakning på
Kungsskolan, Utbildningscentrum, Beringskolan och
FORUM
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen och uppdra åt
kommunchef Charlotta Kabo Stenberg att tillskriva länsstyrelsen
om kameraövervakning på Kungsskolan, Utbildningscentrum,
Beringskolan och Forum.
Bakgrund
Henrik Linderos har för moderaternas fullmäktigegrupp inlämnat
följande motion:
Skolornas budget ska i huvudsak gå till undervisning. Inte till
glasmästare och klottersanerare. Även om skadegörelsen på
kommunens skolor inte är anmärkningsvärt hög finns det bara ett
rimligt mål. Nolltolerans!
Historiskt har Kungsskolan med sitt lite utsatta läge med "ryggen" mot
Dalen varit särskilt utsatt. Även gymnasieskolan, Beringskolan och
Lillhallen har fått stå ut med skadegörelse, framförallt
fönsterkrossning.
De senaste åren har kostnaderna för skadegörelse på skolorna varit
konstant, men det är ändå en ansenlig summa med onödiga pengar.
Moderaterna har vid ett flertal tillfällen ställt frågor om kamerabevakning till våra medborgare och ingen av dem som svarade var
negativ. De flesta inser att intresset av att skydda egendom och öka
säkerheten är viktigare än den eventuella inskränkningen av personlig
integritet.
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Erfarenhet visar att kameraövervakning fungerar åtminstone
förebyggande. Övervakade platser blir sällan brottsplatser. Därför vill
vi ta nästa steg i kampen för att minska skadegörelsen på våra skolor,
och därmed låta en större andel av kommunens pengar gå till eleverna.
Motivet är inte enbart pengar. En arbetsmiljö utan klotter och
glassplitter är också en trevligare och tryggare arbetsmiljö både för
elever och lärare.
Henrik Linderos förslag:
Att Örkelljunga kommun snarast skickar in ansökan till Länsstyrelsen
om kameraövervakning av Kungsskolan, gymnasieskolan,
Beringskolan och Forum.
Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges behandling
Henrik Linderos, M, tackar för kommunstyrelsens behandling av
motionen.
Henrik Nilsson, M, framför att informationen om placeringen av
kamerorna bör hanteras enligt praxis.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-02-07 - KS § 31
Motion, M - Kameraövervakning
____________
Expedieras till:
Henrik Linderos
Charlotta Kabo Stenberg
Anders Emgård
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KF §20 KFN.2017.92

889

Folkbiblioteksplan 2018-2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kultur- och
fritidsnämndens förslag om Folkbiblioteksplan 2018-2021.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att fastslå en
Folkbiblioteksplan för perioden 2018-2021 i enlighet med
förvaltningens förslag.
Kommunfullmäktiges behandling.
Christer Unosson, KD, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut, vilket godkännes.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-02-07 - KS § 36
Protokoll 2017-12-07 - KFN §168
Förslag till biblioteksplan 2018-2021.pdf
____________
Expedieras till:
Kultur-och fritidsnämnden
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KF §21 KFN.2017.138

889

Skolbiblioteksplan 2018-2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kultur- och
fritidsnämndens förslag om Skolbiblioteksplan 2018-2021.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att fastslå en
Skolbiblioteksplan för perioden 2018-2021 i enlighet med
förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-02-07 - KS § 37
Protokoll 2017-12-07 - KFN §169
Förslag till skolbiblioteksplan 2018-2021.pdf
____________
Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
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KF §22 KLK.2018.29

006

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med mars månad 2018
kungöra kommunfullmäktiges sammanträden på den Digitala
Anslagstavlan på kommunens hemsida. Beslutet innebär att
kommunfullmäktige avstår från att införa kommunfullmäktiges
kungörelser i ortstidningen.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige ändras i enlighet med
beslutet.
Motivering till beslut
Kommunallagens förändringar i denna del framhäver den webbaserade
kommunala anslagstavlan som informationsbärare av kommunal
information och är en följd av digitaliseringen.
Beskrivning av ärendet
I kommunfullmäktiges arbetsordning anges följande under 9 §:
”Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som
annonsering om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på
kommunens webbplats.
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden
som ska behandlas ska införas i ortstidningen.”
Lagar, förordningar och delegationer som styr beslutet
Den nya Kommunallagen som började gälla 2018-01-01 anger följande
under 5 kapitlet 13 §:
Hur sammanträdena tillkännages
13 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde
med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas.
Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens
anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.
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I kommunallagens proposition 2016/17 171 anges att beslutet om en
webbaserad anslagstavla innebär en väsentlig större spridning av den
information som hittills lämnats på den fysiska anslagstavlan. Mot
denna bakgrund har regeringen ansett att det inte längre är påkallat att
ålägga kommuner att publicera information i dagstidningar på det sätt
som tidigare gällt. Slopandet av detta krav utgör inget hinder att
informera i ortstidningar. Valet av informationskanal har överlämnats
till kommunerna själva. Det står kommunerna fritt att fortsätta
annonsera som tidigare.
Folkhälsa
Beslutet innebär ingen förändring med hänsyn till
tillgänglighetsanpassning utifrån fysisk – och/eller psykisk
funktionsnedsättning eller för personer med begränsade kunskaper i
svenska språket.
Ekonomi
Förslaget innebär reducerade annonskostnader.
Arbetsutskottets behandling
Arbetsutskottet noterar att befintliga anslag på den fysiska
anslagstavlan vid kommunhuset flyttats över till den webbaserade
digitala anslagstavlan på kommunens hemsida fr o m den 1 januari
2018 i enlighet med den nya kommunallagens ikraftträdande.
Kommunfullmäktiges sammanträde kungörs i ortstidningen t o m
februari månads sammanträden. För mars månad och framåt finns
möjlighet att förutom kommunens hemsida, även kungöra
sammanträdena på kommunens digitala skärmar som finns i bl a
kommunhuset, biblioteket, COOP och ICA.
Kommunfullmäktiges behandling
Christer Unosson, KD, och Thomas Bjertner, S, yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, vilket godkännes. De framför även
önskemål om annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i
Lokaltidningen.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2018-02-07 - KS § 38
Tjänstskrivelse Kenth Svensson - Annonsering av kommunfullmäktiges
sammanträde
____________
Expedieras till:
Kenth Svensson
Amanda Cederholm
Evelina Johansson
Gunnel Johansson
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KF §23 KLK.2018.77

610

Motion, M - Entreprenörskap i skolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Theresa Lindahl, M, och Henrik Hammar, M, har inlämnat följande
motion:
Förmågan att tillvarata idéer, identifiera möjligheter och skapa resurser
för att ta tillvara dessa möjligheter är viktiga egenskaper hos en
entreprenör. Många barn och ungdomar har idéer och tankar om
företagande och entreprenörskap men svårt att förverkliga de i
praktiken. För att lyckas med entreprenörskap och skapa fler framtida
entreprenörer krävs långsiktiga satsningar, tydliga målsättningar bland
annat inom skolan.
Det finns idag statsbidrag hos skolverket att söka för lokalt
utvecklingsarbeta inom entreprenörskap i skolan. Bidraget ska
användas till att utveckla entreprenörskap och lärande inom ämnet.
Örkelljunga kommun har liksom många andra kommuner inte sökt
detta bidrag.
Vi vet inte vilka företag, som kommer att vara stora om 5, 10 eller 15
år. Allt vi vet är att ju fler företag vi kan få att starta i Örkelljunga,
desto större är chansen att de företag som verkligen blir stora återfinns i
Örkelljunga. Det är genom arbeten i den privata sektorn som vår
gemensamma offentliga välfärd kan finansieras, det är därför
entreprenörskap och företagande är så viktigt redan i skolan.
I Svenskt näringslivs undersökningar av företagsklimatet i Sveriges
kommuner visar det sig att företagare upplever att Örkelljungaskolans
attityd gentemot företagsamhet är lägre än rikssnittet. Vad vi behöver är
ett positivt synsätt på den sektor, som skall generera nya jobb och mer
pengar till välfärden Därför kan entreprenörskapsutbildningar bland
unga och fortbildning kring entreprenörskap bland skolans personal
vara två vägar för att vi skall bli bättre på det här området.
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Med hänvisning till ovanstående föreslås därför kommunfullmäktige att
besluta:
Att entreprenörskap tydligare lyfts fram i skolans styrdokument och
tidigt införs i undervisningen.
Beslutsunderlag
Motion, M - Entreprenörskap i skolan
____________
Expedieras till:
Ksau 2018-03-21
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KF §24 KLK.2018.45

451

Motion, S - Motverka nedskräpning av Örkelljunga
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Agneta Lindau Persson, S, och Thomas Bjertner, S, har för
socialdemokraterna inlämnat följande motion:
Under senare tid har nerskräpningen i Örkelljunga kommun synligt
ökat och skräpet finns överallt främst i skog/mark, sjöar/vattendrag
men också i våra by-centrum.
Socialdemokraterna i Örkelljunga kommun föreslår
kommunfullmäktige besluta
att: kartlägga skräpläget
att: upprätta en plan (strategiskt styrdokument) som ska ses som ett
levande dokument för minskad nedskräpningen och som beskriver mål
och åtgärder som kommunen bör arbeta med i förebyggande syfte
att: uppföljning sker årligen för att kontrollera vidtagna åtgärder ger
förväntat resultat.
att: beslut om finansiering för långsiktiga och förebyggande åtgärder
sker
att: kommunen tar till sig erfarenheter från Håll Sverige Rent,
Naturvårdsverket, Statistiska centralbyrån och andra kommuner.
Beslutsunderlag
Motion, S - Motverka nedskräpning av Örkelljunga kommun
___________
Expedieras till:
Ksau 2018-03-21
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KF §25 KLK.2018.52

044

Interpellation, SD - Pro IFALL AB, fakturor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar uppta interpellationen för
behandling vid nästa sammanträde, då kommunstyrelsens
ordförande Carina Zachau kommer att besvara densamma.
Bakgrund
Mikael Eskilandersson har inlämnat följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande:
Med anledning av att företaget Pro IFALL AB har skickat flertalet
fakturor på mycket stora belopp till Örkelljunga och Klippans
kommun, så kan det vara intressant att få kommunstyrelsens
ordförandes förklaring på detta.
I budgeten för både 2016 och 2017 finns inga beslut om några särskilda
satsningar på flyktingbarnen och det privata företaget Pro IFALL AB.
Timlönen som kommunen tvingats betala ligger också långt över
normal timlön för anställda. Totalt 468,75kr i timmen har det
fakturerats, vilket närmast kan jämföras med de anställda inom
kommunen som inte kommer i närheten av denna lön.
Utöver att företaget Pro IFALL AB har tagit ut stora summor pengar
genom fakturor till kommunerna, så har samma företag tagit ut pengar
från den egna föreningen. Pro IFALL AB har alltså som enda uppgift
att ta ut pengar ur verksamhet i kommunen och föreningen, för att
istället placera dessa i ett bolag som helt ägs av en person, Necmettin
Meletli.
https://www.hd.se/2017-10-28/foreningskassor-godkande-kop-avtjanster-fran-eget bolag?utm_content=buffer37f4684utm_medium=hd.nst.orkelljunga&ut
m_source=fb&utm_c ampaign=bfr
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Allt detta har skett samtidigt som Necmettin har varit anställd av
kommunens HVB-hem (alltså boendet för flyktingbarn) där han verkar
ha jobbat med samma saker som han också har skickat fakturor på.
Vilken lön och anställningsgrad han haft är något oklart men enligt
egen utsago arbetar han också deltid för föreningen IFALL, vilket
borde göra det omöjligt att ha så mycket fritid över att han dessutom
skulle kunna lägga över 1200 timmar på särskilda utbildningsinsatser
som ingen i kommunerna verkar ha beställt. Därtill ska läggas att
Necmettin påstår att han jobbat "jättemycket ideellt", vilket alltså skulle
ha skett på den tid som blir över efter två deltidstjänster och ett företag.
I interpellationen presenteras fakturor till Örkelljunga kommun och
Klippans kommun.
Med anledning av vad som presenterats i denna interpellation uppstår
en rad frågor. Jag vill därför fråga kommunstyrelsen ordförande, som
har det övergripande ansvaret för all verksamhet i kommunen, följande:
Har det skett någon polisanmälan?
Har eller kommer kommunen kräva återbetalning av de utbetalda
beloppen?
Vem har beställt dessa utbildningar, vilka har deltagit och vad har de
haft för resulterat?
Hur kommer det sig att vi som politiker inte har fått ta ställning till
dessa extremt dyra så kallade "utbildningar"?
Finns det mer liknande kostnader som inte redovisats för oss politiker i
kommunen?
Beslutsunderlag
Interpellation, SD - Pro IFALL AB, fakturor
____________
Expedieras till:
Kf 2018-03-26
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KF §26 KLK.2017.394

001

Informationsärende - Uppföljning av ekonomiavtalet
med Serkon AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga Revisorernas
granskningsrapport om uppföljning av ekonomiavtalet med
Serkon samt kommunstyrelsens yttrande till handlingarna.
Bakgrund
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Örkelljunga
kommun granskat huruvida den nya ekonomiorganisationen fungerar
med utgångspunkt från det avtal som tecknats mellan Örkelljunga
kommun och Serkon AB.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. Revisorernas
iakttagelser och bedömningar framgår av en rapport. Den
sammanfattande bedömningen är att det finns ett effektivt och
ändamålsenligt samarbete mellan Örkelljunga Kommun och Serkon.
Trots att det är en genomgripande förändring med ett komplext avtal i
grunden har övergången till en extern servicebyrå gått över förväntan.
Ur ett kostnadsperspektiv bedöms den förbättrade kvaliteten inte ha
medfört en väsentligt ökad kostnad. Samtliga tillfrågade är överlag
positiva och upplever en väsentlig kvalitativ förbättring, dock framgår
vissa utvecklingsbehov.
Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen kring vilka åtgärder
styrelsen avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen.
Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast 2018-02-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera
granskningsrapporten till kommunchef Charlotta Kabo Stenberg för
yttrande inför arbetsutskottets sammanträde 2018-01-17.
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Av kommunchefens yttrande framgår bl a följande:
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Rekommendation 1: Kommunstyrelsen bör tillse att
huvudmannaskapet förtydligas ytterligare samt kommuniceras i
verksamheten. Förvaltningens uppfattning är att det inte råder någon
tvekan om att Örkelljunga kommun och kommunstyrelsen har
huvudmannaskapet för kommunens räkenskaper. Som KPMG
rekommenderar finns det dock anledning att detta stärks även i
skriftliga instruktioner. Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag
att ta fram en tydlig beskrivning av Örkelljunga kommuns styrmodell
vilket även inkluderar ekonomistyrningen. Detta arbete kommer att
vara klart tidig vår 2018. Genom denna beskrivning bedömer vi att
revisionens rekommendationer kommer att uppfyllas.
Rekommendation 2 - Kommunstyrelsen bör tillse att en
kontrollstrategi för den finansiella rapporteringen utarbetas.
Kommunledningsförvaltningen förstår inte riktigt denna
rekommendation kopplat till uppföljningen av avtalet med Serkon. Vi
har noterat brister i uppföljning och finansiell rapportering framför allt
avseende socialnämndens ansvarsområde under slutet av 2016. Vissa
svårigheter har följt med under 2017 bland annat på grund av
felaktigheter i internbudgeten för socialförvaltningen. Vi ser inte att
detta rättas till genom en kontrollstrategi. Däremot måste kunskapen
om ekonomistyrning och budgetering förbättras i alla chefsled så att
chefer på alla nivåer tar ansvar för sin budget och ser till att följa
denna. Förutom utbildningsinsatser kommer detta att tydliggöras när
kommunens styrmodell beskrivs.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har beslutat att som yttrande till revisionen
översända yttrande i ärendet från kommunchef Charlotta Kabo
Stenberg.
Beslutet och rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för
information.

Sammanträdesprotokoll 2018-02-26
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges behandling
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Patric
Carlsson, S.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-02-07 - KS § 27
Revisorerna - Uppföljning av ekonomivtalet med Serkon AB
KPMG Granskningsrapport - Uppföljning av ekonomiavtalet med
Serkon AB
Yttrande Charlotta Kabo Stenberg - Uppföljning av ekonomiavtalet
med Serkon
____________
Expedieras till:
Revisorerna
Serkon
Stefan Christensson
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Länsstyrelsen Skåne - Ny ledamot/ersättare för ledamot
i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga länsstyrelsens beslut nedan om
nya ledamöter efter Mattias Nirven till handlingarna
Bakgrund
Länsstyrelsen har utsett Åke Sjörin som ny ledamot och Bertil Frantz
som ny ersättare i kommunfullmäktige för Folkpartiet liberalerna från
och med den 9 februari 2018 till och med den 14 oktober 2018.
Avgången ledamot är Mattias Nirven.
Ledamot
Åke Sjörin
Kristina Söderlund

Ersättare
1. Kjell Söderlund
2. Bertil Frantz

Beslutsunderlag
Protokoll Länsstyrelsen Skåne - Ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige
____________
Expedieras till:
Åke Sjörin
Kjell Söderlund
Kristina Söderlund
Bertil Frantz
Helen Karlsson
Troman
Löneenheten

