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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2018-05-28

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§ 54
KS Arne

§ §

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Håkansson Tommy, S Nt x

Eskilandersson Mikael, SD N x

Zachau Carina, M N x

Bjertner Thomas, S N x

Bengtsson Niclas, SD N x

Hammar Henrik, M N x

Gustavsson Martin, C N x

Holmström Björkman Jane, S N x

Brorsson Tommy, SD N x

Roos Svinhufvud Madeleine, M N x

Sjörin Åke, SPI N x

Carlsson Patric, S N x

Bengtsson Michael, SD N x

Unosson Christer, KD N Avst Avst

Nilsson Henrik, M N x

Silfvergren Arne, S N x

Bengtsson May, SD N x

Ekelund Madeléne, MP F

Nilsson Tomas, C F

Bencsik Niklas, S N x

Sigbo Leif, MO N x

Linderos Henrik, M N x

Josefsson Matti, SD N x

Edvardsson Gunnar, KD N Avst Avst

Bencsik Betty, S Nt Avst Avst

Eskilandersson Anneli, SD N x

Lindahl Theresa, M N x

Söderlund Kristina, SPI, ej § 52, 53, kl 19.10-20.10 N x

Daa Bjarne, S F

Poulsen Blagoveska, SD F

Jacobsson Kenneth, M N x

Tyrone Stebner, S Nt x

Lärkevie Kenny, C Nt x

Anderberg Lennart, SD N x

Engström Clas, KD N x

Svensson Lennart, M N x

Ljunggren Gert, S F

Rosenqvist Tommy, SD Nt x

Kronnäs Veronika MP N x

Svensson Ingemar, S N x

Håkansson Magnus, KD N Avst Avst

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande
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KF §52 KLK.2018.279 00

Tyst minut för Arne Andersson

Kommunfullmäktige har en tyst minut för bortgångne Arne Andersson
som bl a varit ordförande i socialnämnden 2017-01-01-2010-12-31,
samt 2015-01-01-2017-05-23. Bland många andra uppdrag var Arne
Andersson även ordförande i Örkelljungabostäder AB 2015-01-01-
2017-08-28.
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KF §53 KLK.2018.230 00

Henriks Hammars information om Europarådets
Kommunala Kongress CLRAE

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen från Henrik
Hammar till handlingarna. Kommunfullmäktige tackar Henrik
Hammar med en stor applåd.

Bakgrund
Ledamoten Henrik Hammar informerar om Europarådet.

Europarådet sysslar med frågor kring demokrati, mänskliga rättigheter
och lagregler. I Europarådet är 47 länder deltagare, fler länder än i EU.
Där finns tre nivåer.

Dessa är ministerkommittén, där Kroatien just nu har ordförandeskapet.
Svensk representant i ministerrådet är Ann Linde.

Den parlamentariska församlingen har ledamöter från alla partier. Där
finns generalsekreterare Torbjörn Jagland, från Norge. Sen finns
kommissionärerna och domstolen för mänskliga rättigheter.

Det finns även en parlamentarisk grupp med 6 representanter från den
kommunala sidan och 6 från den regionala sidan. De ska kontrollera
om man uppfyller det lokala självstyret, på regional och kommunal
nivå. Det handlar t ex om de har egna medel eller tilldelas medel för sin
verksamhet.

Gruppen har även undersökt migranters förmåga till entreprenörskap.
Störst skillnad finns från kommun till kommun.

Han informerar även om reformer i Estland och Belgien samt händelser
i medlemsländerna Turkiet och Ryssland.

Slutligen nämner han de kommunstyrelseordförande som sitter
fängslade, just nu, cirka 100 personer. De tillhör inte samma ledning
som har makten i deras länder. Det kan hända att de anklagas 3
månader före ett val för korruption och hålls fångna tills efter valet.
____________
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KF §54 KLK.2017.313 639

Besvarande av motion, S - OB-Omsorg

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

· att som svar på motionen översända utbildningsnämndens
yttrande i ärendet, samt

· att motionen ska anses vara besvarad, eftersom
Utbildningsnämnden anser att kommunen idag har en
tillfredsställande OB-barnomsorg.

Arne Silfvergren, S, Patric Carlsson, S,Tommy Håkansson, S, Ingemar
Svensson, S, och Tyrone Stebner, S, reserverar sig mot beslutet till
förmån för Arne Silfvergrens yrkande om bifall till motionen.

Bakgrund
Bjarne Daa, S, framför följande i en motion:

Örkelljunga kommun skall vara en företagarvänlig kommun. Är vi nu
också det? Företagarna har i lång tid haft en expansiv tillväxt och
nyanställt många medarbetare under de förutsättningarna att de
nyanställda lyckats hitta OB-Omsorg; kväll, natt och helg till sina barn.

3-skift är idag ett måste inom produktionsverksamheter för att kunna
leverera den mängd varor som marknaden efterfrågar. Många föräldrar
har idag inget annat val än att jobba kväll eller natt, en del är
ensamstående och/eller har inte sin familj i närheten som i bästa fall
kan hjälpa till!

Samhället och arbetsmarknaden har idag mycket hårda krav på
flexibilitet och rörlighet jämfört med den arbetsmarknad som fanns för
15 - 20 år sedan. Nästan upp emot 45 procent av alla löntagare i
Sverige jobbar kvällar, nätter och helger. Örkelljunga Kommun
bedriver också verksamhet på kvällar, nätter och helger. Då ligger det i
kommunens egna intresse att tillgodose sin egen personal.
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Vi anser därför att det är extremt viktigt att OB-Omsorgen håller den
smidighet som det krävs för anställda inom kommunen och näringslivet
i Örkelljunga.

Socialdemokraterna yrkar:
Att Örkelljunga Kommun tillför de pengar till OB-Omsorg som behövs
för att säkerställa en tillfredsställande OB-Omsorg i kommunen.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-11-22, § 314, beslutat att
remittera motionen till Utbildningsnämnden för yttrande senast i mars
2018.

Utildningsförvaltningens tjänsteskrivelse som svar på motionen

Föreligger utbildningsförvaltningens förslag till svar på motionen, där
följande framgår:

Örkelljunga kommun erbjuder barnomsorg på obekväm tid (OB-
barnomsorg) på en av kommunens förskolor, Förskolan Valthornet. Det
är både barn i förskolan och fritidshem som kan få en plats inom OB-
barnomsorgen. Åldersgruppen är de barn som är 1-12 år. Behovet av
OB-barnomsorg ska styrkas med intyg, schema eller liknande
dokument från vårdnadshavares arbetsgivare.

Vistelsetiderna för OB-barnomsorg är följande:

Måndag 05.00–07.00

Mån kväll – fre morgon 17.00–07.00

Lördag 06.00–23.00

Söndag 06.00–23.00

Barn kan lämnas tidigast 04.45 och hämtas senast 22.00 (tisdag-
fredag), barn som behöver omsorg längre än till 22.00 övernattar. Barn
får sammanlagt vistas högst 60 timmar per vecka inom förskola,
fritidshem och omsorg på kvällar, nätter och helger.
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Under följande dagar erbjuds inte barnomsorg på obekväm tid:

- Vecka 28-31

- Nyårsafton och nyårsdagen

- Trettondedagsafton och trettondedag jul

- Långfredag, påskafton, påskdagen och annandag påsk

- Valborgsmässoafton

- Första Maj

- Kristi himmelsfärdsdagen

- Nationaldagen

- Pingstafton och pingstdagen

- Midsommarafton och midsommardagen

- Alla helgons dag

- Julafton, juldagen och annandag jul

Inom OB-barnomsorgen arbetar fyra personer med tjänstgöringsgrad 55
% vardera, varav en har utökat till 75 % under 2018.

I dagsläget är det 16 barn från förskolan och 10 barn från fritidshem
inskrivna i OB-barnomsorgen och det är inga som står i kö.

Örkelljunga kommun erbjuder idag en OB-barnomsorg som är mer
omfattande än vad andra större kommuner erbjuder, vilket är en bra
service till invånarna i vår kommun. Det är en flexibel verksamhet som
anpassas efter hur många barn som är inne i verksamheten. Detta går
att göra på ett bra sätt eftersom personalen har årsarbetstid och kan
reglera det själva. Exempelvis kanske det bara är två barn inne i
verksamheten en lördag och då behöver man inte vara mer än en
personal, medan det en annan lördag kan vara många fler och då
behövs det mer personal. Genom att reglera det på detta vis blir det en
tillfredsställande verksamhet som anpassas efter barnens
omsorgsbehov.

Det finns inga planer på att minska ner kommunens OB-barnomsorg.
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Lagar, förordningar och delegationer som styr beslutet

Det är inte obligatoriskt för kommuner att anordna OB-barnomsorg.
Enligt 25 kap. 5 § ska kommuner dock sträva efter att erbjuda
barnomsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den
omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete
och familjens situation i övrigt.

Utbildningsnämnden beslut
Utbildningsnämnden har beslutat

· att som svar på motionen översända förvaltningens
tjänsteskrivelse, samt

· att föreslå kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad, då
Utbildningsnämnden anser att kommunen idag har en
tillfredsställande OB-barnomsorg.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har noterat att Örkelljunga kommun har en
tillfredsställande volym och budget för att bedriva kommunens OB-
omsorg. Örkelljunga kommun är stolt över denna verksamhet och
noterar att kommunen var en av de första i landet som tog beslut om att
införa OB-Omsorg, kväll, natt och helg.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden

Thomas Bjertner, S, Carina Zachau, M, Theresa Lindahl, M, Mikael
Eskilandersson, SD, och Kristina Söderlund, SPI, yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Gunnar Edvardsson, KD, och Christer Unosson, KD, yrkar att
motionen ska avslås.

Arne Silfvergren, S, och Patric Carlsson, S, yrkar bifall till motionen.

I ärendet yttrar sig även, Betty Bencsik, S och Henrik Nilsson, M.

Propositionsordning

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag
antas.
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Omröstning och huvudförslag

Omröstning begärs. Ordförande Magnus Håkansson meddelar att
kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Kommunfullmäktige
godkänner propositionsordningen.

Motförslag

Ordföranden ställer proposition på Gunnar Edvardssons yrkande om
avslag på motionen mot Arne Silfvergrens yrkande om bifall till
motionen och finner att det sistnämnda förslaget utgör motförslag till
huvudförslaget.

Omröstningsresultat i huvudomröstningen

Ordförande fastställer därefter följande voteringsproposition

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för Arne Silvergrens yrkande om bifall till motionen.

Omröstningsresultat

Genomförd omröstning utfaller med 23 ja-röster, 9 nej-röster och 4
röster för avstår.

Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens
förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-05-02 - KS § 113
Motion, S - OB-Omsorg
Protokoll 2018-04-05 - UN § 33
Tjänsteskrivelse - Motion från S om OB-barnomsorg
____________

Expedieras till:
Bjarne Daa
Utbildningsnämnden



Sammanträdesprotokoll 2018-05-28
Kommunfullmäktige

KF §55 SN.2018.40

Förslag om förändrad taxa för tillfälliga
serveringstillstånd

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förändra taxekonstruktionen för
tillfälliga serveringstillstånd, enligt följande:

Oförändrad taxa för tillfälliga serveringstillstånd vid första
ansökningstillfället under ett kalenderår.

Från och med andra ansökningstillfället under ett kalenderår
uppgår taxan till 536 kronor (2018 års taxenivå)

Ändringen träder i kraft från och med 2018-01-01.

Bakgrund
Socialnämnden beslutade 2018-02-06 § 41 att lämna förslag till
kommunfullmäktige om förändrad taxenivå för tillfälliga
serveringstillstånd. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-
21 § 59 att återremittera ärendet för beaktande av möjligheterna till
lägre taxor.

I en tjänsteskrivelse 2018-03-14 föreslår nämndsekreterare Anders
Svensson och t.f socialchef Bodil Nordstrand att taxan för tillfälliga
serveringstillstånd sätts ned till 536 kronor från och med andra
ansökningstillfället under ett kalenderår. Förslaget innebär följande:

Nuvarande taxor (2018 års nivå)
Tillfälligt tillstånd allmänheten: 4 019 kronor
Tillfälligt tillstånd där sökande har stadigvarande tillstånd: 2 143
kronor

Förslag till revidering (2018 års nivå)
Tillfälligt tillstånd allmänheten, första ansökningstillfället per
kalenderår: 4019 kronor
Tillfälligt tillstånd allmänheten, påföljande ansökningstillfällen under
kalenderåret: 536 kronor/tillfälle

Tillfälligt tillstånd där sökande har stadigvarande tillstånd, första
ansökningstillfället per kalenderår: 2 143 kronor

Tillfälligt tillstånd där sökande har stadigvarande tillstånd, påföljande
ansökningstillfällen under kalenderåret: 536 kronor/tillfälle.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden har beslutat
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att föreslå kommunfullmäktige att förändra taxekonstruktionen för
tillfälliga serveringstillstånd, enligt följande:
-oförändrad taxa för tillfälliga serveringstillstånd vid första
ansökningstillfället under ett kalenderår.
-från och med andra ansökningstillfället under ett kalenderår
uppgår taxan till 536 kronor (2018 års taxenivå), samt

att ändringen träder i kraft från och med 2018-01-01.

Kommunfullmäktiges behandling
I ärendet yttrar sig Patric Carlsson, S.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-05-02 - KS § 112
Protokoll 2018-04-03 - SN § 95
Tjänsteskrivelse om korrigerad avgiftsändring serveringstillstånd
____________

Expedieras till:
Socialnämnden
Anna Lindström
Stefan Christensson
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KF §56 KLK.2018.214 041

Tilläggsbudget 1, sammanställning

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ekonomienhetens
sammanställning för TB 1 för 2018 för såväl investering som drift.
enligt nedanstående:

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-05-02 - KS § 109
TB 1 - 2018 (3).pdf
TB 1 - 2018 skrivare.pdf
____________
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Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
Nämnderna
Ledningsgruppen
Anders Emgård
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KF §57 KLK.2018.209 041

Anvisningar till Delårsrapport 2018

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunlednings-
förvaltningens förslag till Anvisningar för Delårsrapport 2018.

Bakgrund
Delårsrapporten för 2018 ska utgå från budget 2018, vilket innebär att
delårsrapporten ska analyseras utifrån verksamhetens resultat och mål
med utgångspunkt från 2018. Målen ska analyseras och kommenteras
utifrån begreppet ”God ekonomisk hushållning”. Analysen ska visa om
verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Kommunfullmäktige ska behandla och godkänna delårsrapporten.
Revisorerna ska göra en bedömning av om resultatet är förenligt med
det kommunövergripande styrkortet och de finansiella mål som
fullmäktige har beslutat.

Delårsrapporten är ett budgetuppföljningsdokument med information
om avvikelser mot givna budgetramar. Varje nämnd ska också lämna en
prognos över beräknat utfall samt uppfyllelse av de nämndvisa
styrkorten per helår 2018. Om det finns en negativ budgetavvikelse ska
nämnden redogöra för åtgärder och handlingsplaner för att nå budget i
balans för 2018.

Vid upprättande av delårsrapporten ska motsvarande
redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen användas.
Eventuellt nya rekommendationer från RKR (Rådet för Kommunal
Redovisning) bör beaktas. Rekommendation 22 från RKR om
Delårsrapport kommer att vara vägledande vid framtagning av
delårsrapporten.

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommuner göra minst en
delårsrapport som omfattar en period om minst hälften och högst två
tredjedelar av räkenskapsåret. Kommunstyrelsen har beslutat att fr.o.m.
2006 göra delårsrapport per den 30 juni.
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Tidplan framgår av kommunledningsförvaltningens skrivelse.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-05-02 - KS § 110
Reviderade Anvisningar Delårsrapport 2018 inför ksau.docx
____________

Expedieras samlad handling till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
Nämnderna
Ledningsgruppen
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KF §58 KLK.2018.178 046

Verksamhetsberättelse för 2017 avseende stiftelser
förvaltade av Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ekonomichef Stefan
Christensson förslag godkänna Stiftelsernas
verksamhetsberättelser och revisionsberättelser.

Bakgrund
Fr.o.m. 2016-01-01 finns det krav på att stiftelser ska registreras hos
länsstyrelsen. Samtliga stiftelser förvaltade av Örkelljunga kommun är
registrerade.

Utdelningar/förbrukade medel under året
Under året har följande utbetalningar verkställts:

·Stiftelsen Carl P Johanssons Donationsfond: Inga medel har delats ut
under 2017. Registerhållningsavgift på 200 kr har betalats ur fondens
medel.

·Stiftelsen Gårdfarihandlandens Planteringsfond: Inga medel har
delats ut under 2017. Registerhållningsavgift på 200 kr har betalats ur
fondens medel.

·Stiftelsen Hilda och Vilhelm Olssons fond: Länsstyrelsen har
2016-08-26 beslutat att Stiftelsen Hilda och Vilhelm Olssons fond får
förbruka tillgångarna i enlighet med stiftelsens ändamål eller så nära
som möjligt. Enligt registreringsbeviset är stiftelsens ändamål att
tillgångarna ska användas för att bereda ålderdomshemmets (avser
Örkelljunga kommuns ålderdomshem i Turabygget) pensionärer
bekvämlighet och trevnad, varvid särskild uppmärksamhet bör ägnas
att vid de under året förekommande större högtiderna, desamma kunna
firas på ett familjärt och värdigt sätt. Av stiftelsens medel har 22 790,06
kr använts för en ”Mårtensaftonfest” under november månad för
brukarna på de särskilda boendena ”Södergården” och ”Tallgården”.
Registerhållningsavgift på 200 kr har betalats ur fondens medel.
Återstående medel till framtida förfogande är 1 123 kr.
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·Stiftelsen Joel Edmans Minnesfond: Den övervägande delen av
tillgångarna är placerade i aktiefonder. Stiftelsens ändamål är att 90
procent av avkastningen från fonden ska användas för stipendier för
Bokelundaskolans elever i klasserna 5 och 6, att utdelas årligen på
vårterminens avslutningsdag till elever som visat särskild flit och
framsteg i skolarbetet. Stiftelsens tillgångar har ökat i värde med
1 854,5 kr under 2017. Stiftelsen betalade under 2017 ut 1 000 kr i
enlighet med stadgarna och även registerhållningsavgiften på 200 kr
har betalats ur fondens medel.

·Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn och ungdom:
Stiftelsen har inte delat ut några medel under 2017. Värdet på
stiftelsens tillgångar ökade med 6 222,5 kr under 2017. Fonden hade
tillgångar till ett värde av 453 420,64 kr vid utgången av 2017.
Registerhållningsavgift på 200 kr har betalats ur fondens medel.

·Stiftelsen Alma Anderssons fond: Länsstyrelsen medgav att Stiftelsen
Alma Anderssons fick förbruka tillgångarna för att därefter
avregistreras. Medlen förbrukades fullt ut under 2016 och Stiftelsen
avregistrerades 2017.

·Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för äldre och handikappade:
Stiftelsen hade ingående tillgångar 2017 på 115 357,87 kr i form av
likvida medel. Stiftelsen har som ändamål att genom bidragsgivning ur
tillgångarnas avkastning bistå behövande åldringar, handikappade och
långvarigt sjuka eller eljest behövande i avseende på sådana ändamål
och behov, som stat eller kommun inte skall tillgodose med
utdebiterade medel. Bidragstagarna ska vara folkbokförda i Örkelljunga
kommun. Enligt Länsstyrelsen beslut 2016-08-26 får fonden förbruka
tillgångarna i enlighet med stiftelsens ändamål eller ett ändamål som så
nära som möjligt motsvarar detta. Länsstyrelsen har medgivet att
stiftelsen totala tillgångar får förbrukas och därefter får stiftelsen
avregistreras. Enskilda kommunmedborgare har haft möjlighet söka
medel från stiftelsen. Återstående medel till framtida förfogande är 30
657,87 kr. Länsstyrelsen har medgivet att stiftelsens totala kapital får
förbrukas och att stiftelsen därefter får avregistreras. Ytterligare en
ansökningsomgång med möjlighet att söka medel ur fonden kommer att
arrangeras under 2018. Registerhållningsavgift på 200 kr har betalats ur
fondens medel.
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·Stiftelsen vid grundskolan i Örkelljunga kommun: Inga medel har
utdelats 2017. Registerhållningsavgift på 200 kr har betalats ur fondens
medel.

·Stiftelsen Vilhelm Jönssons fond för hörselskadade inom
Örkelljunga kommun: Stiftelsen har inte delat ur några medel under
2017. Registerhållningsavgift på 200 kr har betalats ur fondens medel.
Stiftelsen har under 2017 även betalat 131 kr i skatt ur fondens medel.

·Stiftelsen Jacob Månssons Minnesfond: Stiftelsen har inte delat ut
några medel under 2017. Ansökan om tillstånd att ändra stadgarna för
att få rätt att avveckla fonden är inlämnad till Länsstyrelsen i mars
2018.

Avveckling av inaktiva stiftelser
Under 2016 gav Länsstyrelsen i Skåne län Örkelljunga kommun
tillstånd att
avveckla följande tre donationsstiftelser:
· Stiftelsen Hilda och Vilhelm Olssons fond (organisationsnummer
802479-2205) har kvarvarande medel på 1 123. Resteranden medel
kommer förmodligen att förbrukas under 2018 och därefter kommer
stiftelsen att avvecklas.
· Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för äldre och handikappade
(organisationsnummer 802479-1827). Återstående medel till
framtida förfogande är 30 657,87 kr. Ytterligare en
ansökningsomgång kommer att arrangeras under 2018.
· Stiftelsen Alma Anderssons fond (organisationsnummer 802479-
1835) avregistrerades 2017.
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Ovanstående tre stiftelser uppfyller uppställda krav för att kunna
avregistreras, vilket innebär att:

· Stiftelserna bildades för mer än 20 år sedan.

· Stiftelserna har inte kunna främja sitt ändamål under de senaste
fem åren.

· Värdet av tillgångarna, värderade med tillämpning av 3 kap. 3
§, vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit
ett gränsbelopp som motsvarar 10 gånger det då gällande
prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

· Stiftelserna saknar skulder.

Ytterligare inaktiva stiftelser/fonder som kan komma ifråga för
avveckling är Carl P Johanssons Donationsfond och Jacob Månssons
Minnesfond. Båda dessa fonder uppfyller ovanstående kriterier och bör
därmed kunna avvecklas. Även Wilhelm Jönssons fond uppfyller
kraven för avveckling, för denna fond finns det redan ett
permutationsbeslut som utfärdades 1997-12-19, vilket också anges i det
nya registreringsbeviset. Enligt permutationsbeslutet får stiftelsens
tillgångar användas för ”stiftelsens ändamål”. Enligt stiftelsens
ändamål ska medlen gå till hörselskadade inom kommunen och i första
hand till hörapparater. Hörapparater hanteras av Region Skåne och
enhetscheferna på Södergården och Tallgården ser i nuläget ingen
mening i att spendera medlen på hörselfrämjande utrustning i de
befintliga boendena. I stället föreslås att medlen ska används i det nya
äldreboendet som planeras. Alternativet är att göra en ansökan om en
ny permutation som ger tillstånd att använda medlen till andra ändamål.

Gårdfarihandlandens Planteringsfond delade ut medel senast i juli
2014, vilket innebär att den inte uppfyller kriteriet för avveckling enligt
andra punktsatsen. Fonden har enligt testamentet och
registreringsbeviset endast rätt att dela den årliga avkastningen. År
2020 är det möjligt att ansöka om permutation för att kunna avsluta
denna fond.

Även Stiftelsen Vid Grundskolan i Örkelljunga kommun uppfyller
kriterierna för avveckling, eventuellt kommer ansökan att lämnas in till
länsstyrelsen under 2018 med en begäran om att få tillstånd att
avveckla stiftelsen.



Sammanträdesprotokoll 2018-05-28
Kommunfullmäktige

Stiftelser som kommer att finnas kvar
Ambitionen är att kommunen ska fortsätta att förvalta Joel Edmans
Minnesfond och Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn och
ungdom.

Såväl Joel Edmans Minnesfond och Örkelljunga kommuns sociala
stiftelse för barn och ungdom har den övervägande delen av kapitalet
placerat i fonder. För båda fonderna gäller att det endast är
avkastningen som får delas ut.

Revisor Bengt Hammarstedts samlade bedömning för nedanstående
fonder är att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
sammanställningen är upprättad enligt stiftelselagen samt
att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att
den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-05-02 - KS § 91
Verksamhetsberättelse 2017 förvaltade stiftelser.pdf
Revisonsberättelse avseende verksamhetsåret 2017.pdf
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Nämnderna
Ledningsgruppen
Bengt Hammarstedt
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KF §59 SN.2017.236

Förslag till ny taxa för matdistribution i ordinärt boende

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslaget till ny taxa för
matdistribution i ordinärt boende 2018 enligt skrivelse från
Richard Johnsson, Serkon och utbildningschef Ingela Ström.

Taxan träder ikraft 2018-07-01.

Kommunfullmäktige beslutar att taxan årligen ska indexregleras.

Bakgrund

Den totala avgiften för att få en portion mat (lunch och efterrätt)
hemlevererad i ordinärt boende från hemvården är 48 kronor, varav
6,10 kronor per levererad portion tillfaller hemvården som ersättning
för att köra hem maten.

Socialförvaltningen har fått i uppdrag att se över taxan för
matdistribution i ordinärt boende, som ett led av socialnämndens
ekonomiska åtgärdsplan.

I tjänsteskrivelse 2017-09-13 föreslår socialchef Irene Bengtsson och
utvecklingsstrateg Susanne Olsson att avgiften för matdistribution höjs
med 12 kronor från 6,10 kronor till 18,10 kronor. Priset per portion för
kunden ökar från 48 kronor till 60 kronor. Intäkterna per år (beräknat
på 40 003 portioner) uppskattas att öka från 244 000 kronor till
724 000 kronor.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att från och med
2018-01-01 höja avgiften för matdistribution med 12 kronor,
så att nytt totalt pris per portion blir 60 kronor.

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat, dels att återremittera
ärendet till socialnämnden, dels remittera ärendet till
utbildningsnämnden för samordnat yttrande av konsekvenser av
förslaget till ny taxa för matdistribution i ordinärt boende.

Ärendet skall åter hanteras i kommunstyrelsens arbetsutskott den 22
november.
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Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden har beslutat översända en tjänsteskrivelse från
controller Richard Johnsson och utbildningschef Ingela Ström till
Kommunstyrelsen som svar, samt att höjningen på 12 kr delas lika
mellan Utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden har beslutat lägga informationen till handlingarna.

Yttrande från Richard Johnsson, Serkon och Ingela Ström,
utbildningschef

Den höjning som Socialnämnden föreslog, med 12 kr/portion, föreslås
delas på hälften mellan Socialnämnden och Utbildningsnämnden med
6 kr/portion till vardera nämnd. Utbildningsnämnden höjde nämligen
taxan för lunchpriset för externa gäster på Gyllet och Södergården år
2016, men det skedde aldrig någon höjning för de boende på
kommunens särskilda boende och de som får maten hemlevererad
(ordinärt boende). Därför behöver lunchtaxan också höjas, egentligen
med 12 kr/portion. Eftersom det inte skulle vara hållbart med en
ökning av priset för lunchen med totalt 24 kr/portion föreslås att priset
höjs med 12 kr/portion, med fördelning mellan Socialnämnden och
Utbildningsnämnden, med 6 kr/portion till vardera nämnd.

Taxan för lunch för externa gäster ska indexregleras en gång årligen,
vilket medför en höjning med 2 kr/portion för år 2018.

Taxan kommer då att se ut som följer:
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Beslutsunderlag
Protokoll 2018-05-02 - KS § 111
Protokoll 2018-04-05 - UN § 34
Tjänsteskrivelse - Förslag till ändring av taxan för lunch och
matdistribution.pdf
Protokoll 2018-04-03 - SN § 102
____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Susanne Olsson
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
Roland Renteria
Ledningsgruppen
Kristina Leyden
Ulla Nilsson, Treserva
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KF §60 KLK.2018.64 042

NÅRAB - Årsredovisning 2017

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Årsredovisning 2017 för
Norra Åsbo Renhållnings AB.

Thomas Bjertner, S, deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Bakgrund
Nårab bildades 1973 av Klippans, Perstorps och Örkelljunga
kommuner. Aktierna i bolaget fördelades proportionellt till
folkmängden, vilket innebär att Klippan har 50 %, Örkelljunga 26 %
och Perstorp 24 % av aktierna.

Nårabs uppgift är att samla in och behandla hushållsavfall, slam från
trekammarbrunnar, septitankar och latrin från de ca 34 000 invånarna i
området.

Nårab köper insamlingen av hushållens avfall från entreprenör. Nårab
har 6 st bemannade återvinningscentraler och 1 st obemannad
återvinningsstation. Nårab äger och driver Hyllstofta avfallsanläggning
sedan 1975.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Nårab har under 2017 mottagit ca 145 000 ton avfall (f.å. 182 000). Till
detta kommer ca 8 000 ton slam från trekammarbrunnar och
septitankar, som slutbehandlas vid de kommunala reningsverken.
Ca 500 ton har deponerats, ca 14 000 ton har levererats till
förbränningsanläggningar, ca 25 000 ton har återvunnits och 104 000
ton har använts till sluttäckning av deponin.

Sluttäckning av den nedlagda deponin påbörjades i större skala 2016.
Under 2016 mottogs ca 140000 ton massor till ett värde om 19 mkr och
under 2017 ca 104000 ton massor till ett värde om 16 mkr.

Materialet används huvudsakligen till detta sluttäckningsarbete och har
kraftigt påverkat resultaträkningen.
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I Biocellsreaktorerna är inlagt 85 000 ton avfall som successivt
färdigrötas. Resterna av avfallet grävs nu ut och sorteras till både
komposterings-, deponerings- och förbränningsmaterial. Ca 20 % av
avfallet har omvandlats till metangas, som tagits om hand för energi
och värmeproduktion. Ca 40 % av avfallet eller 27 000 ton återstår att
gräva ut.

Ny beräkning har gjorts beträffande avsättningen för utgrävningen och
omhändertagandet av avfallet från dessa Biocelsreaktorer. Resultatet av
denna beräkning är att ytterligare medel om 7908 tkr avsatts under året.
Denna kostnad redovisas i posten övriga rörelsekostnader.

Produktionen av el och värme sker genom att ta tillvara metangasen
från biocellsreaktorerna och deponin. Tillgången till metangasen
minskar i takt med att avfallet rötas färdigt och därmed minskar också
produktionen av el som 2017 uppgick till 550 Mwh. Nårab förbrukar
den producerade mängden el i den egna verksamheten.

Det utsorterade organiska avfallet rötas i närbelägna rötnings-
anläggningar för framställning av energi i form av fordonsgas.
Restprodukten blir näring i form av biogödsel, som levereras till
jordbruket.

Årets investeringar uppgår till 8,4 mkr. En ny bandschaktmaskin,
komprimatorer till Återvinningscentralerna och nya kärl för
insamlingen av hushållsavfall är de större investeringarna för året.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-05-02 - KS § 96
NÅRAB - Årsredovisning 2017
Protokoll NÅRAB årstämma 2018-04-06
____________

Expedieras till:
Nårab
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KF §61 KLK.2018.132 042

Årsredovisning 2017 Räddningstjänstförbundet Skåne
Nordväst

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
Direktionen i Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Kommunfullmäktige beslutar även godkänna Årsredovisning 2017
för Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Thomas Bjertner, S, Henrik Nilsson, M, och Gunnar Edvardsson, KD,
deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Bakgrund
Direktionen förs Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst har beslutat

· godkänna årsredovisningen för RSNV 2017 samt att överskottet
tillfaller RSNV

· att överlämna årsredovisningen för RSNV 2017 till
kommunstyrelsen i respektive kommun inom förbundet som
därefter bereder ärendet till kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-05-02 - KS § 97
Protokoll RSNV 2018-02-22 § 5 - Årsredovisning 2017
Revisionsberättelse 2017
PwC Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2017
____________

Expedieras till:
RSNV
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KF §62 KLK.2018.62 042

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB - Årsredovisning 2017

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen i
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Årsredovisning 2017 för
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Arne Silfvergren, S, Tommy Håkansson, S, Tyrone Stebner, S, och
Michael Bengtsson, SD, deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Bakgrund
Årsredovisning är framtagen för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-05-02 - KS § 98
Bolagsstämmoprotokoll 2018-03-19 med granskningsrapport och
revisionsrapport
____________

Expedieras till:
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB
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KF §63 KLK.2018.161 042

Årsredovisning 2017 Söderåsens Miljöförbund

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Årsredovisning 2017 för
Söderåsens Miljöförbund.

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Direktionen ansvarsfrihet
gällande verksamhetsåret 2017.

Arne Silfvergren, S, och Martin Gustafsson, C, deltar inte i beslutet på
grund av jäv.

Bakgrund
Direktionen har godkänt Årsredovisningen 2017 för Söderåsens
miljöförbund och överlämnar den till medlemskommunerna för
godkännande och beviljande av ansvarsfrihet samt till revisorerna för
granskning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-05-02 - KS § 99
Protokollsutdrag Söderåsens Miljörförbund 2018-03-20, se § 12
Årsredovisning 2017
Närvarolista Direktionen 2017
Revisionsberättelse år 2017
Granskningsrapport år 2017
Slutlig delårsredovisning 2017-06-30
____________

Expedieras till:
Söderåsens Miljöförbund
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KF §64 KLK.2018.181 042

Årsredovisning 2017 - Medelpunkten

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
Direktionen i Kommunalförbundet Medelpunkten.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2017
för Kommunalförbundet Medelpunkten.

Patric Carlsson, S, deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Bakgrund
Årsredovisning 2017 är framtagen för Medelpunkten.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-05-02 - KS § 100
PwC - Revisonsrapport, korrekt version inkom 180410
Rätt version Medelpunkten till KS.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunalförbundet Medelpunkten
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KF §65 KLKP.2018.12 030

Informationsärende - Årlig uppföljning SAM 2017

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationsärendet till
handlingarna.

Bakgrund

Enligt AFS 2001:1(Arbetsmiljöverkets författningssamling) skall
arbetsgivaren årligen göra en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet i organisationen. Systematiskt arbetsmiljöarbete
(SAM) är ett kvalitetssystem där rutiner och anvisningar redovisas för
hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas inom verksamheten. Syftet med
SAM är att skapa en god arbetsmiljö genom att systematiskt följa upp
mål, rutiner och anvisningar för arbetsmiljöarbetet.
Arbetsförhållandena är i ständig förändring och en årlig uppföljning är
av betydelse för att arbetsmiljöarbetet ska kunna utvecklas,
effektiviseras och anpassas till de olika verksamheterna.

Arbetsgivaren Örkelljunga kommun ansvarar för arbetsmiljön.
Arbetsmiljöarbetet ska på ett naturligt sätt vara en del av den dagliga
verksamheten. Kommunstyrelsen har till uppgift att se till att
nämnderna bedriver sin verksamhet enligt gällande
arbetsmiljölagstiftning och kommunens arbetsmiljöpolicy. Nämnd med
personalansvar ansvarar för att SAM följs upp och fungerar på
förvaltningsnivå och på de olika arbetsplatserna. Förvaltningarna
genomför årligen en kvantitativ uppföljning av arbetsmiljöarbetet.
Förvaltningschefen har som ansvar att följa upp den delegering av
arbetsmiljöuppgifter som erhållits av nämnden. Handlingsplaner skapas
för att åtgärda och/eller förbättra rutiner och arbetssätt gällande
arbetsmiljöarbetet utifrån den årliga uppföljningen.

Denna uppföljning omfattar året 2017. Tidigare uppföljningar av det
systematiska arbetsmiljöarbetet har besvarats av varje enskild chef
tillsammans med skyddsombud och/eller arbetsplatsombud. Det visade
sig efterhand att flera chefer inte hade några skyddsombud att besvara
uppföljningsfrågorna tillsammans med.
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För att öka kvalitén och öka engagemanget i våra samverkansgrupper,
där arbetsmiljöfrågorna ska spela en stor roll, så riktade sig 2017 års
uppföljning till våra lokala samverkansgrupper (LOSAM) och
förvaltningarnas samverkansgrupper (FÖSAM).

I undersökningen upptäcktes att det fanns enstaka chefer som mottagit
arbetsmiljödelegation innan de genomgått kommunens
arbetsmiljöutbildning. Viktigt att säkerställa att de chefer som anställs
har erforderlig kunskaper i arbetsmiljö innan de skriver på delegeringen
av arbetsmiljöuppgifter.

Majoriteten av samverkansgrupperna uppgav att risker tydliggjordes i
verksamheternas introduktionsprogram och rutiner, dock finns
förbättringar att göras. HR kommer att stödja i denna process.

Upplevelsen är också att arbetsmiljöfrågorna på verksamheternas APT
möten inte alltid hinns med i den utsträckning som tänkts utan dessa
trängs undan av mer verksamhetsspecifika frågor. Frågan kommer
bland annat att lyftas på kommande chefsforum.

Det framkom också att vårt verksamhetsstödsystem SAM har sina
brister och HR har i uppdrag att se vilka alternativ det finns för att få
ett funktionellt system.

För att kvalitetssäkra den nya uppföljningen så har en representant från
HR deltagit på ett flertal LOSAM och FÖSAM möten.

Den övergripande upplevelsen av det nya förfaringssättet har varit
positivt. Processen kommer att utvecklas ytterligare till nästkommande
år och uppföljning.

Förslag till beslut

Personalutskottet beslutar att skicka Rapporten om den Årliga
uppföljningen av SAM 2017 till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige som information.
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Kommunstyrelsens personalutskott har beslutat

att följa upp samverkansgruppernas arbete med sina
handlingsplaner, till hösten, utifrån uppföljningens resultat,

att skicka Rapporten om den årliga uppföljningen av SAM 2017 till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som information,
samt

att i övrigt godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-05-02 - KS § 103
Protokoll 2018-03-21 - PU § 2
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen.
____________

Expedieras till:
Ledningsgruppen
Staffan Roos
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KF §66 KLK.2018.212 610

Motion, S - Införande av heltidsmentorer i skolorna

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Leif Svensson, S, har inlämnat följande motion:

Lärarens huvuduppdrag är undervisning. Vi satsar på ökad kvalité och
måluppfyllelse och det kan inte betyda att bara rektorerna skall
delegera för att skapa tid för pedagogiskt ledarskap.

Det blir allt vanligare att skolor har särskilda mentorer som tar hand om
utvecklingssamtal och kontakter med föräldrar, så att lärarna kan
koncentrera sig på undervisning. Tanken är att lärare skall vara lärare
och inte behöva ta så stort ansvar för elevernas sociala situation.

Genom att kontakta skolor som redan infört heltidsmentorer kan man få
en bild hur systemet fungerar. Linnéskolan i Älmhult har nyligen
anställt sex heltidsmentorer.

· att en utredning och analys om systemet genomföres

· att om systemet visar sig ha positiva effekter på lärarnas
arbetssituation en modell utarbetas, som kan passa skolorna i
Örkelljunga.

·
Beslutsunderlag
Motion, S - Införande av heltidsmentorer i skolorna
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-20
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KF §67 KLK.2018.165 104

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport - KD

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga Kristdemokraternas
redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport
till handlingarna.

Bakgrund
Kristdemokraterna har inlämnat redovisning av lokalt partistöd jämte
granskningsrapport.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat överlämna
Kristdemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport till kommunfullmäktige som informationsärende.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-11 - KSAU § 122
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport - KD
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Kristdemokraterna
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KF §68 KLK.2018.191 113

Val av dels uppdrag som ersättare, dels uppdrag som
ledamot efter Lars Johansson, C

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

· att utse Anders Eriksson, Skogen 1000, 286 92 Örkelljunga
som God man enligt fastighetsbildningslagen, jord- och
skogsbruk

· att utse Andreas Johansson, Kyrkolycke 1604, 286 92
Örkelljunga som ersättare i·Samhällsbyggnadsnämnden,

· att utse Kenny Lärkevie som ersättare i Nårab.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har att förrätta val efter Lars Johansson, C, som
avlidit.

Lars Johansson hade följande uppdrag:

· God man enligt fastighetsbildningslagen, jord- och skogsbruk

· Örkelljungabostäder AB, ledamot

· Kommunfullmäktige, ersättare

· Samhällsbyggnadsnämnden, ersättare

· Styrelsen Nårab, ersättare

Kommunfullmäktige har belsutat anhålla hos länsstyrelsen om ny
sammanräkning efter Lars Johansson, C, ersättare i
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har vidare beslutat utse Sven-Olof Hansson, C,
som ny ledamot i Örkelljungabostäder AB efter Lars Johansson.

Kommunfullmäktige har slutligen beslutat hantera övriga val efter Lars
Johansson vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-23 - KF §49
Länsstyrelsen Skåne - Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
____________

Expedieras till:
Anders Valda
Troman
Löneenheten
Nårab
Samhällsbyggnadsnämnden
Lännstyrelsen - God Man
Löneenheten
Troman
Helene Karlsson
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KF §69 KLK.2018.220 113

Länsstyrelsen Skåne - Avgången ersättare i
kommunfullmäktige, Ulf Nilsson, SD

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige noterar att någon ersättare i
kommunfullmäktige efter Ulf Nilsson, SD, inte kunnat utses.

Bakgrund
Länsstyrelsen meddelar att någon ersättare i kommunfullmäktige efter
Ulf Nilsson, SD, inte kunnat utses.
____________

Expedieras till:
Troman
Ulf Nilsson
Löneenheten
Helena Karlsson
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