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Justerade paragrafer §§ 28 - 42

Underskrifter

Ordförande
.................................................................
Christian Larsson

Justerare
.................................................................
Niclas Bengtsson

ANSLAG
Protokollet är justerat med elektronisk signering. Justeringen har tillkännagivits
genom anslag på Örkelljunga kommuns digitala anslagstavla på
www.orkelljunga.se.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-03-02

Datum för anslag 2022-03-09 Datum för nedtagande 2022-03-24

Förvaringsplats för
protokoll Kommunkansliet

1(26)



Sammanträdesprotokoll 2022-03-02
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

KS § 28 Tidplan för Budget 2023 och EPF 2024-2025 3
KS § 29 Revidering delegationsordning kommunstyrelsen 4
KS § 30 Information från kommunchefen 5
KS § 31 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2021 6
KS § 32 Medel till biblioteksbil - tilläggsbudget 1 2022 7
KS § 33 Förfrågan från Örkelljunga Näringsliv om näringslivsaktiviteter 8 - 9
KS § 34 Ansökan finansiellt stöd till Örkelljunga Träffas 2021 10 - 11
KS § 35 Medborgarlöfte mars 2022 - maj 2022 12
KS § 36 Översiktsplan Markaryds kommun år 2030 med utblick mot

2050 - granskning
13

KS § 37 Gatuanslutning för Åsljunga 9:115 14 - 15
KS § 38 Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet - Fiber - ELM

Örkelljunga
16 - 17

KS § 39 Motion från Sverigedemokraterna - Inför språktest för anställda
inom äldreomsorgen

18 - 20

KS § 40 Motion- Centerpartiet - Planera för och iordningställ
industriområden nu

21 - 22

KS § 41 Motion Sverigedemokraterna - Bättre familjestöd med aktivt
stöd i hemmet

23 - 25

KS § 42 Informationsärenden 2022 26

2(26)



Sammanträdesprotokoll 2022-03-02
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 28 KLK.2022.48 041

Tidplan för Budget 2023 och EPF 2024-2025

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fatta
beslut om tidplanen för Budget 2023 och EPF 2024-2025, med
tillägget att budgeten ska vara inlämnad senast den 26 oktober
2022.

Ärendebeskrivning
Tidplanen för budgetarbetet föreslås starta under våren i stället för i
augusti som varit fallet de senaste åren.

Ekonomichef Anna Lindström föredrar ärendet.

Christian Larsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag med tillägget att budgeten ska vara inlämnad senast den 26
oktober 2022. Till Christian Larssons (M) förslag yrkar Martin
Gustafsson (C) och Gunnar Edvardsson (KD) bifall.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens kan besluta enligt
Christian Larssons (M) förslag till beslut och finner att så sker.

Bakgrund och tidigare behandling av ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-16 beslutade enligt Christian
Larssons (M) yrkande, det vill säga att bifalla kommun-
ledningsförvaltningens förslag, under förutsättning att förslaget
revideras enligt överenskommelse till kommunstyrelsens sammanträde
2022-03-02.

Revideringar har gjorts och framgår av beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse budget 2023.pdf
Förslag på tidplan Budget 2023 och EFP 2024-2025 reviderad.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2022-03-28
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 29 KLK.2022.54 002

Revidering delegationsordning kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till ny delegationsordning.

Ärendebeskrivning
Det föreligger förslag till revideringar av kommunstyrelsens nuvarande
delegationsordning. Kommunjurist Jesper Bokefors föredrar ärendet.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens kan besluta att anta
förslaget till ny delegationsordning och finner att så sker.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-23 beslutade enligt Christian
Larssons (M) yrkande, det vill säga att förslå kommunstyrelsen att
besluta att anta förslag till ny delegationsordning efter revideringar av
förslagets punkter C.4, C.11, C.14, C.15 och E.4.

Kommunjurist Jesper Bokefors har inkommit med ett nytt förslag till
delegationsordning med revideringar av förslagets punkter C.4, C.11,
C.14, C.15 och E.4.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Reviderat förslag till Delegationsordning
Kommunstyrelsen.pdf
Reviderat förslag till Delegationsordning Kommunstyrelsen version
2.pdf
Gällande Delegationsordning Kommunstyrelsen.pdf
___________

Expedieras till:
Jesper Bokefors - kommunjurist

4(26)



Sammanträdesprotokoll 2022-03-02
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 30 KLK.2022.12 0

Information från kommunchefen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunchef Stefan Christensson informerar.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta att lägga
informationen till handlingarna och finner att så sker.

___________
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 31 KLK.2022.42 042

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelse
för Kommmunstyrelsen 2021.

Ärendebeskrivning:
Det föreligger förslag till verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen
2021.

Kommunchef Stefan Christensson föredrar ärendet.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta att
godkänna verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2021 och finner
att så sker.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09 beslutade att föreslå
kommunstyrelsen att godkänna verksamhetsberättelse för
Kommunstyrelsen 2021.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse KS 2021.pdf
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson - kommunchef
Anna Lindström - ekonomichef
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 32 KLK.2022.34 041

Medel till biblioteksbil - tilläggsbudget 1 2022

Kommunstyrelsen beslut

Kommunstyrelsen beslutar att 175 000 kronor omfördelas från
Kommunstyrelsens driftbudget till Kultur- och fritidsnämndens
driftsbudget. 125 000 kronor avser medel för tillsvidare utökning
av bibliotekarietjänst från 50 till 75 procent för att kunna bemanna
biblioteksbilen. 50 000 kronor avser årlig kostnad för drift av
biblioteksbilen.

Ärendebeskrivning
Biblioteksbilen har finansierats med externa medel under en provperiod
och har visat på mycket goda reslutat. Det föreligger förslag om att 175
000 kronor ska omfördelas från Kommunstyrelsen driftbudget till
Kultur- och fritidsnämndens driftbudget.

Kommunchef Stefan Christensson föredrar ärendet.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att så
sker.

Bakgrund och tidigare behandling av ärendet:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09 beslutade enligt Christian
Larssons (M) yrkande, det vill säga att bifalla kommunlednings-
förvaltningens förslag med revideringen att beslut tas i
kommunstyrelsen i stället för i kommunfullmäktige samt att uppdra åt
kultur- och fritidsförvaltningen att se över hur biblioteksverksamheten i
Skånes Fagerhult kan utvecklas.

Beslutsunderlag
Tilläggsbudget 1 - Biblioteksbilen.pdf
___________

Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 33 KLK.2021.224 141

Förfrågan från Örkelljunga Näringsliv om
näringslivsaktiviteter

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta målen i tjänsteskrivelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunchef Stefan Christensson föredrar ärendet.

Förstudien ska ses som en bilaga till samverkansavtalet.

På begäran av Niclas Bengtsson (SD) ajourneras sammanträdet
kl. 15.24-15.30.

Niclas Bengtssons (SD) yrkar för den sverigedemokratiska gruppens
räkning bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med
revideringen att "visionsmål" i rubriken till första stycket i
tjänsteskrivelsenMål - Örkelljunga Näringsliv - reviderad ersätts med
"vision", samt att "tillväxtmål" i rubriken till andra stycket i samma
tjänsteskrivelse ersätts med "tillväxtvision".

Chrisitan Larsson (M), Gunnar Edvardsson (KD), Arne Silfvergren (S)
och Tommy Brorsson (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.

Orförande finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut, samt Niclas Bengtssons (SD) förslag
till beslut och ställer dessa mot varandra. Ordförande finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut.

Bakgrund och tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 beslutade att godkänna
kommunledningsförvaltningens förslag till avtal och uppdra
kommunchefen att teckna avtal med Örkelljunga Näringsliv.

Örkelljunga kommun har tecknat ett samverkansavtal med Örkelljunga
Näringsliv. Örkelljunga Näringsliv har i enlighet med avtalet genomfört
en förstudie utifrån avtalets vision och lämnat förslag på målvärden för
målen enligt §4.
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Sammanträdesprotokoll 2022-03-02
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09 beslutade att flytta fram
ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2022-09-16 utan beslut i
sak.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-16 beslutade att föreslå
kommunstyrelsen att anta målen i tjänseskrivelsen med revidering
avseende punkt 2, 3, 4 och 6. Niclas Bengtsson (SD) deltog inte i
beslutet.

Beslutsunderlag
Slutgiltigt Samverkansavtal påskrivet.pdf
Bilaga: Förstudie Näringslivsarbete Örkelljunga Näringsliv.pdf
Mål - Örkelljunga Näringsliv- Reviderad.pdf
___________

Expedieras till:
Frida Nilsson - verkställande direktör Örkelljunga Näringsliv
Stefan Christensson - kommunchef

9(26)



Sammanträdesprotokoll 2022-03-02
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 34 KLK.2021.191 141

Ansökan finansiellt stöd till Örkelljunga Träffas 2021

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Frida Nilssons ansökan
gällande finansiering av år 2 och 3 i projektet och att ansökan
behandlas i budgetberedningen under hösten 2022.

Ärendet kommer framöver behandlas under ärendemeningen
"Medfinansiering av leaderansökan - visitorkelljunga.com - the
unexplored".

Ärendebeskrivning
Under sammanträdet förs en diskussion kring att ärendet framöver ska
behandlas under ärendemeningen "Medfinansiering av leaderansökan -
visitorkelljunga.com - the unexplored", då den nuvarande
ärendemeningen anses missvisande.

Samtliga ledamoter yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att så sker.

Bakgrund och tidigare behandling av ärendet
Verkställande direktör för ÖrkelljungaNäringsliv Frida Nilsson
presenterade under kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
2022-02-09 ett förslag på hur de överblivna pengarna från Örkelljunga
Träffas ska användas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09 beslutade enligt Christian
Larssons (M) yrkande, det vill säga att kommunstyrelsens arbetsutskott
ställer sig postiv till Frida Nilssons förslag gällande användning av de
överblivna pengarna från Örkelljunga Träffas samt att föreslå
kommunstyrelsen att godkänna Frida Nilssons ansökan gällande
finansiering av år 2 och 3 i projektet och att ansökan behandlas i
budgetberedningen under hösten 2022. Samtliga ledamöter yrkade
bifall till Christian Larssons (M) förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Örkelljunga näringsliv presentation.pdf
___________

Expedieras till:
Frida Nilsson - verkställande direktör Örkelljunga Näringsliv
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 35 KLK.2022.47 012

Medborgarlöfte mars 2022 - maj 2022

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarlöfte för perioden
mars 2022 - maj 2022.

Ärendebeskrivning:
Det föreligger förslag till medborgarlöfte för perioden mars 2022 - maj
2022. Medborgarlöftet har tagits fram i samverkan mellan
kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunpolis.

Christian Larsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att så
sker.

Bakgrund och tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-16 beslutade enligt Christian
Larsson (M) yrkande, det vill säga att arbetsutskottet ska besluta att
föreslå kommunstyrelsen att bifalla medborgarlöftet med revidering
enligt överenskommelse.

Revidering av förslaget har skett.

Beslutsunderlag
Utkast Medborgarlöfte mars 2022- maj 2022 - reviderad.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Christian Larsson - kommunalråd
Christian Nordin - LPO Ängelholm
Sara Merbom - kommunpolis Örkelljunga
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 36 PLAN.2022.1

Översiktsplan Markaryds kommun år 2030 med utblick
mot 2050 - granskning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom stadsarkitektens förslag till
yttrande och översända detsamma till Markaryds kommun.

Ärendebeskrivning
Markaryds kommun har remitterat förslag till ny översiktsplan för
granskning. Stadsarkitekt Maria Månsson Brink har tagit fram ett
förslag till yttrande.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att så
sker.

Bakgrund och tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-16 beslutade enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut, det vill säga att
föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom stadsarkitektens förslag
till yttrande och översända detsamma till Markaryds kommun. Arne
Silfvergren (S) yrkade bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens
förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Stadsarkitektens granskningsyttrande
Markaryds ÖP Del 1_webb.pdf
Markaryds ÖP Del 2_webb.pdf
Markaryds ÖP Del 3_webb.pdf
Markaryds ÖP Del 4_webb.pdf
A3_markanvändningskarta_kommun.pdf
A3_markanvändningskarta_Markaryd.pdf
A3_markanvändningskarta_Strömsnäsbruk.pdf
A3_begränsningar_kommun.pdf
___________

Expedieras till:
Maria Månsson Brink
Markaryds Kommun
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 37 TEKE.2021.8 302

Gatuanslutning för Åsljunga 9:115

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att genomförandet ska ske genom
utbyggnad av allmän plats; GATA.

Ärendebeskrivning
På mötet presenteras kartbilagan.

Martin Gustafsson (C), Arne Silfvergren (S) och Tommy Brorsson (-)
yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Gunnar Edvardsson (KD) yrkar att utfarten ska ske mot Sjöhultsvägen
och ska ses som en "liten avvikelse".

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut och Gunnar Edvardsssons (KD) förslag
till beslut och ställer dessa mot varandra. Ordförande finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut.

Bakgrund och tidigare hantering av ärendet
Ägaren av den obebyggda fastigheten Åsljunga 9:115 har vid olika
tillfällen kontaktat Samhällsbyggnadsförvaltningen i frågor om
byggnation och hur gatuanslutning får ske.

Ärendet har flera gånger behandlats politiskt. I kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade 2021-10-13 att gatuanslutning för fastigheten
Åsljunga 9:115 ska ske till Sjöhultsvägen genom medgivande i
bygglovsbeslut som mindre avvikelse emot planbestämmelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-01-31 att efter utförd
lämplighetsbedömning skicka ärendet åter till kommunstyrelsens
arbetsutskott för beslut om genomförande genom utbyggnad av allmän
plats; GATA. Lämplighetsbedömningen finns bifogad i
beslutsunderlaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-16 beslutade efter Tommy
Brorssons (-) yrkande, det vill säga att föreslå kommunstyrelsen att
besluta att genomförandet ska ske genom utbyggnad av allmän plats;
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

GATA. Gunnar Edvardsson (KD) yrkade under sammanträdet att
föreslå kommunstyrelsen att besluta att utfarten ska ske mot
Sjöhultsvägen och ska ses som en "liten avvikelse".

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Lämplighetsbedömning
Kartbilaga
___________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 38 KFN.2021.206 805

Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet - Fiber
- ELM Örkelljunga

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Föreningen ELM
Örkelljungas ansökan.

Den sverigedemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Föreningen ELM Örkelljunga ansöker om stöd till anläggning och
verksamhet på 10 000 kronor i enlighet med kommunstyrelsens
utfästelse vid föreningars fiberanslutning.

Total kostnad för projektet är 21 900 kronor samt eget arbete för att
förbereda inkopplingen. Konsekvenserna om projektet inte kan
genomföras är försämrad likviditet.

Per-Uno Nilsson (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag och
bifall till ansökan. Gunnar Edvardsson (KD) yrkar bifall till Per-Uno
Nilssons (M) yrkande.

Niclas Bengtsson (SD) yrkar för den sverigedemokratiska gruppen
bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Per-Uno Nilssons
(M) förslag till beslut samt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Per-Uno
Nilssons (M) förslag till beslut.

Omröstning begärd.

Ja-röst för Per-Uno Nilssons (M) förslag till beslut.
Nej-röst för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Utfall blir 7 röster ja och 4 röster nej. Christian Larsson (M), Gunnar
Edvardsson (KD), Tommy Brorsson (-), Martin Gustafsson (C), Arne
Silfvergren (S), Per-Uno Nilsson (M) och Andreas Johansson (C) röstar
ja. Niclas Bengtsson (SD), Thomas Bjertner (S), Anneli Eskilandersson
(SD) och Stefan Svensson (SD) röstar nej.
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Per-Uno
Nilssons (M) förslag till beslut.

Den sverigedemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund och tidigare behandling av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade under sammanträdet 2021-12-06
att skicka föreningens ansökan om stöd till fiberanslutning till
kommunstyrelsen för hantering.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09 beslutade enligt Niclas
Bengtssons (SD) yrkade, det vill säga att föreslå kommunstyrelsen att
avslå Föreningen ELM Örkelljungas ansökan. Gunnar Edvardsson (KD)
och Arne Silfvergren (S) deltog inte i beslutet.

Beslutsunderlag
Ansökan om stöd till anläggning och verksamhet - Fiberanslutning -
ELM Örkelljunga.pdf
Bilaga faktura fiberanslutning 2018.pdf
___________

Expedieras till:
Föreningen ELM Örkelljunga
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 39 KLK.2021.152 0

Motion från Sverigedemokraterna - Inför språktest för
anställda inom äldreomsorgen

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen,
eftersom det redan idag inom socialförvaltningen pågår ett arbete
med kompetensförsörjning genom integration (KomIn), vilket
innebär att man tillskapat en modell vid anställning av
utrikesfödda, där personal som är utbildad och talar begriplig
svenska ska kunna fokusera på vårdrelaterade arbetsuppgifter,
medan serviceinsatser kan utföras av annan personal.

Den sverigedemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Stefan Svensson (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag och bifall till motionen. Anneli Eskilandersson
(SD) och Niclas Bengtsson (SD) yrkar bifall till Stefan Svenssons
förslag till beslut.

Martin Gustafsson (C), Andreas Johansson (C), Arne Silfvergren (C)
och Gunnar Edvardsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut samt Stefan Svenssons (SD) förslag till
beslut och ställer dessa mot varandra. Ordförande finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag.

Omröstning begärs.

Ja-röst för kommunstyerlsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Nej-röst för Stefan Svenssons (SD) förslag till beslut.

Utfall blir 7 röster ja och 4 röster nej. Christian Larsson (M), Gunnar
Edvardsson (KD), Thomas Bjertner (S), Martin Gustafsson (C), Arne
Silfvergren (S), Per-Uno Nilsson (M) och Andreas Johansson (C) röstar
ja. Niclas Bengtsson (SD), Tommy Brorsson (-), Anneli Eskilandersson
(SD) och Stefan Svensson (SD) röstar nej.
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Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Den sverigedemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund och tidigare behandling av ärendet
Stefan Svensson (SD) och Emily Haydari (SD) har lämnat motionen
"Inför språktest för anställda inom äldreomsorgen". Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade 2021-05-19 att remittera motionen till
socialnämnden för yttrande.

Socialnämnden lämnade under sammanträdet 2022-02-01 förslag till
beslut. Stefan Svensson (SD), Lennart Anderberg (SD) och Emily
Haydari (SD) reserverade sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens arbetutskott beslutade under sammanträdet
2022-02-16 enligt Christian Larssons (M) förslag till beslut, det vill
säga att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen, eftersom det redan idag inom socialförvaltningen pågår
ett arbete med kompetensförsörjning genom integration (KomIn), vilket
innebär att man tillskapat en modell vid anställning av
utrikesfödda, där personal som är utbildad och talar begriplig
svenska ska kunna fokusera på vårdrelaterade arbetsuppgifter,
medan serviceinsatser kan utföras av annan personal. Till Christian
Larssons (M) förslag yrkade Gunnar Edvardsson (KD) och Arne
Silfvergren (S) bifall.

Niclas Bengtsson (SD) yrkade under arbetsutskottets sammanträde
2022-02-16 bifall till Sverigedemokraternas motion.

Motionen
Det borde vara självklart att personal som ska vårda våra äldre ska
kunna göra sig förstådda och förstå svenska. Den svenska
äldreomsorgen ska helt enkelt inte användas som en integrationsåtgärd,
som det är idag. Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg
i att förstå vad personalen säger och menar. Så är inte alltid fallet och
bristfälliga kunskaper i svenska språket hos personalen kan innebära en
risk för att brukaren inte får den vård hon han behöver.

Utöver detta utgör otillräckliga kunskaper i svenska en risk för att
allvarliga misstag kan inträffa när det gäller medicinering och vårdplan.
Dessutom riskerar befintlig personal ett merarbete när de utöver sina
ordinarie arbetsuppgifter får extraarbete som kommunikatörer mellan
brukare och personal som brister i svenska språket. Ett merarbete som i
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sin tur ökar risken för ökad arbetsbelastning för personalen med
utbrändhet och sjukskrivningar som följd.

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna
kommunfullmäktige besluta :

Att ge Socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan tillsammans
med Utbildningsförvaltningen för att genomföra ett obligatoriskt
språktest med språkkrav vid nyanställning i äldreomsorgen.

Beslutsunderlag
Motion från Sverigedemokraterna - Inför språktest för anställda inom
äldreomsorgen.pdf
Tjänsteskrivelse med socialförvaltningens yttrande avseende motion
om språktest inom äldreomsorgen.pdf
Underlag om språktest via Swedex
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2022-03-28
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KS § 40 KLK.2021.136 141

Motion- Centerpartiet - Planera för och iordningställ
industriområden nu

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar att översända tjänsteskrivelsen till
kommunfullmäktige samt att föreslå kommunfullmäktige att
därmed anse motionen besvarad.

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Martin Gustafsson (C) yrkar bifall till motionen. Anderas Johansson
(C) yrkar bifall till Martin Gustafssons (C) förslag till beslut.

Per-Uno Nilsson (M), Christian Larsson (M), Gunnar Edvardsson
(KD), Niclas Bengtsson (SD), Stefan Svensson (SD) och Anneli
Eskilandersson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskottets
förslag till beslut.

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut samt Martin Gustafssons (C) förslag till
beslut och ställer dessa mot varandra. Ordförande finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutstkotts
förslag till beslut.

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund och tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-19 att remittera
motionen till kommunledningsförvaltningen för yttrande senast inför
arbetsutskottets sammanträde 2021-11-17.

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Strömbäck har presenterat ett
yttrande som framgår av beslutsunderlaget.

Kommunstyrelsen beslutade under sammanträdet 2021-12-01 att
återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen för att vidare
utreda hur andra likvärdiga kommuner gör för att planera och
iordningsställa industriområden.
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Utredning har vidtagits och presenteras genom tjänsteskrivelse. Mark-
och exploateringsingenjör Mikael Strömbäck har lämnat ett
kompletterande yttrande i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2021-
12-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-16 beslutade enligt
Christian Larsson (M) förslag till beslut, det vill säga att yrkar att
föreslå kommunstyrelsen att översända tjänsteskrivelsen till
kommunfullmäktige samt att föreslå kommunfullmäktige att därmed
anse motionen besvarad.

Motionen
Martin Gustafsson lämnade 2021-03-02 in en motion med rubriken
"Planera för och iordningställ Industriområden NU!". Motionen har
följande lydelse.

Örkelljunga kommun är numera i det prekära läget att industrimarken
håller på att ta slut. Företag vill utveckla sig och flytta sin verksamhet
till Örkelljunga kommun och vårt fantastiska läge utmed E4:an. Att då
behöva säga till dessa nav i samhället att "tyvärr, kan ni vänta något år
så ordnar vi nog mer mark", är inte bra. Företag vill etablera sig här och
nu när väl satsningen är bestämd och klubbad.
Därför är det av högsta vikt att vi nu tar ett helhetsgrepp som vi kan
följa framåt, och med det vill Centerpartiet Örkelljunga:

Att: Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att snarast
iordningställa färdig industrimark i vår kommun.

Att : Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att göra en
inventering om vad som finns, vilken mark som kan köpas och
återkommer till Kommunfullmäktige med denna utredning där det
tydligt framkommer kostnad och tidsplan.

Beslutsunderlag
Motion från Centerpartiet Planera för och iordningställ
Industriområden NU.pdf
Tjänsteskrivelse - Yttrande
Tjänsteskrivelse- Kompletterande yttrande
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2022-03-28
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KS § 41 KLK.2021.297 0

Motion Sverigedemokraterna - Bättre familjestöd med
aktivt stöd i hemmet

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen med hänvisning till att arbetet redan utförs.

Den sverigedemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning

Anneli Eskilandersson (SD), Niclas Bengtsson (SD) och Stefan
Svensson (SD) yrkar bifall till motionen.

Christian Larsson (M) och Gunnar Edvardsson (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut samt Anneli Eskilanderssons (SD)
förslag till beslut och ställer dessa mot varandra. Ordförande finner att
kommunstyrelsens beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut.

Omröstning begärs.

Ja-röst för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Nej-röst för Anneli Eskilanderssons (SD) förslag till beslut.

Utfall blir 7 röster ja och 3 röster nej. Christan Larsson (M), Gunnar
Edvardsson (KD), Thomas Bjertner (S), Martin Gustafsson (C), Arne
Silfvergren (S), Per-Uno Nilsson (M) och Andreas Johansson (C) röstar
ja. Niclas Bengtsson (SD), Anneli Eskilandersson (SD) och Stefan
Svensson (SD) röstar nej. Tommy Brorsson (-) avstår.

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Den sverigedemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet.
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Bakgrund och tidigare behandling av ärendet
Anneli Eskilandersson (SD) och Stefan Svensson (SD) har lämnat in
motionen "Bättre familjestöd med aktivt stöd i hemmet".
Kommunfullmäkitge 2021-10-25 beslutade att äverlämna motionen till
socialnämnden för beredning.

Socialnämnden 2022-02-01 beslutade att föreslå kommunfullmäktige
att besvara motionen med hänvisning till att arbetet redan utförs. Stefan
Svensson (SD), Lennart Anderberg (SD) och Emily Haydari
(SD) reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-19 beslutade enligt Christian
Larssons (M) förslag till beslut, det vill säga att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen
med hänvisning till att arbetet redan utförs. Gunnar Edvardsson (KD)
och Arne Silfvergren (S) yrkar bifall till Christian Larssons (M) förslag.

Niclas Bengtsson (SD) yrkande under arbetsutskottets sammanträde
2022-02-16 bifall till Sverigedemokraternas motion.

Motionen
"Sverigedemokraterna tycker det är viktigt att kommunens socialtjänst
har alla redskap de behöver och kan ha nytta av, i sin verktygslåda. Ofta
kommer orosanmälningar där barn är utsatta i sin hemmiljö av
bristande vårdnadshavare som har svårt att hantera vardagen. Ibland är
lösningen ett omhändertagande via LVU och ibland löser sig
situationen utan ingripande. Dock finns det en lång gråskala mellan att
situationen är ohållbar och måste lösas genom omhändertagande och att
vårdnadshavaren klarar sig på egen hand. För de fall där ett mindre stöd
kan avhjälpa situationen och hjälpa vårdnadshavaren att uppfylla sina
förpliktelser, har en del andra kommuner infört olika former av så
kallade ”hemma-hossare”. Detta är personer som kommer hem till den
behövande familjen och styr upp vardagen så att det fungerar.

I Rinkeby kallar man det för hembesöksprogram och även Göteborg
har tagit efter denna modell. Exakt vad det heter har kanske mindre
betydelse, men det är viktigt att socialen har denna möjlighet till tidiga
och hjälpande insatser, för att kunna hjälpa på rätt sätt och innan
situationen blir akut.

Med anledning av ovanstående, yrkar vi Sverigedemokrater följande:

Att införa så kallade hemma-hossare, eller liknande aktivt stöd i
hemmet, som stödåtgärd inom vår socialtjänst."
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Beslutsunderlag
Motion Sverigedemokraterna - Bättre familjestöd med aktivt stöd i
hemmet.doc
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen avseende motion om
familjestöd
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2022-03-28
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KS § 42 KLK.2022.22 0

Informationsärenden 2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Det föreligger redogörelse av information från de kommunala bolagen,
kommunalförbunden m.m.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta att lägga
informationen till handlingar och finner att så sker.

Ärenden 2021-01-31-2022-02-24 Diarienummer
Örkelljungabostäder Protokoll 1_20220125.justerat.pdf KLK.2022.40
Överenskommelse mellan Länsstyrelsen Skåne och Örkelljunga
kommun gällande stöd för goda uppväxtvillkor.pdf

KLK.2021.339

SMFO- Beslut för kännedom §9 2022-02-08.pdf KLK.2022.49
SMFO – Beslut för kännedom §3 2022-02-08.pdf KLK.2022.49
Revisorerna_Mötesanteckningar_2022-01-12 KLK.2022.35
Revisorerna_Missiv_Granskning_av_näringslivsarbetet.pdf KLK.2022.35
Revisorerna_Granskning av näringslivsarbetet.pdf KLK.2022.35
Nårab sammanträdesprotokoll 2022-01-28 KLK.2022.59
RSNV Direktionen protokoll 2022-02-15 KLK.2022.60

___________
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