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Sammanträdesprotokoll 2022-02-28
Kommunfullmäktige

Tid och plats
Beslutande

2022-02-28 - EFS-gården Åsljunga klockan 19.00-20:05.
Enligt till protokollet fogad närvarolista.

Övriga deltagande
Stefan Christensson - kommunchef
Louise Johansson - utredare
Justering
Justerare

Emily Haydari (SD) och Jon Strömberg (M)

Plats och tid

Digital signering, 2022-03-03 kl. 15:00

Justerade paragrafer

§§ 9 - 16

Underskrifter
Ordförande

.................................................................
Magnus Håkansson
.................................................................
Tommy Brorsson

Justerare
.................................................................
Emily Haydari
.................................................................
Jon Strömberg

ANSLAG
Protokollet är justerat genom digital justering. Justeringen har tillkännagivits
genom anslag på Örkelljunga kommuns digitala anslagstavla på
www.orkelljunga.se.
Organ
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Förvaringsplats för
protokoll

Kommunkansliet

Datum för nedtagande
2022-03-25
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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2022-02-28
Omröstningar
Närvaro

Beslutande

§ 10
KS
Ja

Nilsson, Morgan, SD
Nilsson Per-Uno, M
Olsson Christer, S
Brorsson Tommy, ordf. § 12
Strömberg Jon, M
Gustafsson Martin, C
Bjertner Thomas, S
Bengtsson Niclas, SD
Eskilandersson Anneli, SD
Larsson Christian, M
Bencsik Niclas S
Engelbrekt Daniel, KD
Bengtsson Michael, SD
Nennestam Kristoffer, M
Nilsson Tomas, C
Josefsson Matti, SD
Silfvergren Arne, S
Nilsson Henrik, M
Bengtsson May, SD
Håkansson Tommy, S
Edvardsson Gunnar, KD
Anderberg Lennart, SD
Rosbäck Theresa, M
Kronnäs Veronika, MP
Rosenqvist Tommy, SD
Svensson Ingmar, S
Johansson Andreas, C
Gustafsson Sven, SD
Linderos Henrik, M §§ 9-11, 13-16
Unosson Christer, KD
Stebner Tyrone, S
Haydari Emily, SD
Jönsson Annika, M
Svensson Stefan, SD
Jansson Minette, S §§ 11-16
Hammar Henrik, M
Håkansson Magnus, KD §§ 9-11, 13-16
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Innehållsförteckning
KF §9
Fastställande av dagordningen samt eventuella övriga ärenden
KF §10
Utbildningsnämndens hos kommunfullmäktige väckta ärende
avseende avveckling av de tre nationella gymnasieprogrammen
vid Utbildningscentrum
KF §11
SMFO Taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen
KF §12
Tockarps skolas lokaler -försäljning av fastigheten Örkelljunga
Tockarp 11:1
KF §13
Fråga till kommunstyrelsens ordförande med anledning av att
bredbandsutbyggnaden har gått i stå
KF §14
Revisorernas granskning av kommunens insatser för att
motverka arbetslöshet och bli självförsörjande
KF §15
Avsägelse av flera uppdrag - Michael Bengtsson SD
KF §16
Tillsättning av förtroendeplatser efter Leif Svensson (S)

4
5-9
10 - 11
12 - 13
14 - 15
16
17 - 18
19 - 20
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KF §9 KLK.2022.13

0

Fastställande av dagordningen samt eventuella övriga
ärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen.

Efter fastställande av dagordningen håller kommunfullmäktige en
tyst minut för Leif Svensson, ledamot i kommunfullmäktige för
socialdemokraterna, som avlidit.
________

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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KF §10 UBF.2020.113

609

Utbildningsnämndens hos kommunfullmäktige väckta
ärende avseende avveckling av de tre nationella
gymnasieprogrammen vid Utbildningscentrum
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bekräfta utbildningsnämndens redan verkställda beslut från
den 5 november 2020 § 97 som sitt eget, nämligen
att söket stoppas för Utbildningscentrums tre nationella program
med omedelbar verkan,
att påbörjar avvecklingen av de tre nationella programmen med
ambitionen att eleverna som går på programmen ska kunna
slutföra sin utbildning så länge kvalitén kan bibehållas, samt
att de tre nationella programmen ska vara avvecklade och stängda
när vårterminen 2023 tagit slut.

Den centerpartistiska gruppen deltar inte i kommunfullmäktiges
beslut.
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut.
Christer Unosson (KD) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut.

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendebeskrivning
Ärendets behandling i kommunfullmäktige
Jon Strömberg (M), Niclas Bengtsson (SD) samt Christian Larsson (M)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christer Unosson (KD), Arne Silfvergren (S) samt Thomas Bjertner (S)
yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Martin Gustafsson (C) framför att den centerpartistiska gruppen inte
deltar i kommunfullmäktiges beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut,
kommunstyrelsens förslag samt Christer Unossons (KD) m.fl.
avslagsyrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för
Christer Unossons (KD) m.fl. avslagsyrkande. Omröstningen utfaller
med 23 ja-röster, 8 nej-röster samt 5 röster som avstår. Således har
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultatet framgår av till protokollet bifogad närvarolista.
Arne Silfvergren (S) meddelar att den socialdemokratiska gruppen
reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.
Christer Unosson (KD) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.
Bakgrund och tidigare behandling av ärendet
Ärendets rubriksättning har reviderats inför kommunfullmäktiges
sammanträde för att stå i bättre överensstämmelse med ärendets
nuvarande innehåll.

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Moderaternas och Kristdemokraternas initiativ
Moderaterna och Kristdemokraterna har 2020-10-16 inkommit med ett
initiativ avseende gymnasieskolans nationella program.
Initiativet lyder enligt följande: Gymnasieskolans tre nationella
program har ännu en gång fått ett lågt sök. Inte sedan 2011 har skolan
gått ihop sig ekonomiskt. Detta på bekostnad av annan skolverksamhet.
Det är hög tid för politiken att ta ansvar NU, för att kunna använda
pengarna på ett mer rättvist sätt på alla barn och elever tillhörande
Örkelljunga kommuns förskolor och skolor. I och med detta vill
Moderaterna och Kristdemokraterna att:
·Söket stoppas för Utbildningscentrums tre nationella program med
omedelbar verkan.
·Påbörjar avvecklingen av de tre nationella programmen med
ambitionen att eleverna som går på programmen ska kunna slutföra sin
utbildning så länge kvalitén kan bibehållas.
·De tre nationella programmen ska vara avvecklade och stängda när
vårterminen 2023 tagit slut.
Utbildningsnämndens beslut att bifalla initiativet
Utbildningsnämnden beslutade 2020-11-05 § 97 att bifalla initiativets
att-satser. Beslutet har verkställts av utbildningsförvaltningen.
Överklagan av utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämndens beslut överklagades till förvaltningsrätten.
Klagandena framförde ett antal olika argument till varför
utbildningsnämndens beslut skulle anses vara lagstridigt och därför ska
upphävas.
Förvaltningsrätten beslutade 2021-11-29 att upphäva
utbildningsnämndens beslut. Skälet till beslutet var att det fattade
beslutet anses vara av en sådan principiell beskaffenhet att endast
kommunfullmäktige har befogenhet att fatta ett sådant beslut. Övriga
argument som klagandena framfört ansåg förvaltningsrätten inte var
skäl till att upphäva beslutet.

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämndens beslut att väcka ärendet inför fullmäktige
En nämnd får i enlighet med 5 kap. 22 § kommuallagen väcka ett
ärende i kommunfullmäktige. Utbildningsnämnden har 2021-12-02
efter omröstning beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att bekräfta utbildningsnämndens redan
verkställda beslut från den 5 november 2020 § 97 som sitt eget.
Tyrone Stebner (S) och Birgit Svensson (MP) reserverade sig mot
utbildningsnämndens beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-15 beslutade att bifalla
utbildningsnämndens förslag till beslut. Arne Silfvergen (S)
reserverade sig mot arbetsutskottets beslut.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2022-02-02.
Christian Larsson (M), Niclas Bengtsson (SD), Anneli Eskilandersson
(SD), Per-Uno Nilsson (M) samt Stefan Svensson (SD) yrkar bifall
arbetsutskottets förslag.
Arne Silfvergren (S) och Thomas Bjertner (S) yrkar avslag till
arbetsutskottets förslag.
Tomas Nilsson (C) och Andreas Johansson (C) deltar inte i beslutet.
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut samt Arne Silfvergrens (S) förslag till
beslut och ställer dessa mot varandra.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
arbetsutskottets förslag till beslut. Efter omröstning konstateras att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut.
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Dom från förvaltningsrätten avgörandedokument
Protokoll 2020-11-05 - UN § 97
____________
Expedieras till:
Utbildningsförvaltningen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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KF §11 KLK.2021.382

46

SMFO Taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
·

Godkänna Söderåsens miljöförbunds förslag på uppdaterad
taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen i
enlighet med beslutsunderlaget SMFO Taxa 2022 rev.doc.

·

Den reviderade verisonen av taxan träder i kraft 2022-0315.

Ärendebeskrivning
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan besluta enligt
kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.
Bakgrund
Söderåsens Miljöförbund ("Miljöförbundet") ansvarar för kommuens
kontroll inom livsmedelslagstiftningen. Direktionen i Miljöförbundet
har lämnat förslag till en reviderad taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen. Taxan ska antas av kommunfullmäktige i
respektive medlemskommun.
Taxan framgår genom beslutsunderlagets dokument "SMFO Taxa 2022
rev.doc". De grönmarkerade delarna är de delar som har reviderats.
Eftersom Miljöförbundet inte inkom med sitt förslag till kommunen
förrän 2021-12-16 har det inte varit möjligt att ta beslut om taxan på så
vis att den träder i kraft 2022-01-01 som förslaget anger.
Kommunledningsförvaltningen har därför justerat förslaget kring
ikraftträdandedatum.
Tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-19 beslutade enligt
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. Kommunstyrelsen
behandlade ärendet 2022-02-02 och beslutade att bifalla
arbetsutskottets förslag.

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
SMFO Tj utl livsm.taxa 2022.pdf
SMFO Taxa 2022 rev.doc
SMFO Protokoll 2021-12-14 § 90.pdf
____________
Expedieras till:
Söderåsens miljöförbund

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

12(20)

Sammanträdesprotokoll 2022-02-28
Kommunfullmäktige

KF §12 UBF.2021.42

610

Tockarps skolas lokaler - försäljning av fastigheten
Örkelljunga Tockarp 11:1
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna affären i enlighet med
upprättat kontrakt.
Ärendebeskrivning
Behandlingen på kommunfullmäktiges sammanträde
Ordförande Magnus Håkansson (KD) samt ledamot Henrik Linderos
(M) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen eller beslutet i
ärendet.
Kommunfullmäktiges vice ordförande Tommy Brorsson (-) träder
därför in som ordförande på det aktuella ärendet. Ordföranden
informerar kommunfullmäktige om förslaget till beslut från
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har sammanträtt och lämnat ett
förslag till beslut tidigare samma dag enligt följande:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna affären i
enlighet med upprättat kontrakt.
Niclas Bengtsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut,
kommunstyrelsens förslag och ställer frågan om kommunfullmäktige
kan besluta enligt detta. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt komunstyrelsens förslag.
Bakgrund
Det finns ett bud avseende försäljning av fastigheten Tockarp 11:1 lott
1, Tockarps skola inklusive byggnader till en summa av 2,7 miljoner.
Ett köpekontrakt har upprättats med tillträdesdag den 29 mars.
Kontraktets giltighet är beroende av beslut i kommunfullmäktige.
Ärendets rubriksättning har reviderats inför kommunfullmäktiges
sammanträde för att stå i bättre överensstämmelse med ärendets
nuvarande innehåll.
Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Tidigare behandling av ärendet
Utbildningsnämnden meddelade 2021-06-03 kommunstyrelsen och
fastighetsenheten att utbildningsförvaltningen inte kommer att ha
användning av Tockarps skolas lokaler från och med höstterminen
2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-08 beslutade att lämna ut
fastigheten Tockarp 11:1 lott 1, Tockarps skola inklusive byggnader till
försäljning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2022-02-09 och
beslutade efter yrkande från Gunnar Edvardsson (KD):
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christian Larsson (M) samt
kommunchef Stefan Christensson att underteckna kontraktet.
att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att godkänna affären i enlighet med
upprättat kontrakt.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-02 efter Niclas Bengtssons (SD)
m.fl. förslag att föreslå komunfullmäktige att godkänna affären i
enlighet med upprättat kontrakt.
Beslutsunderlag
Köpekontrakt maskad version.pdf
____________
Expedieras till:
Fastighetschef Mathias Svensson
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Köparna

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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KF §13 KLK.2022.53

0

Fråga till kommunstyrelsens ordförande med anledning
av att bredbandsutbyggnaden har gått i stå
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att endast en av frågeställarna får delta i överläggningen,
att frågan får ställas, samt
att godta Christian Larssons (M) svar på frågan.
Ärendebeskrivning
Behandlingen på kommunfullmäktiges sammanträde
Anneli Eskilandersson (SD) påtalar att en fråga endast ska få ställas av
en person, i det aktuella ärendet är två personer underteckande till den
aktuella frågan. Med bakgrund av Anneli Eskilanderssons (SD)
invändning ställer ordföranden frågan till kommunfullmäktige om
kommunfullmäktige kan godkänna att frågan hanteras på så vis att
endast en av de två frågeställarna ges möjlighet att delta i
överläggningen. Kommunfullmäktige beslutar att en av frågeställarna,
får delta i överläggningarna.
Ordföranden ställer frågan till kommunfullmäktige om frågan får
ställas och finner att så sker.
Ordföranden ställer frågan till Christian Larsson (M) om han avser
besvara frågan på dagens sammanträde eller senare. Christian Larsson
(M) meddelar att han avser besvara frågan på dagens sammanträde.
Christian Larsson besvarar frågan. Christer Unosson (KD) deltar i
överläggningen.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige godtar Christian
Larssons (M) svar på frågan och finner att så sker.

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Bakgrund
Christer Unosson (KD) samt Tomas Nilsson (C) inkom 2022-02-15
med en fråga i enlighet med 5 kap. 64 § kommunallagen till
kommunstyrelsens ordförande Christian Larsson (M).
Frågan har rubriken "Fråga till kommunstyrelsens ordförande med
anledning av att bredbandsutbyggnaden har gått i stå". Frågeställarna
anför i enlighet med beslutsunderlaget att fiberutbyggnaden på
landsbygden i Örkelljunga kommun har gått i stå och ställer följande
frågor:
När arbetet kan återupptas?
·
På vilket sätt jobbar vi från kommunens sida för att påverka?
·
Beslutsunderlag
Fråga.pdf
____________

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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KF §14 KLK.2017.328

759

Revisorernas granskning av kommunens insatser för
att motverka arbetslöshet och bli självförsörjande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan besluta att
lägga informationen till handlingarna och finner att så sker.
Bakgrund och tidigare behandling av ärendet
Under 2017 genomförde Örkelljunga kommuns revisorer en förstudie i
syfte att översiktligt granska kommunens insatser för att motverka
arbetslöshet och bli självförsörjande. Under 2021 vidtog revisorerna en
uppföljning av den tidigare granskningen vars resultat överlämnades åt
socialnämnden. Uppföljningen överlämnades även åt
kommunfullmäktige för kännedom.
Beslutsunderlag
Missiv från revisorerna om uppföljning av granskning avseende
insatser för att motverka arbetslöshet och bli självförsörjande
Uppföljning från revisorerna av granskning av insatser för att motverka
arbetslöshet
____________

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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KF §15 KLK.2022.24

113

Avsägelse av flera uppdrag - Michael Bengtsson SD
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Michael Bengtssons (SD) anhållan om entledigande från
uppdragen som ersättare i Folkhälsorådet, ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i direktionen för Söderåsens
miljöförbund, ersättare i valnämnden samt ledamot i styrelsen för
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB,
att till ny ersättare i Folkhälsorådet efter Michael Bengtsson (SD)
utse Stefan Svensson (SD),
att till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Michael
Bengtsson (SD) utse Emil Blomberg (SD),
att till ny ersättare i direktionen för Söderåsens miljöförbund efter
Michael Bengtsson (SD) utse Sven Gustafsson (SD),
att till ny ersättare i valnämnden efter efter Michael Bengtsson
(SD) utse Emily Haydari (SD), samt
att till ny ledamot i styrelsen för Örkelljunga fjärrvärmeverk AB
efter Michael Bengtsson (SD) utse Matti Josefsson (SD). Matti
Josefsson (SD) har i dag uppdrag som ersättare i samma styrelse.
Till ny ersättare efter Matti Josefsson (SD) utses Lennart
Anderberg (SD).
Ärendebeskrivning
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan besluta att
bifalla Michael Bengtssons (SD) anhållan om entledigande från
uppdragen som ersättare i Folkhälsorådet, ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i direktionen för Söderåsens
miljöförbund, ersättare i valnämnden samt ledamot i styrelsen för
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB, och finner att så sker.

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Anneli Eskilandersson (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta
enligt följande:
att till ny ersättare i Folkhälsorådet efter Michael Bengtsson (SD) utse
Stefan Svensson (SD),
att till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Michael
Bengtsson (SD) utse Emil Blomberg (SD),
att till ny ersättare i direktionen för Söderåsens miljöförbund efter
Michael Bengtsson (SD) utse Sven Gustafsson (SD),
att till ny ersättare i valnämnden efter efter Michael Bengtsson (SD)
utse Emily Haydari (SD), samt
att till ny ledamot i styrelsen för Örkelljunga fjärrvärmeverk AB efter
Michael Bengtsson (SD) utse Matti Josefsson (SD). Matti Josefsson
(SD) har i dag uppdrag som ersättare i samma styrelse. Till ny ersättare
efter Matti Josefsson (SD) utses Lennart Anderberg (SD).
Ordföranden stäler frågan om kommunfullmäktige kan besluta enligt
Anneli Eskilanderssons (SD) yrkande och finner att så sker.
Bakgrund
Michael Bengtsson (SD) har 2022-02-11 lämnat in en begäran om att
bli entledigad från följande uppdrag:
·
·
·
·
·

Ersättare Folkhälsorådet
Ersättare samhällsbyggnadsnämnden
Ersättare i direktionen för Söderåsens miljöförbund
Ersättare valnämnden
Ledamot styrelsen Örkelljunga fjärrvärmeverk AB

Beslutsunderlag
Avsägelse av uppdrag - förtroendevald.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
Michael Bengtsson (SD)
Samtliga nyinvalda ledamöter och ersättare

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Tillsättning av förtroendeplatser efter Leif Svensson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Tyrone Stebner (S) utses till ledamot i utbildningsnämnden
efter Leif Svensson (S),
att kommunfullmäktige ger anstånd till att besluta om platsen som
ersättare i kommunstyrelsen efter Leif Svensson (S) till kommande
sammanträde med kommunfullmäktige, samt
att kommunfullmäktige ger anstånd till att besluta om platsen som
ersättare i utbildningsnämnden efter Tyrone Stebner (S) till
kommande sammanträde med kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Arne Silfvergren (S) yrkar
att Tyrone Stebner (S) utses till ledamot i utbildningsnämnden efter
Leif Svensson (S),
att kommunfullmäktige ger anstånd till att besluta om platsen som
ersättare i kommunstyrelsen efter Leif Svensson (S) till kommande
sammanträde med kommunfullmäktige, samt
att kommunfullmäktige ger anstånd till att besluta om platsen som
ersättare i utbildningsnämnden efter Tyrone stebner (S) till kommande
sammanträde med kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan besluta enligt
Arne Silfvergrens (S) yrkande och finner att så sker.

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Bakgrund
Det föreligger lediga förtroendeplatser efter Leif Svensson (S) som
avlidit. Följande platser ska tillsättas efter beslut av
kommunfullmäktige:
Ersättare kommunstyrelsen
·
Ledamot utbildningsnämnden
·
____________
Expedieras till:
Tyrone Stebner (S)
Utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige 2022-03-28

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Digitala Signaturer

