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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2019-09-23

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§88
KS NB

§ §

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Burchardt Sven, SD Nt x

Nilsson Per-Uno, M Nt x

Olsson Christer, S N x

Brorsson Tommy, SD N x

Strömberg Jon, M N x

Gustavsson Martin, C N x

Bjertner Thomas, S N x

Bengtsson Niclas, SD N x

Eskilandersson Anneli, SD N x

Larsson Christian, M N x

Jansson Minette, S Nt x

Engelbrekt Daniel, KD N x

Bengtsson Michael, SD N x

Nirvén Mattias, M N x

Nilsson Tomas, C N x

Josefsson Matti, SD N x

Silfvergren Arne, S N x

Nilsson Henrik, M N x

Bengtsson May, SD N x

Håkansson Tommy, S N x

Edvardsson Gunnar, KD N x

Nilsson Morgan, SD Nt x

Lindahl Theresa, M N x

Kronnäs Veronika, MP N x

Rosenqvist Tommy, SD N x

Svensson Ingmar, S N x

Björk Pontus, C Nt x

Björk Lisa, SD N x

Linderos Henrik, M N x

Unosson Christer, KD N x

Svensson Leif, S N x

Haydari Emily, SD N x

Jönsson Annika, M N x

Svensson Stefan, SD N x

Carlsson Patric, S N x

Hammar Henrik, M N x

Håkansson Magnus, KD N x

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande
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Innehållsförteckning
KF §86 Delårsrapport 2019 4 - 7
KF §87 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas

ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat

8 - 10

KF §88 Markanvisning - Del av fastigheten Västra Ringarp 8:431,
exploatering för bostadsändamål - Hamiltone Fastigheter AB

11 - 14

KF §89 Utökning av Verksamhetsområde för Örkelljunga kommuns
vatten- och avloppsanläggning - Bruket m m

15 - 17

KF §90 Försäljning av Kaptensgården, Åsljunga - fastigheten Åsljunga
97:1

18

KF §91 Motion, S - Asfaltering av vägen mellan Bruksvägen och
parkeringen vid Abborraleden/Mammas vik/Utegym

19

KF §92 Ersättare i socialnämnden Bo Foged Jensen, KD efter Kerstin
Danielsson, KD

20

KF §93 Länsstyrelsen Skåne - Ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige, Veronika Kronnäs/Johanna Jansson

21

KF §94 Johanna Jansson, MP - Begäran om entledigande från uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige

22

KF §95 Carina Zachau, M, - Begäran om entledigande från uppdrag
som ledamot i kommunfullmäktige

23
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KF §86 KLK.2019.435 041

Delårsrapport 2019

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Delårsrapport per
2019-06-30 för Örkelljunga kommun.

Bakgrund
Föreligger Delårsrapport 2019 för Örkelljunga kommun.

Väsentliga händelser sedan årsskiftet

· Antalet invånare i kommunen ökade med 92 personer till 10
266 invånare under första halvåret 2019. Örkelljunga kommun
passerade 10 300 invånare under augusti månad.

· Sex nya bostäder i form av parhus kommer att byggas i Eket, 4
tvårumslägenheter och 2 trerumslägenheter.

· Kommunens nya Hälsoförskola blev klar under sommaren
2019.

· Ny mandatperiod, vilket även innebär, ny mandatfördelning,
samt många nya ledamöter i utskott och nämnder.

· Kommunen har tecknat samarbetsavtal med RSNV med
innebörden att RSNV ska bistå kommunen med expertkunskap
inom områdena Krisberedskap och Civilt försvar.

· Ny redovisningslag som kommer att påverka den ekonomiska
redovisningen och resultatet gäller fr.o.m. 2019.

· Ändrat programutbud på gymnasieskolan läsåret 2020/2021.
Beslutet innebär att Fordons- och Transportprogrammet ska
fasas ut fr.o.m. höstterminen 2019 och att årets antagning till
Fordons- och Transportprogrammet stoppas.

För den samlade kommunförvaltningen uppgick resultatet till 20,1 mkr
beräknat enligt blandmodellen.
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Resultatökningen jämfört med samma period föregående år förklaras
framför allt av uppgången i värdepapper. Skatteintäkter och generella
statsbidrag ökar framför allt till följd av en ökad befolkning. Sett till
förändringar i verksamhetens nettokostnader är det främst driftbidragen
från Migrationsverket som minskat vilket verksamheten delvis tagit
hänsyn till i budget. Antalet elever har ökat och därför har också
kostnaden för köpta utbildningsplatser ökat. Köpta vårdplatser för barn
och unga ökar, framför allt till följd av höjda avgifter.
Pensionskostnaderna ökar till följd av att lönenivåerna ökat.

Förvaltningsverksamheten
Den samlade förvaltningsverksamheten visar en samlad
budgetavvikelse på -7,6 mkr vilket ska jämföras med avvikelsen på
-10,0 mkr vid halvårsskiftet 2018-06-30.

Budgetavvikelse per nämnd,

mkr

2018-06-

30

2019-06-

30Kommunstyrelsen 2,0 0,7

Revision 0,0 0,0

Överförmyndarnämnden -0,2 -0,4

Samhällsbyggnadsnämnden -0,2 -1,0

Vatten och avlopp 0,0 0,0

Kultur- och fritidsnämnden -0,8 -0,4

Utbildningsnämnden -4,3 -1,5

Socialnämnden -6,5 -5,0

Totalt -10,0 -7,6

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen har för sin del beslutat godkänna reviderad
Delårsrapport 2019-06-30 för Örkelljunga kommun.

Kommunstyrelsen har beslutat att överlämna rapporten till
revisorerna inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Revisorernas bedömning
Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten vad gäller
verksamhetsmålen i allt väsentligt är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat om.
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Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten vad gäller de
finansiella målen är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om, med
följande undantag: Revisorerna bedömer att fullmäktiges mål avseende
att resultatet ska motsvara 1% av skatteintäkter och generella bidrag
inte kommer att uppnås.

Revisorerna noterar också att delårsrapporten inte framlagts inom
Kommunallagens (2017:725 16 §) tidsram om två månader.

Som underlag för revisorernas bedömning finns en granskningsrapport
från KPMG daterad 2019-09-11.

Kommunchefens redovisning av delårsrapporten
Kommunchef Stefan Christensson presenterar delårsrapporten för
kommunfullmäktige. Information lämnas om det ekonomiska läget i
Sverige, Örkelljunga kommuns befolkningsutveckling och
bostadsbyggande. Huvuddragen i personalredovisningen redovisas.
jämte sjukfrånvaron. Resultat och prognos för kommunförvaltningen
och bolagen presenteras. Kommunfullmäktige informeras om de
gällande fullmäktigemålen.

Av informationen framgår även att ett nytt utjämningssystem för
landets kommuner kommer att presenteras i oktober månad att gälla
fr o m 2020. Slutligen informeras om att kommunens realisationsvinst
kan användas i kommunens resultat.

Kommunfullmäktiges överläggning
Vid kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Niclas Bengtsson,
SD, Christian Larsson, M, Thomas Bjertner, S, Emily Haydari, SD,
Martin Gustafsson, C, Christer Unosson, KD, Gunnar Edvardsson, KD,
Theresa Lindahl, M och Minette Jansson, S.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2019-09-04 - KS § 166
Rätt version Reviderad efter KS Delårsrapport ver 1.0.pdf
Revisionsrapport.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunens nämnder
Kommunens revisorer
Stefan Christensson
Anna Lindström
Kommunens ledningsgrupp
KPMG
Serkon
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KF §87 KLK.2019.422 045

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

· att Örkelljunga kommun bekräftar att ingången
borgensförbindelse av den 22 juni 2000
(”Borgensförbindelsen”), vari Örkelljunga kommun åtagit
sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller, samt att Kommuninvest äger
företräda Örkelljunga kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

· att Örkelljunga kommun bekräftar att regressavtalet
undertecknat av Örkelljunga kommun den 8 juli 2011, vari
det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle
framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

· att Örkelljunga kommun bekräftar att garantiavtalet
undertecknat av Örkelljunga kommun den 8 juli 2011, vari
Örkelljunga kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.

· att alla handlingar med anledning av detta beslut ska
undertecknas av kommunens firmatecknare i enlighet med
Kommunstyrelsens beslut om behörighet att teckna
kommunens firma.
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Beskrivning av ärendet
Örkelljunga kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening
som bedriver upplåningsverksamhet i det helägda dotterbolaget
Kommuninvest i Sverige AB (publ). Samtliga medlemmar har tecknat
Borgensförbindelse. Örkelljunga kommun utfärdade sin
borgensförbindelse den 22 juni 2000 och har bekräftat densamma
genom beslut av fullmäktige den 25 oktober 2010. En
borgensförbindelse är enligt lag endast giltig i 10 år från den dag då
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet
bekräftats genom beslut av fullmäktige. Giltighetstiden för Örkelljunga
kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut.
Utöver borgensåtagandet har samtliga medlemmar tecknat ett separat
Regressavtal med Kommuninvest, samt ett Garantiavtal som är ett avtal
om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat.

För att underlätta för medlemmarna har Kommuninvest beslutat att
tillämpa ett gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser, vilket
innebär att även Regressavtalet och Garantiavtalet ska bekräftas i
samband med Borgensförbindelsen. Det är av största vikt att
instruktionerna enligt bilaga från Kommuninvest följs.

Kommunfullmäktiges behandling
Kommunchef Stefan Christensson lämnar en utförlig information i
ärendet.

Yrkande
Christer Unosson, KD, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut vilket godkännes.

I ärendet yttrar sig även Niclas Bengtsson, SD och Michael Bengtsson,
SD.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-09-04 - KS § 168
Rev Tjänsteskrivelse bekräftelse avtal Kommuninvest.pdf
Rev Följebrev borgen_avtal Örkelljunga kommun.pdf
____________
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Expedieras till:
Stefan Christensson
Christian Larsson
När anslagstiden har löpt ut ska beslutet från fullmäktige översändas
till Förvaltningsrätten i Malmö tillsammans med en begäran om att få
en skriftlig bekräftelse på att något överklagande inte har inkommit till
förvaltningsrätten beträffande aktuellt beslut.

När fullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen
undertecknas av de två företrädare för Örkelljunga kommun som
fullmäktige bemyndigat i sitt beslut. För det fall företrädare inte
namngivits i beslutet, och bemyndigandet endast avser innehavaren av
viss befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag som visar att
företrädaren innehade ifrågavarande befattning vid tiden för
undertecknandet.

Örkelljunga kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända
följande:

A)Lagakraftvunnet protokoll
Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt
punkten 1 ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).

B)Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt
punkt 4)
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KF §88 KLK.2019.241 251

Markanvisning - Del av fastigheten Västra Ringarp
8:431, exploatering för bostadsändamål - Hamiltone
Fastigheter AB

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att upplåta markanvisning för del av
Västra Ringarp 8:431 i enlighet med det underlag till avtal som
har tagits fram. Upplåtelsen sker till förmån för bolaget Hamiltone
Fastigheter AB som för sin del har medgivit avtalet.

Markområdet överlåts till bolaget till ett pris om 23 kr/m2
förbehållet att avtalade villkor uppfylls.

Mot beslutet reserverar sig den Sverigedemokratiska
fullmäktigegruppen skriftligt enligt nedanstående reservation. I
fullmäktigegruppen ingick Sven Burchardt, Tommy Brorsson, Niclas
Bengtsson, Anneli Eskilandersson, Michael Bengtsson, Matti
Josefsson, May Bengtsson, Morgan Nilsson, Tommy Rosenqvist, Lisa
Björk, Emily Haydari, och Stefan Svensson.

Sverigedemokraterna ser generellt positivt på att det byggs fler
bostäder i kommunen men på den utpekade marken vill vi först utreda
möjligheterna att bygga en ny modern grundskola som kan ge våra
elever i kommunen bra förutsättningar och en modern och trevlig
studiemiljö. Behovet av en ny grundskola är akut och det är oklart om
det finns någon lösning idag inom överskådlig tid. Alliansen ovilja att
genomföra tidigare fattade kommunfullmäktigebeslut har försenat
byggandet av ett nytt äldreboende, vilket i sin tur försenar en
ombyggnad av lokalerna som skulle kunna ge åtminstone provisoriska
extra platser till grundskolan Mården. Dessa lokaler är dock dåligt
anpassade och kräver undantag från moderna regler vid byggande av
en grundskola. Det är också oklart när de kommer kunna påbörjas en
renovering av dem och när de då kan stå färdiga.

Nu är det vår uppfattning att kommunen bör se över vilka möjligheter
som finns att bygga en ny grundskola på den mark som pekas ut i detta
ärende men eftersom inte detta fick gehör så reserverar vi oss emot
beslutet.
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Beskrivning av ärendet
Ärendet har varit föremål för ställningstagande och beslut med
anledning av den tidigare tjänsteskrivelsen i ärendet.
Kommunledningsförvaltningen fick genom kommunstyrelsens beslut,
2019-04-01 §119, uppdraget att fullfölja förhandling med
markintressenten. Förslaget till markanvisningsavtal skall innehålla
villkor om pris, omfattning och övriga exploateringsåtaganden.

Underlag till avtal har tagits fram och har godtagits av motparten,
företrädd av bolaget Hamiltone Fastigheter AB. Avtalet innebär villkor
för motparten att svara för utföranden och samtliga kostnader.
Avtalsfullföljden avser att slutligen medföra i att markområdet,
omfattande cirka 8500 m2, överlåtes emot ett pris om 23 kr/m2. Priset
är lågt satt jämfört med den nivå som kommunen brukar ta ut vid
tomtförsäljning i Örkelljunga tätort. Särskilda skäl har beaktats för
priset för detta fall enligt det som framgår enligt nedan.
Området utgörs i praktiken av råmark som kommer att kräva
omfattande markarbeten. Till området saknas framdragna
ledningsanslutningar, vilket innebär stora markarbeten. Utfartsvägarna
från området har ingen planlagd lösning, beträffande utformning och
omfattning, som då behöver lösas för projektet. Förutsättningar för
grundläggningen är oklara i och med att det inte finns något aktuellt
detaljerat geotekniskt underlag framtaget.

Den miljötekniska undersökningen som nyligen har genomförts, av den
tidigare närliggande deponin, indikerar inte på att platsen skulle vara
påverkad av markföroreningar.

Iordningställandet av tomtmarken kräver större åtaganden för
exploatören än i normalfallet. Bedömningen är också att de rättsliga
regleringarna, så som bygglov och fastighetsbildning, blir
omständligare kräver mer av sökanden beträffande preciseringar.
Konsekvensen blir att större kostnader uppstår för det faktiska
genomförandet som i så fall uppvägs av lägre tomtpris.
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Förslag till beslut från mark- och exploateringsingenjör Mikael
Strömbäck
Markanvisning upplåts för del av Västra Ringarp 8:431 i enlighet med
det underlag till avtal som har tagits fram. Upplåtelsen sker till förmån
för bolaget Hamiltone Fastigheter AB som för sin del har medgivit
avtalet.

Markområdet överlåts till bolaget till ett pris om 23 kr/m2 förbehållet
att avtalade villkor uppfylls.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att upplåta markanvisning för del av
Västra Ringarp 8:431 i enlighet med det underlag till avtal som har
tagits fram. Upplåtelsen sker till förmån för bolaget Hamiltone
Fastigheter AB som för sin del har medgivit avtalet.

Markområdet överlåts till bolaget till ett pris om 23 kr/m2 förbehållet
att avtalade villkor uppfylls.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden

Henrik Nilsson, M, Leif Svensson, S, Christian Larsson, M, Gunnar
Edvardsson, KD, Henrik Hammar, M, Therese Lindahl, M, Henrik
Linderos, M, Martin Gustafsson, C, och Patric Carlsson, S, yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Niclas Bengtsson, SD, yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag
bifalles.
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Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition fastställes:

Ja- röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.

Omröstningen utfaller med 25 Ja och 12 Nej och framgår närmare av
till protokollet fogad närvaroförteckning.

Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Den Sverigedemokratiska fullmäktigegruppen reserverar sig skriftligt
mot beslutet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-09-04 - KS § 171
Tjänsteskrivelse- Fullföljd
Avtalsunderlag- Undertecknat av motparten (1 ex. för beslut)
Protokoll 2019-05-08 - KS § 119
Presentation- Bebyggelseförslag, hyresnivåer
Tjänsteskrivelse
____________

Expedieras till:
Mikael Strömbäck
Hamiltone AB
Christian Larsson
Stefan Christensson
Kristian Svärd
Samhällsbyggnadsnämnden
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KF §89 KLK.2019.414 303

Utökning av Verksamhetsområde för Örkelljunga
kommuns vatten- och avloppsanläggning - Bruket m m

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunens
verksamhetsområde för Örkelljunga kommuns Allmänna
vatten- och avloppsanläggning enligt beslut från
samhällsbyggnadsnämnden att gälla fr o m 2019-10-01.

Kommunfullmäktige noterar att beslutet om utökning av
verksamhetsområde åvilar kommunfullmäktige och att detta inte
uppmärksammats av samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning
VA-enheten föreslår Örkelljungas kommunfullmäktige att besluta om
att fastställa verksamhetsområde för Örkelljunga kommuns allmänna
vatten-och avloppsanläggning att gälla från och med 2019-01-01.

Motivering till beslut
Enligt § 6 i lagen om allmänna vattentjänster skall kommunen
bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattenförsörjning och
avlopp skall ordnas i ett större sammanhang genom en allmän
anläggning.

Fastställandet av den allmänna VA-anläggnings verksamhetsområde har
den betydelsen att VA-lagstiftningens offentligrättsliga regelsystem blir
gällande inom verksamhetsområdet och därmed även gällande ABVA,
vilken reglerar rättigheter och skyldigheter mellan huvudman och
brukare av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.
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Nuvarande gällande verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen har reviderats vid ett antal tillfällen under åren.
Fastigheter, som är belägna utanför fastställt verksamhetsområde, är
inte uteslutna från möjligheten att ansluta sig till den allmänna vatten-
och avloppsanläggningen. Då det utanför verksamhetsområdet råder
avtalsfrihet kan man genom upprättande utav avtal reglera villkor och
kostnader så att även dessa fastigheter kan ges möjlighet att ansluta sig
och då oftast via privat utbyggda ledningar i de fall då ledningsnätets
kapacitet tillåter och ledning finnes. På så vis kan eventuellt fler
fastigheter erbjudas möjlighet till anslutning till den allmänna vatten-
och avloppsanläggningen trots att de inte är belägna inom gällande
verksamhetsområde.

VA-enheten föreslår Örkelljungas kommunfullmäktige att besluta om
att fastställa verksamhetsområde för Örkelljunga kommuns allmänna
vatten-och avloppsanläggning i enlighet redovisat material, att gälla
från och med 2019-01-01.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat fastställa verksamhetsområde
för Örkelljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning i
enlighet med nedanstående uppgifter, att gälla från och med
2019-01-01:

Fastighetsförteckning för utökat verksamhetsområdet för vatten
och utökat verksamhetsområdet för spillvatten i Örkelljunga
kommun, Örkelljunga tätort, Bruksområdet.

Verksamhetsområdet för vatten behöver utökas med följande
fastigheter:
Bryggan 1, Glindret 1, Glindret 2, Glindret 3, Glindret 4
Metspöet 2, Metspöet 3, Metspöet 4, Metspöet 7, Åran 1
Åran 2, Östra Ringarp 8:102

Verksamhetsområdet för spillvatten behöver utökas med följande
fastigheter:
Bryggan 1, Glindret 1, Glindret 2, Glindret 3, Glindret 4, Metspöet 1
Metspöet 2, Metspöet 3, Metspöet 4, Metspöet 7
Nätet 1, Sänket 1, Sänket 2, Åran 1, Åran 2
Östra Ringarp 8:102, Östra Ringarp 8:190
Östra Ringarp 8:308, Östra Ringarp 8:340
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Beslutsunderlag
Protokoll 2019-09-04 - KS § 175
Utökat VA SBN 2018-12-10 paragraf 108.pdf
Utökad verksamhetsområde.pdf
____________

Expedieras till:
Tina Huhtala
Samhällsbyggnadsnämnden
Kristian Svärd
Söderåsens Miljöförbund
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KF §90 KLK.2019.336 253

Försäljning av Kaptensgården, Åsljunga - fastigheten
Åsljunga 97:1

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att försälja fastigheten Åsljunga
97:1, Kaptensgården, Sjökaptensvägen 2, 286 72 Åsljunga till Kate
Svensson, Sandflygsgatan 15, 263 39 Höganäs mot en
överenskommen köpeskilling om 2 985 000 kronor.

Henrik Linderos, M, deltar inte i beslutet p g a jäv.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppdra åt fastighetschef
Mathias Svensson att lämna ut fastigheten Åsljunga 97:1,
Kaptensgården, Åsljunga till försäljning. Försäljningen genomförs
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut.

Föreligger köpekontrakt med förslag till försäljning av fastigheten till
Kate Svensson, Höganäs.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkande
Niclas Bengtsson, SD, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket
godkännes.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-09-04 - KS § 176
GDPR Köpekontrakt Kaptensgården.pdf
____________

Expedieras till:
Mathias Svensson
Kate Svensson
Samhällsbyggnadsnämnden
Stefan Christensson
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KF §91 KLK.2019.432 311

Motion, S - Asfaltering av vägen mellan Bruksvägen och
parkeringen vid Abborraleden/Mammas vik/Utegym

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Leif Svensson, S, har för den Rödgröna gruppen inlämnat följande
motion:

Lägg asfalt på vägen mellan Bruksvägen och parkeringen vid
Abborraleden / Mammas Vik/ Ute gymmet.

Detta förnämliga fritidsområde besöks av många i vår kommun.
Tyvärr är förbindelsen mellan Bruksvägen och parkeringen en grusväg,
som vid torr väderlek och i samband med biltrafik ryker fruktansvärt.
För gående är det inte så trevligt och bilar är mycket dammiga efter
denna korta sträcka. Sträckan är inte lång och kostnaden bör därför
vara överkomlig.

Vi vill att man snarast asfalterar sträckan. På detta enkla sätt blir ett fint
friluftsområde ännu bättre.

Beslutsunderlag
Motion, S - Asfaltering av vägen mellan Bruksvägen och parkeringen
vid Abborraleden/Mammas vik/utegym
____________

Expedieras till:
Ksau 2019-10-16
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KF §92 KLK.2019.409 113

Ersättare i socialnämnden Bo Foged Jensen, KD efter
Kerstin Danielsson, KD

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som ny ersättare i socialnämnden
efter Kerstin Danielsson utse Bo Foged Jensen, KD,
Skytteparksvägen 52, 236 37 Örkelljunga.

Bakgrund
Kerstin Danielsson, KD har anhållit om entledigande från uppdraget
som ersättare i socialnämnden.

Kommunfullmäktige har beslutat entlediga Kerstin Danielsson, KD
från uppdraget som ersättare i socialnämnden.

Kommunfullmäktige har slutligen beslutat att behandla frågan om ny
ersättare i socialnämnden vid nästa sammanträde med
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-08-26 - KF §84
____________

Bo Foged Jensen, bofogedjensen@gmail.com
Socialnämnden
Troman, (Susanna Bjelic)
Löneenheten
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KF §93 KLK.2019.444 113

Länsstyrelsen Skåne - Ny ledamot/ersättare för ledamot
i kommunfullmäktige, Veronika Kronnäs/Johanna
Jansson

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Bakgrund
Länsstyrelsen har beslutat att efter Madeléne Ekelund, utse Veronika
Kronnäs, Miljöpartiet de gröna som ny ledamot i kommunfullmäktige
från och med den 2 september 2019 till och med den 14 oktober 2022
och Johanna Jansson Miljöpartiet de gröna som ny ersättare.

Beslutsunderlag
Beslut Länsstyrelsen Skåne - Ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige
____________

Expedieras till
Helene Karlsson
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KF §94 KLK.2019.449 113

Johanna Jansson, MP - Begäran om entledigande från
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Johanna Jansson, MP,
från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar att översända ansökan om
entledigande till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Bakgrund
Johanna Jansson anhåller om entledigande från uppdraget som ersättare
i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande
____________

Expedieras till:
Länsstyrelsen
Troman
Löneenheten
Helene Karlsson
Veronika Kronnäs f v b till Johanna Jansson
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KF §95 KLK.2019.469 113

Carina Zachau, M, - Begäran om entledigande från
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Carina Zachau
entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar att till Carina Zacahu framföra
kommunens tack för hennes stora insats för Örkelljunga kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att till länsstyrelsen överlämna
avsägelsen för ny sammanräkning.

Bakgrund
Carina Zachau, M, anhåller om entledigande från sitt uppdrag ledamot i
kommunfullmäktige på grund av avflyttning från kommunen.

Beslutsunderlag
Anhållan om entledigande - Underskriven av Carina Zachau
____________

Expedieras till:
Carina Zachau
Länsstyrelsen
Helen Karlsson
Troman
Löneenheten
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