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Sammanträdesprotokoll 2016-03-21
Kommunfullmäktige

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§ 41
KF ME

§ 45
IDAG ÅTE

§ 47
IDAG ÅTE

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Olsson Christer, S N X X X

Eskilandersson Mikael, SD N X X X

Zachau Carina, M N X X X

Bjertner Thomas, S N X X X

Bengtsson Niclas, SD N X X X

Nilsson Per-Uno, M Nt X X X

Johansson Lars, C Nt X X X

Holmström Björkman Jane, S N X X X

Brorsson Tommy, SD N X X X

Roos Madeleine, M N X X X

Sjörin Åke, SPI Nt X X X

Carlsson Patric S ej § 41, 54-58, Betty Bencsik, S § 41 N (t) X X X

Bengtsson Michael, SD N X X X

Unosson Christer, KD N X X X

Jacobsson Kenneth, M Nt X X X

Silfvergren Arne, S N X X X

Bengtsson May, SD N X X X

Ekelund Madeléne, MP N X X X

Nilsson Tomas, C N X X X

Bencsik Niklas, S N X X X

Daanen Chris, MO ej § 42, klockan 19:05-22:05 Nt X X

Linderos Henrik, M N X X X

Josefsson Matti, SD N X X X

Edvardsson Gunnar, KD N X X X

Håkansson Tommy, S Nt X X X

Eskilandersson Anneli, SD N X X X

Lindahl Theresa, M N X X X

Söderlund Kristina, SPI N X X X

Daa Bjarne, S N X X X

Poulsen Blagoveska, SD N X X X

Andersson Arne, M ej § 49-58, klockan 19:00- 21.20 N X X X

Svensson Leif, S N X X X

Lärkevie Kenny, C N X X X

Anderberg Lennart, SD Nt X X X

Lordhem Helena KD Nt X X X

Svensson Lennart, M N X X X

Stebner Tyrone, S Nt X X X

Rosenquist Tommy SD Nt X X X

Nilsson Peter, MP Nt X X X

Svensson Ingmar, S, § 56-58, klockan 19.00-22.00 N X X X

Håkansson Magnus, KD N X X X

Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2016-03-21

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande
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Sammanträdesprotokoll 2016-03-21
Kommunfullmäktige

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§ 47
KS ME

§ 48
KS ME

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Olsson Christer, S N X X

Eskilandersson Mikael, SD N X X

Zachau Carina, M N X X

Bjertner Thomas, S N X X

Bengtsson Niclas, SD N X X

Nilsson Per-Uno, M Nt X X

Johansson Lars, C Nt X X

Holmström Björkman Jane, S N X X

Brorsson Tommy, SD N X X

Roos Madeleine, M N X X

Sjörin Åke, SPI Nt X X

Carlsson Patric S ej § 41, 54-58, Betty Bencsik, S § 41 N (t) X X

Bengtsson Michael, SD N X X

Unosson Christer, KD N X X

Jacobsson Kenneth, M Nt X X

Silfvergren Arne, S N X X

Bengtsson May, SD N X X

Ekelund Madeléne, MP N X X

Nilsson Tomas, C N X X

Bencsik Niklas, S N X X

Daanen Chris, MO ej § 42, klockan 19:05-22:05 Nt X X

Linderos Henrik, M N X X

Josefsson Matti, SD N X X

Edvardsson Gunnar, KD N X X

Håkansson Tommy, S Nt X X

Eskilandersson Anneli, SD N X X

Lindahl Theresa, M N X X

Söderlund Kristina, SPI N X X

Daa Bjarne, S N X X

Poulsen Blagoveska, SD N X X

Andersson Arne, M ej § 49-58, klockan 19:00- 21.20 N X X

Svensson Leif, S N X X

Lärkevie Kenny, C N X X

Anderberg Lennart, SD Nt X X

Lordhem Helena KD Nt X X

Svensson Lennart, M N X X

Stebner Tyrone, S Nt X X

Rosenquist Tommy SD Nt X X

Nilsson Peter, MP Nt X X

Svensson Ingmar, S, § 56-58, klockan 19.00-22.00 N X X

Håkansson Magnus, KD N X X

Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2016-03-21

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande
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Sammanträdesprotokoll 2016-03-21
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §41 KLK.2016.116 00

Fastställande av föredragningslista vid fullmäktiges
sammanträde

Yrkande i kommunfullmäktige
Mikael Eskilandersson, SD, yrkar att ärende KLK 2015.229 punkt 9,
Besvarande av motion från Tommy Brorsson, SD och Anneli
Eskilandersson, SD - Ge kommunens stöd till föreningar och
idrottsklubbar i stället för religiösa och politiska stödorganisationer ska
behandlas före ärende KFN 2015.159, punkt 8, Revidering av
bidragsregler - föreningar.

Beslutsgång
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition, dels på Mikael Eskilanderssons yrkande om ändring i
föredragningslistan, dels på föreliggande föredragningslista och finner
att det sistnämnda förslaget antas.

Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:

Ja-röst till föreliggande förslag till föredragningslista.
Nej-röst för Mikael Eskilandersson yrkande.

Genomförd omröstning utfaller med 30 ja och 10 nej. Röstningen
framgår närmare av till protokollet fogad närvarolista.

Kommunfullmäktige beslutar således

att godkänna ärendeordningen i föreliggande
föredragningslista.

____________
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Sammanträdesprotokoll 2016-03-21
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §42 KLK.2015.362 00

Information från Familjen Helsingborg - Från Båstad
kommun gästas vi av Bo Wendt och Ingela Stefansson

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen från Bo
Wendt och Ingela Stefansson om Familjen Helsingborg till
handlingarna.

Bakgrund
Bo Wendt och Ingela Stefansson från Båstads kommun informerar om
Familjen Helsingborg och om kommunernas frivilliga samarbeten.

Informationen i övrigt handlar om delar av verksamhetsplanen för
Familjen Helsingborg 2016-2019. Verksamhetsplanenhar utdelats före
dagens sammanträde.

Vid efterföljande frågestund framförs frågor från Christer
Unosson, KD.

Ordföranden Magnus Håkansson tackar föredragshållarna och
överlämnar boken Örkelljunga från ovan.
____________
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Sammanträdesprotokoll 2016-03-21
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §43 KLK.2016.68 041

Förslag till avsättning till Resultatutjämningsreserv,
RUR, i Årsredovisning 2015

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 7 miljoner kronor till
Resultatutjämningsreserven för att användas till att utjämna
framtida konjunkturcykler.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra åt ekonomichef
Stefan Christensson att inför kommunstyrelsens sammanträde den 2
mars presentera förslag om att i Årsredovisning 2015 avsätta 7 miljoner
kronor till Resultatutjämningsreserven, RUR.

Avsättning till resultatutjämningsreserv
Från och med den 1 januari 2013 blev det möjligt att reservera medel
till en resultatutjämningsfond (RUR) för att skapa möjligheter att
utjämna resultatet över konjunkturcyklerna. En förutsättning för att
RUR ska få användas är att Kommunfullmäktige beslutat om riktlinjer
för tillämpning av RUR. Kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun
har enligt beslut Kf § 187 KLK.2014.379 047 antagit följande lokala
riktlinjer:

·Resultatmedel överstigande 1 procent av det lägsta av antingen årets
resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som
överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag
och kommunalekonomisk utjämning får avsättas till
resultatutjämningsfond.

·Avsättning till resultatutjämningsfond får endast ske om
soliditetsmålen på en soliditet uppgående till lägst 40 procent enligt
fullfonderingsmodellen och lägst 60 procent enligt blandmodellen är
uppnådd efter avsättning till resultatutjämningsfonden.

·Att Örkelljunga Kommuns riktlinjer för hantering av
resultatutjämningsreserv fastställs som en del av Örkelljunga Kommuns
riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
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Sammanträdesprotokoll 2016-03-21
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Ekonomienheten föreslår att en avsättning görs på 7 mkr till
resultatutjämningsreserven för att användas till att utjämna framtida
konjunkturcykler.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-03-02 - KS § 46
Tjänsteskrivelse Stefan Christensson - Avsättning till
resultatutjämningsreserv, RUR
Riktlinjer för RUR
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson för åtgärd
Anna Lindström
Ledningsgruppen
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Sammanträdesprotokoll 2016-03-21
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §44 KLK.2015.29 040

Förslag till beslut beträffande fullfonderingsmodellen och
blandmodellen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fullfonderingsmodellen ska
tillämpas i Årsredovisningen för verksamhetsåret 2015.

Bakgrund
Örkelljunga Kommun redovisar sedan tidigare pensionsskulden som en
skuld i balansräkningen (fullfonderingsmodellen) i strid mot Rådet för
kommunal redovisning, RKR:s rekommendation, som förordar
blandmodellen med innebörden att pensionsskulden ska redovisas som
en ansvarsförbindelse och därmed inte tas upp som skuld i
balansräkningen. Eftersom RKR:s rekommendation avviker från
allmänt vedertagna principer för redovisning enligt ”bokföringsmässiga
grunder” har Örkelljunga kommun tillsammans med ett stort antal
andra kommuner valt att redovisa pensionsskulden enligt
fullfonderingsmodellen trots att RKR:s rekommendation förespråkat
blandmodellen.

Diskussioner har förts om huruvida kommunen ska gå över till
blandmodellen i enlighet med RKR:s rekommendation. Om ändring av
redovisningsprincip genomförs i nuläget finns det risk för att
kommunen blir tvungen att inom en snar framtid återgå till tidigare
tillämpad redovisningsprincip eftersom en statligt tillsatt utredning har
fått i uppdrag att ta ställning till den framtida normen när det gäller
redovisning av pensionsskulden.

Den 28 augusti 2014 tog regeringen beslut om att tillsätta en utredning
med uppdrag att bland annat se över redovisningen av avtalspensioner.
Den av regeringen tillsatta utredningen har bland annat att ta ställning
till en eventuell ändring av redovisningsprincip med innebörden att
fullfonderingsmodellen ska utgöra den framtida normen för
redovisning av pensionsskulden.
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Sammanträdesprotokoll 2016-03-21
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Nedan finns ett utdrag från det kommittédirektiv (2014:125) som
utredningen erhållit från finansdepartementet. Direktivet till
utredningen kan läsas i sin helhet på:
http:/www.regeringen.se/content/1/c6/24/59/01/367304c6.pdf

Nedanstående text är ett citat från utredningen:
”Uppdraget att utreda den kommunala redovisningen av
avtalspensioner

Fullfonderingsmodell eller blandmodell?
Det kommunala pensionssystemet har historiskt varit ett
fördelningssystem vilket innebär att nuvarande skattebetalare betalar
pensionerna för dagens pensionärer och att framtida skattebetalare
betalar de pensioner som intjänats under året. I ett fördelningssystem är
det utbetalningarna av pensioner som påverkar verksamhetsutrymmet.
Teorin bakom fördelningssystemet utgår från den kommunala
verksamhetens varaktiga karaktär vilket minskar behovet av att genom
sparande trygga de framtida pensionsutgifterna. Framtida
pensionsutbetalningar anses i fördelningssystemet vara säkerställda
genom beskattningsrätten.

I ett fonderat system (en s.k. fullfonderingsmodell) är det i stället nya
intjänade pensionsrätter och ränteuppräkningen som påverkar
verksamhetsutrymmet. Systemet innebär att respektive generation fullt
ut finansierar den kommunala service de tagit del av.

Fördelningssystem och fonderat system kan sägas vara ytterligheterna
vad gäller valet av pensionssystem. Vid införandet 1998 av lagen om
kommunal redovisning valdes i stället en s.k. blandad modell för
redovisning av de kommunala avtalspensionerna. I ett sådant system
redovisas utbetalningarna avseende pensionsrättigheter som intjänats i
det tidigare fördelningssystemet, dvs. före övergången till ett fonderat
system, som en kostnad. Pensionsrätter i det fonderade systemet
kostnadsförs däremot samma år som de intjänas. Kostnaden som
belastar resultatet blir därigenom en blandning av
pensionsutbetalningar från fördelningssystemet och ny-intjänande i det
fonderade systemet. Systemet innebär således att pensioner som
intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld utan redovisas som en
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.
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Sammanträdesprotokoll 2016-03-21
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Tidpunkten för övergången till den blandade modellen sammanföll med
när kommunsektorn gick från ett helt förmånsbestämt pensionssystem
till ett, i stora delar, avgiftsbestämt pensionssystem. Den blandade
modellen introducerades i kölvattnet av 1990-talskrisen och samtidigt
med införandet av det lagstadgade balanskravet för kommuner och
landsting. Ett starkt vägande skäl vid valet av redovisningsmodell för
kommunala pensioner, var att så långt som möjligt kunna använda
kommunerna och landstingens resultaträkning för avstämning mot
kommunallagens bestämmelse om ekonomisk balans (prop. 1996/97:52
s. 62).

Under hösten 2011 lämnade Utredningen att främja en stabil
kommunal verksamhet över konjunkturcykeln (Fi 2010:02) sitt
betänkande Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet
(SOU 2011:59). Utredningen gjorde bedömningen att det inte finns
skäl att utifrån ett konjunkturperspektiv ändra redovisningen av de
kommunala avtalspensionerna. Utredningen framhöll dock, i likhet
med ett stort antal av remissinstanserna, att det kan finnas andra skäl än
konjunkturella att överväga ändringar i redovisningen av
avtalspensionerna. Regeringen gjorde i propositionen Kommunala
resultatutjämningsreserver bedömningen att det inte fanns tillräckligt
underlag för att regeringen skulle kunna ta ställning till behovet av
sådana ändringar (prop. 2011/12:172 s. 37).

RKR påpekar i sin skrivelse med förslag om lagändringar, att
redovisningen av pensioner enligt blandmodellen gör det svårt för
utomstående att analysera och tolka kommuner och landstings
ekonomiska resultat och ställning. Vidare anför RKR att redovisning
enligt blandmodellen innebär ett undantag från vad som definieras som
bokföringsmässiga grunder och att jämförbarheten, såväl mellan
verksamheter som över tiden för en och samma verksamhet, går
förlorad.
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Sammanträdesprotokoll 2016-03-21
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Det finns, bl.a. med hänsyn till det som RKR lyfter fram, skäl för att
utreda frågan om kommunerna och landstingens redovisning av
avtalspensioner.
Utredaren ska därför
• ta ställning till om det med utgångspunkt i den kommunala särarten
finns skäl att kommuner och landsting redovisar avtalspensioner på ett
annat sätt än privata företag,
• utreda på vilket sätt den sammanställda redovisningen påverkas av
sättet att redovisa de kommunala avtalspensionerna,
• utreda om det finns skäl att ändra redovisningen av kommunala
avtalspensioner, och
• vid behov lämna författningsförslag.”

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-03-02 - KS § 47
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson för åtgärd
Anna Lindström
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Sammanträdesprotokoll 2016-03-21
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §45 KLK.2016.63 250

Avsiktsförklaring avseende kv Ejdern, ett nytt centralt
beläget bostadsområde i Örkelljungas tätort

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsiktsförklaringen
mellan Örkelljunga kommun och Fastighets AB 3Hus Bronsgatan
4, 265 22 Åstorp för uppförande av ett nytt centralt beläget
bostadsområde i kvarteret Ejdern, Örkelljunga tätort.

Reservation
Mikael Eskilandersson reserverar sig skriftligt mot beslutet för
Sverigedemokraterna Örkelljunga enligt följande:

Det är Sverigedemokraternas uppfattning att en så stor förändring av
Örkelljunga centrum som avsiktsförklaringen innebär om den
genomförs, ska vara förankrad bland de politiska partierna och att det
innan den undertecknas ska finnas en bred diskussion kring
kommunens framtida utseende. Avsiktsförklaringen togs fram utan att
behandlas i någon nämnd eller utskott i kommunen och kom upp först
som ett extra informationsärende på kommunstyrelsens arbetsutskott
utan att ens finnas med i handlingarna. Då var avsiktsförklaringen
redan klar och presenterad i ortens tidning. Någon diskussion kring
själva avsiktsförklaringen har därefter aldrig förekommit inom något
politiskt organ i kommunen. Den diskussion som varit i både
kommunstyrelsen och nu i kommunfullmäktige har i stort sett enbart
handlat om avsiktsförklaringen tillkommit på rätt sätt eller ej. Vi anser
att kommunens största förändring inom modern tid, bör föregås av en
bred politisk diskussion där alla partier får möjlighet att komma till
tals.
Tyvärr delar inte övriga partier våra högre ambitioner vad gäller
Örkelljungas framtid.

Eftersom vårt yrkande om återremiss till samhällsbyggnadsnämnden, så
att alla partiers synpunkter kunde vägas in i förslaget, inte vann gehör
hos kommunfullmäktige valde vi att därefter yrka avslag, då vi inte kan
ställa oss bakom en avsiktsförklaring där endast en eller ett par
politiker haft möjlighet att påverka.
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Bakgrund

Avsiktsförklaring
Överenskommelse gällande denna avsiktsförklaring har träffats mellan
Örkelljunga kommun och Fastighets AB 3Hus Bronsgatan 4, 265 22
Åstorp.

Örkelljunga kommun äger till stora delar fastigheterna belägna inom
Kv Ejdern. Denna avsiktsförklaring innefattar samtliga delar i enlighet
med idéskisser samt även eventuell exploatering av framtida fastigheter
inom kvarteret med undantag av sedan tidigare planerat äldreboende.

Örkelljunga kommun och Fastighets AB 3Hus har ett gemensamt
intresse av att tillskapa centralt och naturnära belägna bostäder i olika
former inom Örkelljungas tätort som en del i utvecklingen av regionen.
Avsikten är att uppföra intressanta, ändamålsenliga och moderna
bostäder samt eventuella lokaler för kontor, handel och offentlig
verksamhet med olika upplåtelseformer. Området är tänkt att utvecklas
som ett livsstilsboende utifrån miljömål inom förnyelse, energi och
hälsa.

Fastighets AB 3Hus har tagit fram och presenterat en tidig idéskiss som
underlag till detaljplan för hela Kv Ejdern. Örkelljunga kommun
upprättar nya detaljplaner och detaljplaneförändringar utifrån idéskiss
samt söker om plantillstånd och kommer svara för denna del i
processen. Under planprocessen kommer båda parter i denna
avsiktsförklaring vara delaktiga och gemensamt verka för att skapa en
så bra och flexibel slutprodukt som möjligt. Under planprocessen
kommer även parter gemensamt verka för och genomföra
marknadsundersökningar för att slutprodukterna ska överensstämma
med aktuell efterfrågan.

Denna avsiktsförklaring avser att Fastighets AB 3Hus efter
planläggning bereds möjlighet och försöker hitta en optimal lösning för
att tillskapa ett intressant nytt område i marknadsmässigt lämplig
byggnationstakt. Framtida byggnationer är tänkta att ske efter förvärv
av exploaterad mark varvid en framtida avtalsskrivning kommer vara
nödvändig.
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges behandling

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsiktsförklaringen mellan
Örkelljunga kommun och Fastighets AB 3Hus Bronsgatan 4, 265 22
Åstorp för uppförande av ett nytt centralt beläget bostadsområde i
kvarteret Ejdern, Örkelljunga tätort.

Yrkanden i kommunfullmäktige
Carina Zachau, M, Gunnar Edvardsson, KD, Christer Olsson, S,
Kristina Söderlund, SPI, Theresa Lindahl, M, och Bjarne Daa, S, yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mikael Eskilandersson, SD, yrkar i första hand att ärendet ska
återremitteras. Återremissen ska lämnas till samhällsbyggnadsnämnden
för att erhålla synpunkter från nämnden och beredande tjänstemän.
Mikael Eskilandersson yrkar i andra hand att ärendet skall avslås om
återremissyrkandet inte bifalles.

Tommy Brorsson, SD, och Chris Daanen, MO, instämmer i
återremissyrkandet.

Vid ärendets behandling yttrar sig även Arne Silfvergren, S.

Beslutsgång

Proposition 1
Ordföranden ställer proposition dels på frågan om ärendet skall
återremitteras, dels avgöras vid dagens sammanträde och finner att det
sistnämnda förslaget antas.

Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:

Ja-röst för att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.
Nej-röst för att ärendet skall återremitteras.

Genomförd omröstning utfaller med 30 ja-röster och 11 nej-röster.
Röstningen framgår närmare av till protokollet fogad närvarolista.

Kommunfullmäktige har således beslutat att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.
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Sammanträdesprotokoll 2016-03-21
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Proposition 2
Ordföranden ställer därefter proposition, dels på Mikael
Eskilanderssons avslagsyrkande, dels på kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-03-02 - KS § 49
Avsiktsförklaring avseende kv Ejdern, ett nytt centralt beläget
bostadsområde i Örkelljungas tätort
Bilaga 1 Ejdern - centrumutveckling - en bra start
Bilaga 2 Ejdern - Bilder
Reservation Avsiktsförklaring Ejdern.pdf
________

Expedieras till:
Carina Zachau för påskrift
Peter Andreasson för påskrift
Ledningsgruppen
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §46 SN.2015.238

Förslag till timtaxa för administration av tillfällig
dödsboförvaltning

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt socialnämndens förslag anta
en timtaxa för tillfällig dödsboförvaltning enligt Ärvdabalken 18
kap. 2 § 2 st och åtgärder enligt Begravningslagen 5 kap. 2 §.

Timtaxan uppgår till 0,85 procent av prisbasbeloppet, vilket blir
378 kronor per timme i 2015 års värde.

Kommunfullmäktige beslutar därmed upphäva tidigare beslut
2015-12-21 § 155.

Bakgrund

Socialnämndens beslutade 2015-10-06 § 159 att föreslå
kommunfullmäktige att anta en timtaxa för administration av
dödsboanmälan. Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-21 § 155 i
enlighet med socialnämndens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut har överklagats till Förvaltningsrätten
enligt reglerna i kommunallagen om laglighetsprövning.

I kommunens yttrande till Förvaltningsrätten framgår att
socialnämndens beslut togs på fel grund, då det inte finns någon laglig
rätt att ta ut avgift för dödsboanmälan. Det som avsågs var att ta ut
avgift för tillfällig dödsboförvaltning, enligt 18 kap. 2 § 2 stycket
Ärvdabalken samt åtgärder enligt Begravningslagen 5 kap. 2 §.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att ersätta tidigare beslut
med följande

att anta en timtaxa för tillfällig dödsboförvaltning enligt
Ärvdabalken 18 kap. 2 § 2 st och åtgärder enligt
Begravningslagen 5 kap. 2 §, samt

att timtaxan uppgår till 0,85 procent av prisbasbeloppet, vilket blir
378 kronor per timme i 2015 års värde.
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-03-02 - KS § 54
Protokoll SN § 51
Protokoll 2015-12-21 - KF §155

Kommunfullmäktiges behandling

Vid ärendets behandling yttrar sig Christer Unosson, KD.
____________

Expedieras till:
Socialnämnden för åtgärd
Förvaltningsrätten
Amanda Cederholm
Stefan Christensson
Anna Lindström
Sarah Lundberg
Elinor Franzén
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §47 KFN.2015.159 805

Revidering av bidragsregler - föreningar

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta Förslag till nytt reglemente för
föreningsbidrag i Örkelljunga kommun, daterat 2016-03-21.

Reglementet träder i kraft 2016-07-01.

Skriftlig reservation

Mikael Eskilandersson reserverar sig skriftligt för
Sverigedemokraterna Örkelljunga enligt följande:

Det är Sverigedemokraternas uppfattning att kommunens föreningsstöd
främst ska gå till det som det är tänkt och inte till religiösa och politiska
grupperingar. De religiösa föreningarna har möjlighet att, genom
skatteverket, ta ut vad som tidigare kallades ”kyrkskatt” men numera
bytts till medlemsavgift. Det är unikt för religiösa föreningar att ha
denna möjlighet att beskatta sina medlemmar för att bekosta sin
verksamhet. De politiska partierna får partistöd efter vilket stöd deras
frågor har hos väljarna. Partistödet utgår från hur många mandat som ett
parti fick i kommunfullmäktige efter senaste valet.

Vi tycker det är fel att de föreningar, som har dessa unika möjligheter
att få resurser till sin verksamhet, även ska vara med och dela på
föreningsstöden, som främst riktar sig till sport-, idrott- och
ungdomsverksamhet. Det får till följd att stöden till de föreningar som
bidragen var tänkta till från början minskar. Som exempel kan tas att
Alliansen yrkade att Skånes Fagerhults fotbollsklubb skulle få mindre i
stöd på grund av att resurser saknas. På samma möte beviljades
Citykyrkan högre stöd än vad som tjänstemännen föreslagit.
Eftersom vårt partis synpunkter inte vann gehör hos
kommunfullmäktige valde vi att reservera oss mot beslutet.
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat

att fastslå "Förslag nytt reglemente föreningsbidrag Örkelljunga
kommun" som kultur- och fritidsnämndens förslag till nytt
reglemente för föreningsbidrag samt

att fastslå att det är kultur- och fritidsnämndens önskan att
reglementet träder i kraft 2016-07-01 samt

att översända förslaget till kommunstyrelsen, tillsammans med
gällande reglemente som jämförelsematerial, för fortsatt
beredning.

Kommunfullmäktiges behandling

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anta Förslag till nytt reglemente för
föreningsbidrag i Örkelljunga kommun.

Reglementet träder i kraft 2016-07-01.

Yrkanden

Christer Unosson, KD, yrkar - med instämmande av Kristina
Söderlund, SPI, Kenny Lärkevie, C och Christer Olsson, S, - bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

En redaktionell ändring godkänns under sidan 1, näst sista stycket,
under Förutsättningar & Allmänna bestämmelser enligt följande:

Aktiviteter som har som huvudsyfte att utöva eller marknadsföra en
trosuppfattning, eller som syftar till att driva politisk agenda eller som
direkt konkurrerar med kommersiella verksamheter är inte
bidragsgrundande. En förening som bedriver aktiviteter inom dessa
områden kan dock vara bidragsberättigad för andra delar av sin
verksamhet.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Mikael Eskilandersson, SD, yrkar i första hand att ärendet skall
återremitteras för att motionen från Sverigedemokraterna under nästa
ärende kan beaktas före bidragsreglerna behandlas. I andra hand yrkar
Mikael Eskilandersson att ärendet ska avslås om återremissyrkandet inte
bifalles.

Beslutsgång
Proposition 1
Ordföranden ställer proposition dels på frågan om ärendet skall
återremitteras, dels avgöras vid dagens sammanträde och finner att det
sistnämnda förslaget antas.

Omröstning 1
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:

Ja-röst för att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.
Nej-röst för att ärendet skall återremitteras.

Genomförd omröstning utfaller med 31 ja-röster och 10 nej-röster.
Röstningen framgår närmare av till protokollet fogad närvarolista.

Kommunfullmäktige har således beslutat att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.

Proposition 2
Ordföranden ställer därefter proposition, dels på Mikael
Eskilanderssons avslagsyrkande, dels på kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Omröstning 2
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Mikael Eskilanderssons avslagsyrkande.

Genomförd omröstning utfaller med 31 ja-röster och 10 nej-röster.
Röstningen framgår närmare av till protokollet fogad närvarolista.

Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-03-02 - KS § 51
Protokoll 2016-01-14 - KFN §11
Förslag Nytt reglemente föreningsbidrag Örkelljunga kommun
Gällande Reglemente Föreningsbidrag Örkelljunga Kommun
Reservation SD Regler för föreningsverksamhet.pdf
____________

Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden för åtgärd, (revidering datum och text)
Sarah Lundberg för författningssamlingen (revidering datum och text)
Elinor Franzén
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §48 KLK.2015.229 043

Besvarande av motion från Tommy Brorsson och Anneli
Eskilandersson, SD - Ge kommunens stöd till föreningar
och idrottsklubbar i stället för religiösa och politiska
stödorganisationer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
kultur- och fritidsnämnden yttrande. Yttrandet hänvisar till
remissförfarandet gällande bidragsregler för föreningar som
genomförts av kultur- och fritidsnämnden.

Motionen avslås.

Bakgrund

Motion
Sverigedemokraterna har genom Tommy Brorsson och Anneli
Eskilandersson inlämnat följande motion:

Örkelljunga kommun betalar idag ut stöd till både religiösa
organisationer, såväl som till föreningar och idrottsklubbar. Eftersom
resurser alltid är begränsade så tvingas de organisationer som söker stöd
dela på de pengar som finns.

Det finns bland de sökande direkt frireligiösa kyrkor, såsom
Centrumkyrkan och religiöst och politiskt bundna organisationer som
"IFALL".Dessa borde inte berättigas stöd, då vi har religionsfrihet som
även bör innefatta att slippa ekonomiskt stödja religioner man inte tror
på via kommunalskatten. Föreningar som har politisk grund bör inte
heller få stöd, då det finns partistöd som betalas ut efter antal mandat i
kommunfullmäktige, som är till för betalpolitiska utspel i olika former.
Att då gå runt detta system och försöka använda föreningar för politisk
propaganda likt det "IFALL" sysslar med, ska inte generera extra bidrag
från skattebetalarna.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Skulle t.ex Sverigedemokraterna hjälpa till att starta en förening med
huvudsyfte att stärka samhörigheten i samhället och lära ut svensk
jämställdhet till människor från andra länder (en förening tvärtemot
IFALL), så ska en sådan förening inte beviljas eget stöd utan vara
hänvisad till att få pengar av partier som stödjer samma politiska
uppfattning.

Vi tycker det är fel att kommunen ska stödja vissa religiösa förbund
medan andra får klara sig på sina medlemsavgifter. En likabehandling
mellan alla religiösa förbund bör vara att föredra. Som religiöst
förbund menar vi då frikyrkor och föreningar som arbetar för att sprida
eller förstärka en religiös lära. Dock ska givetvis föreningar som t.ex
Scouterna, som vilar på en kristen grundsyn men som i sitt aktiva
arbete har lite eller ingen religiös framtoning, inte drabbas av dessa
ändrade regler.

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:

· Att kommunen slutar betala ut stöd till religiösa och politiska
stödorganisationer i enlighet med den här motionen.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande,
samt

att yttrandet skall lämnas till kommunkansliet senast i december
månad 2015.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat

att som svar till kommunstyrelsens arbetsutskott hänvisa till
remissförfarandet gällande bidragsregler för föreningar som är
igångsatt av kultur- och fritidsnämnden och som slutligen
kommer att skickas till kommunstyrelsen i december.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges behandling

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
kultur- och fritidsnämnden yttrande. Yttrandet hänvisar till
remissförfarandet gällande bidragsregler för föreningar som
genomförts av kultur- och fritidsnämnden.

Motionen avslås

Yrkanden

Christer Unosson, KD, Kristina Söderlund, SPI, Leif Svensson, S och
Carina Zachau, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mikael Eskilandersson, SD, och Tommy Brorsson, SD yrkar bifall till
motionen.

I ärendet yttrar sig även Christer Olsson, S.

Beslutsgång

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition, dels på Mikael Eskilanderssons förslag, dels på
kommunstyrelsens förslag och finner att det sistnämnda förslaget antas.

Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Mikael Eskilanderssons yrkande om bifall till motionen.

Genomförd omröstning utfaller med 31 ja-röster och 10 nej-röster.
Röstningen framgår närmare av till protokollet fogad närvarolista.

Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-03-02 - KS § 52
Motion SD - Ge kommunens stöd till föreningar och idrottsklubbar i
stället för religiösa och politiska stödorganisationer
Protokoll 2015-09-03 - KFN §112
____________

Expedieras till:
TommyBrorsson
Anneli Eskilandersson
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §49 KLK.2016.87 771

Motion (S) Bygg ny vårdcentral/primärvårdsmottagning i
Örkelljunga kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att inte överlämna motionen till
beredning med hänsyn till att den överskrider den kommunala
kompetensen.

Bakgrund

Motion
Agneta Lindau-Persson, S, och Thomas Bjertner , S, har inlämnat
följande motion:

Vårdcentralen i Örkelljunga kommun är 35 år gammal och har slitits
hårt med åren. Gamla och otidsenliga lokaler, både för personal och
patienter, ger idag en dålig arbetsmiljö och uppfyller inte integriteten.

Det mest allvarliga problemet är väntrummet som är trångt med dålig
ventilation och saknar fönster. Ett annat problem är huvudentrén med
trappa ner till huvudingången. Trots handikappgång är den olämplig
och med risk för olyckor.

Något speciellt ambulansintag för svårt sjuka på bår finns inte utan de
tvingas passera via huvudentrén förbi väntrummet, till
behandlingsrummet. I laboratorielokalen för provtagning sitter
patienterna, flera åt gången, intill varandra och kan höra allt som sägs
mellan patient och personal. I läkarens rum kläms patienten mellan
vägg och skrivbord p g a de allt för små rummen.

Enligt den nya statliga utredningen "effektiv vård" pekar allt på att
primärvården står alldeles för dåligt rustad idag. Örkelljunga är ett
exempel.

Vårdcentralen har allvarliga brister i arbetsmiljön som påverkar både
personal och patienter. För att klara det framtida uppdraget, med
"närakut", tillgänglig dygnet runt, måste vi se om "vårt hus".
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Vi föreslår Örkelljunga Kommunfullmäktige besluta:

Att uppdra åt Regionfullmäktige och Fastighets AB Stenvalvet (ägare
till nuvarande vårdcentral) med ovanstående motivering, att återkomma
med svar på de föreslagna sex punkterna.
Förslag:
· ny byggnad byggs (3. vån.) inkl. markplan totalt
· placering på parkeringsplatsen bakom nuvarande vårdcentral
· för att bevara tidigare parkeringsyta, ge plats åt ett

ambulansintag, samt ny huvudentré byggs huset på pelare
(vån.1.)

· vån. 2. ny vårdcentral,
· vån. 3. hyreslägenheter
· gamla vårdcentralen renoveras för att integreras med den nya

med synlig kulvert mellan byggnaderna

Beslutsunderlag
Motion (S) Bygg ny vårdcentral/primärvårdsmottagning i Örkelljunga
kommun

Kommunfullmäktiges behandling
Ordföranden Magnus Håkansson noterar att motionen överskrider den
kommunala kompetensen eftersom förslaget innebär att uppdra åt
Regionfullmäktige och Fastighets AB Stenvalvet att utföra föreslagna
åtgärder.

Överläggning
Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Thomas
Bjertner, S, Patric Carlsson, S, Mikael Eskilandersson, SD, Christer
Olsson, S, och Carina Zachau, M.

Ordföranden ställer därefter proposition, dels på frågan om motionen
skall överlämnas till beredning, dels inte överlämnas till beredning och
finner därefter att kommunfullmäktige beslutat att motionen inte skall
överlämnas till beredning på grund av att den överskrider den
kommunala kompetensen.
____________

Expedieras till:
Thomas Bjertner
Agneta Lindau-Persson
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Utdragsbestyrkande

KF §50 KLK.2016.94 730

Motion (SD) - Ta ett helhetsgrepp om vårdcentral,
folktandvård och äldreboende i kommunen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund

Motion
Tommy Brorsson, SD, framför följande i motion för
Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna vill se ett samlat grepp vad gäller vårdcentral,
folktandvård och det nya äldreboendet i Örkelljunga.

Flera andra partier har motionerat om både folktandvård och
vårdcentral i olika sammanhang. Vi ser dock helst att man ser till hur
man får den bästa helhetslösningen. Därför vill vi att man utreder hur
vi tillsammans med Region Skåne kan få den bästa helhetslösningen.

Genom att placera vårdcentralen och folktandvården i anslutning till
det nya äldreboendet så kan man samordna funktioner och få en väl
fungerande enhet där våra äldre har den service som ofta efterfrågas.

Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår därför:

Att kommunen ska utreda möjligheten att i samarbete med Region
Skåne ta ett helhetsgrepp för vårdcentral, folktandvård och
äldreboende.

Beslutsunderlag
Motion (SD) - Ta ett helhetsgrepp om vårdcentral, folktandvård och
äldreboende i kommunen
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-13
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KF §51 KLK.2016.90 00

Motion (S) - Utred förutsättningarna för att driva VA-
kollektivet i bolagsform

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund

Motion
Bjarne Daa, S, har inlämnat följande motion:

VA-kollektivet i Bolagsform.
VA-kollektivet står inför stora utmaningar inför framtiden, som kräver
spetskompetens, vi vill därför utreda möjligheten att driva VA-K i
Bolagsform. Och att detta eventuellt verkställs i kommande
mandatperiod

Socialdemokraterna yrkar:

Att Örkelljunga Kommun utreder förutsättningarna för att driva VA-
kollektivet i Bolagsform och att denna utredning presenteras för
kommunstyrelsen i augusti.

Beslutsunderlag
Motion (S) - Utred förutsättningarna för att driva VA-kollektivet i
bolagsform
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-13
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KF §52 KLK.2015.355 024

Fråga från Mats Persson, MO - Hur många och till vilken
kostnad har utbildningsnämnden löst ut anställda från 1
januari 2014 till idag?

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att med lämnat svar från
utbildningsnämndens ordförande Theresa Lindahl lägga framförd
Fråga från Mats Persson till handlingarna.

Bakgrund

Fråga
Mats Persson, MO, har framfört följande fråga till
utbildningsnämndens ordförande:

De senaste åren har det blivit vanligare att man löser ut och avskedar
anställda av olika skäl. Den som inte passar in riskerar utanförskap.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsnämndens
ordförande:

Hur många och till vilken kostnad har nämnden löst ut anställda från
den 1 januari 2014 till idag?

Kommunfullmäktige har beslutat

att godkänna att frågan får ställas, samt

att notera att utbildningsnämndens ordförande kommer att lämna
svar på frågan vid ett kommande sammanträde.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges behandling

Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar utbildningsnämndens
ordförande Theresa Lindahl, M, följande svar:

Att lösa ut någon från en tjänst görs inte lättvindigt utan görs först när
alla andra möjligheter är uttömda. Det är en process med noga
övervägande och det görs alltid utifrån barnens/elevernas bästa i fokus.
Utifrån frågan som ställdes är mitt svar att det handlar om 5 st.
personer till en kostnad av 1 miljon 32 tusen kronor.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-11-23 - KF §151
Fråga från Mats Persson, MO - Hur många och till vilken kostnad har
utbildningsnämnden löst ut anställda från 1 januari 2014 till idag?
____________
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KF §53 KLK.2015.356 003

Fråga från Mats Persson, MO - till kommunstyrelsens
ordförande. Gäller fortfarande Agenda konkurrens?

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att med lämnat svar från
kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau, lägga framförd
Fråga från Mats Persson till handlingarna.

Bakgrund

Fråga
Mats Persson, MO, har framfört följande fråga till kommunstyrelsens
ordförande:

För åtskilliga år sedan antog kommunfullmäktige ett policydokument
som hette Agenda konkurrens. Det hela var ett samprojekt med Svenskt
näringsliv. Innebörden var att kommunen inte skulle syssla med
områden som hade en fungerande marknad. Mig veterligen har
dokumentet aldrig sagts upp eller slopats. Hela idén var att dra gränser
mellan offentlig och privat marknad.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens
ordförande: Gäller fortfarande Agenda konkurrens?

Kommunfullmäktige har beslutat

att godkänna att frågan får ställas, samt

att notera att kommunstyrelsens ordförande kommer att lämna svar
på frågan vid ett kommande sammanträde.
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Kommunfullmäktiges behandling

Vid kommunfullmäktiges sammanträde meddelar Carina Zachau, M,
att Agenda konkurrens fortfarande gäller.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-11-23 - KF §150
Fråga från Mats Persson, MO - Till kommunstyrelsens ordförande,
Gäller fortfarande Agenda konkurrens?
____________
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KF §54 KLK.2016.53 609

Interpellation Mikael Eskilandersson (SD) - Betygen
sätter nytt bottenrekord med ny ordförande för UN

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att med svaret på interpellationen
från utbildningsnämndens ordförande Theresa Lindahl lägga
interpellationen från Mikael Eskilandersson till handlingarna.

Bakgrund

Mikael Eskilandersson, SD, har inlämnat följande interpellation till
utbildningsnämndens ordförande.

Så kom då betygen för höstterminen 2015. Hur gick det med den

utlovade höjningen som skulle ske genom en lång rad insatser som

utlovades från talarstolen våren 2015 och även återupprepades under

hösten 2015. Sverigedemokraternas förslag om att öka

föräldraengagemanget och tillskjuta mer resurser ansågs av samtliga

övriga partier vara helt onödiga åtgärder.

Ordföranden för utbildningsnämnden var säker på att man redan

vänt utvecklingen och inga mer åtgärder behövdes. Trots det uteblev

förbättringen i betygen under hösten. Hur såg utvecklingen ut för

våra högstadieelever?

För eleverna som nu börjar i klass 8, så var det hela 46 % av

eleverna som fick underkänt i något ämne, en försämring från

42% vid vårens betyg och även en försämring jämfört med tidigare

klass 8 som hade 45% underkända. Nytt bottenrekord med andra

ord. För övriga klasser var förbättringarna också svåra att se.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-02-29 - KF §31
Interpellation Mikael Eskilandersson (SD) - Betygen sätter nytt
bottenrekord med ny ordförande för UN
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Årskurs Ej godkänt
betyg

Ej godkänt i
EN, MA, SV

Ej godkänt i
EN

Ej godkänt i
MA

Ej godkänt i
SV

7 (6) 29% 16 (17) 21% 16 (16) 9% 10 (12) 19% 9 (7) 10% 5 (10)

8 (7) 46% 42 (47) 27% 18 (32) 8% 7 (15) 21% 10 (27) 16% 14 (16)

9 (8) 42% 45 (45) 23% 30 (31) 11% 15 (13) 17% 23 (13) 9% 15 (20)

Har nu
lämnat, 9

30(34) 18(19) 5(15) 8(10) 16(17)

Första siffra = hösten 2015, mellan = våren 2015, (siffror inom parentes = hösten 2014).

Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraterna, SD, vill
med anledning av ovanstående, fråga utbildningsnämndens
ordförande följande:

Kommer utbildningsnämnden nu att göra det som SD föreslog

föregående mandatperiod, nämligen att fråga skolans tjänstemän

vilka resurser som efterfrågas och krävs för att höja betygen, så

att vi kan få en fungerande skola igen, eller kommer man

fortsätta att blunda för problemen och hitta på låtsasinsatser i

talarstolen i kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige har beslutat

att godkänna interpellationen, samt

att behandla interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde
2016-03-21
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Kommunfullmäktiges behandling

Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar utbildningsnämndens
ordförande Theresa Lindahl, M, bl a följande svar:

Så kom höstterminens betyg och även om det generella medelvärdet
ökat lite överlag så ser vi att de åtgärder som satts in inte rätat upp den
trend vi sett under en period. Detta är något som ingen kan vara nöjd
med och en fråga som tas på fullaste allvar. Men att som interpellanten
skylla på att det beror på resursbrist är att göra det lite väl lätt för sig.

Det vi vet när det gäller betyg är att det brukar bli en bättring på våren
jämfört med höstens betyg och enligt rektorns genomgång tror han att
av de som har missat något betyg under hösten kommer hämta upp
detta under våren. Att stå och rabbla en massa siffror och procentsatser
säger inte så mycket så jag ska försöka ge ett exempel.

Av de 37 elever som saknade gymnasiebehörighet i åk9 vid
betygsättning ht 2015 gick 15 st i förberedelseklass. Av de resterande
22 eleverna i åk9 som saknade gymnasiebehörighet är 6 nyanlända
invandrare (dvs. barn med invandrarbakgrund som varit i Sverige fyra
år eller kortare tid).

Av de övriga 16st eleverna som av olika anledningar inte uppnått
gymnasiebehörighet så har åtgärder satts in och alla eleverna ges
särskilt stöd i studieverkstaden och enligt rektorn kommer merparten
uppnå behörighet som det ser ut i dagsläget. Att man uppnår
gymnasiebehörighet innebär dock inte att man kanske kommer att ha
godkänt i alla ämnen. Men man kommer kunna söka in på ett ordinarie
program till hösten.

Nej jag stod faktiskt inte vid den förra interpellationen och sa att jag
var säker på att betygstrenden hade vänt. Däremot redogjorde jag
väldigt tydligt för vilka insatser som gjorts och skulle göras framöver
och vilka resurser som avsatts – jag sa också att det tar tid att vända
resultat och ibland måste man tänka om och tänka nytt. Där är vi idag.
Vi står inför stora utmaningar inom skolan, vi har elever som har stora
psykosociala svårigheter, inlärningsproblem, autism, dyslexi,
nyanlända m m. Barn som alla förtjänar att få det stöd och den hjälp de
behöver för att kunna klara skolan, detta innebär att alla måste hjälpas
åt med lösningar för att nå dessa elever, jobba tillsammans.
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Det är faktiskt inte så att när vi sätter budgeten till skolan höftar till det
utifrån - ”det här tror vi att de behöver”… utan verksamheterna talar
om vilka behov de ser och vilka satsningar de vill göra och utifrån det
läggs nämndens äskanden. Och även om man inte alltid kan få allt vi
vill ha så har vi fått igenom mycket, budgeten har ökat för vart år –
2010 låg budgeten på 182,9 miljoner för 2015 låg den på 210,2
miljoner. Vi pratar alltså om ett tillskott till skolan på dryga 27
miljoner. Och inför 2016 ligger budgeten på 214,7 miljoner.

Nämnden har även fått en dragning av ansvarig rektor och
verksamhetsutvecklaren om betygen. På en direkt fråga av mig. – Har
ni fått de resurser ni velat ha och efterfrågat till er verksamhet – var
svaret ett klart och tydligt Ja!

Det vi fick veta i nämnden var att det i nuläget inte handlar om
resursbrist utan att man måste börja jobba på ett nytt sätt - alla måste
dra åt samma håll, jobba utifrån samma regler, riktlinjer och ha samma
elevsyn – det görs inte fullt ut idag och där ligger en del av problemet.
Men det är alltså inte en resursfråga utan en verksamhetsfråga, en fråga
som dessutom ligger utanför politikens sfär – för när det kommer till
att leda jobbet på skolorna kan vi möjligen ha många åsikter men det är
professionen som styr - Skollagen är tydlig – rektor leder och fördelar
arbetet.

Det vore klädsamt om man från interpellantens sida kunde ha lite lägre
svansföring när man lyfter fram allt man vill göra för skolan – det vi
såg är att man inför årets budget ville skjuta till 8 miljoner för att höja
betygen men utan att ha någon som helst styrning eller ens om det ska
vara ett engångsbelopp eller öka med lika mycket varje år….. mig
veterligen handlar väl styrning om att se till att satsningar görs utifrån
de resursbehov som verksamheten påtalat – men när problemet inte
ligger på resurssidan hjälper knappast mer resurser. Einstein sa
"Definitionen av galenskap är att göra samma sak om och om igen och
förvänta sig ett annorlunda resultat"
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Jag reagerar också på är hur märkligt tyst det är med frågor,
diskussioner och förslag från interpellantens egna partirepresentanter,
för det är väl ändå i facknämnden jobbet för att hantera skolfrågor bör
ske och därifrån man kan påverka skolan. Annars kan man börja fråga
sig om inte skolan skulle lyda direkt under fullmäktige eftersom det är
endast där debatten förs och då märkligt nog av en som inte ens är med
i nämnden, deltagit i eller ens hört diskussionerna i de ärenden som
hanteras av nämnden.

I den efterföljande interpellationsdebatten deltar Mikael
Eskilandersson, SD, Theresa Lindahl, M, Kenny Lärkevie, C, Leif
Svensson, S, Chris Daanen, MO och Christer Olsson, S.
____________

Expedieras till:
Mikael Eskilandersson
Theresa Lindahl
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KF §55 KLK.2016.95 00

Interpellation (SD) Är integrationsgruppen tillsatt i
enlighet med kommunallagen?

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsens ordförande
Carina Zachau skall lämna svar på interpellationen vid ett
kommande sammanträde.

Bakgrund

Mikael Eskilandersson, SD, har för Sverigedemokraterna framfört
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande:

På föregående kommunfullmäktige kunde vi alla läsa en motion som
var undertecknad "för integrationsgruppen". Högst oklart varför, då
någon integrationsgrupp aldrig har tillsatts av kommunfullmäktige och
än mindre har motionsrätt i Örkelljunga kommunfullmäktige.
Enligt kommunallagens 3 kapitel gäller följande vid tillsättande i
kommunen:
3 § Fullmäktige skall tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs
för att fullgöra kommunens eller landstingets uppgifter enligt särskilda
författningar och för verksamheten i övrigt.
Samt:
6 § Om utskott, nämndberedningar, partssammansatta organ och
självförvaltningsorgan finns det särskilda föreskrifter i denna lag. Lag
(1994:690).

Jag vill med anledning av ovanstående, fråga kommunstyrelsens
ordförande följande:

Vemhar tillsatt denna så kallade "integrationsgrupp" och varför har den
inte tillsatts i enlighet med reglerna för proportionella val?

Vemstår för integrationsgruppens kostnader för arvode, fika,
resekostnader o.s.v.?
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Vilka befogenheter har gruppen att besluta, förutom att de tydligen kan
besluta om att motionera till Örkelljungas kommunfullmäktige?

Var finns protokollen från integrationsgruppens möten och är de
tillgängliga för allmänheten? Vilken paragraf i kommunallagen stödjer
tillsättandet av Örkelljungas integrationsgrupp?

Beslutsunderlag
Interpellation (SD) Är integrationsgruppen tillsatt i enlighet med
kommunallagen?
____________

Expedieras till:
Carina Zachau
Kommunfullmäktige 2016-04-25
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KF §56 KLK.2016.56 113

Val av ny ledamot och ersättare i kommunstyrelsen efter
Mary-Anne Persson

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som ny ledamot i
kommunstyrelsen efter Mary-Anne Persson utse
Pär Nilsson, Liberalerna.

Kommunfullmäktige beslutar att som ny ersättare i
kommunstyrelsen efter Pär Nilsson utse Mary-Anne Persson, SPI.

Bakgrund

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-02-29 - KF §38
Mary- Anne Persson (L) - Begäran om entledigande från uppdraget
som ledamot i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige har beslutat

att entlediga Mary-Anne Persson från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen, samt

att val av ny ledamot skall äga rum vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-03-21.

____________

Expedieras till:
Mary-Anne Persson
Pär Nilsson
Troman
Löneenheten
Styrdokumentet för ks
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KF §57 KLK.2016.80 113

Rickard Johanssons (C) anhållan om entledigande från
uppdragen som ersättare i utbildningsnämnden och
ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott samt val
av ny ledamot - Thomas Johansson

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Richard Johansson
från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden. Som ny
ledamot istället för Richard Johansson utses Thomas Johansson, C,
Västra Spång 650, 286 91 Örkelljunga. Utbildningsnämnden
hanterar ärendet om val till utbildningsnämndens arbetsutskott.

Bakgrund

Richard Johansson, C, anhåller om entledigande från uppdragen som
ersättare i utbildningsnämnden och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Brev från Rickard Johansson (C) - Begäran om entledigande från
uppdragen som ersättare i utbildningsnämnden samt som ersättare i
utbildningsnämndens arbetsutskott
____________

Expedieras till:
Richard Johansson
Utbildningsnämnden, val av ersättare i arbetsutskott
Thomas Johansson
Löneenheten
Troman
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KF §58 KLK.2016.113 113

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Mats Persson
(MO)

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att behandla ärendet vid nästa
sammanträde 2016-04-25.
____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2016-04-25
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