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Kommunfullmäktige

Tid och plats 2015-09-28 - Kommunhuset klockan 19.00-21.45.

Beslutande
Enligt till protokollet fogad närvarolista.

Övriga deltagande Kenth Svensson, kommunsekreterare, sekreterare
Peter Andreasson, kommunchef
Stefan Christensson, ekonomichef, § 105, 106
Stefan Nilsson, Åsljunga-Pallen AB, § 105
Inger Nilsson, Åsljunga-Pallen AB, § 105

Justering
Justerare Carina Zachau och Tommy Brorsson
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................................................................
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Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§ § §

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Olsson Christer, S N

Eskilandersson Mikael, SD N

Zachau Carina, M N

Bjertner Thomas, S N

Nilsson Ulf, SD Nt

Hammar Henrik, M N

Johansson Lars, C Nt

Holmström Björkman Jane, S N

Brorsson Tommy,SD N

Roos Madeleine, M N

Sjörin Åke, FP NT

Carlsson Patric, S N

Bengtsson Michael, SD N

Unosson Christer, KD N

Nilsson Henrik, M N

Håkansson Tommy,S Nt

Bengtsson May, SD N

Ekelund Madeléne, MP N

Nilsson Tomas, C N

Stebner Tyrone, S Nt

Persson Mats, MO N

Linderos Henrik, M N

Josefsson Matti, SD N

Edvardsson Gunnar, KD N

Lindau-Persson Agneta, S N

Eskilandersson Anneli, SD N

Lindahl Theresa, M N

Söderlund Kristina, FP N

Daa Bjarne, S N

Poulsen Blagoveska, SD F

Jacobsson Kenneth, M Nt

Svensson Leif, S N

Lärkevie Kenny, C Nt

Anderberg Lennart, SD N

Engström Clas, KD N

Svensson Lennart, M N

Ljunggren Gert, S N

Rosenqvist Tommy,SD Nt

Pertoft Pauline, MP N

Svensson Ingmar, S N

Håkansson Magnus, KD N

Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2015-09-28

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §105 KLK.2015.342 149

Företagspresentation - Åsljunga-Pallen AB

VD Stefan Nilsson och personalchef Inger Nilsson, Åsljunga-Pallen AB
informerar kommunfullmäktige om företagets verksamhet.

Av informationen framgår bl a att Mauritz Nilsson startade upp en
träindustri i Vemmentorp1951 sedan det blivit lönsamt med
skogsavverkning och sågning. Åsljunga Pallen är idag ett
familjeföretag, för tillfället i tredje generationen, med Stefan Nilsson
som verkställande direktör.

Företaget började ganska snart expandera med palltillverkning och 1970
byttes namnet till Åsljunga Pallen. Företaget finns idag kvar på samma
plats och produkten är densamma. Men när det gäller
produktionsförutsättningarna är det inte mycket som är sig likt.
Åsljunga Pallen har expanderat i stort sett fortlöpande genom alla år och
är idag en modernt utrustad produktionsanläggning där åtskilliga
manuella moment har automatiserats och kapaciteten mångdubblats.

Företaget finns nära råvaran skogen. Man har tidigt börjat använda egna
lastbilar för transporter både in och ut från fabriken. Det innebär en
fördel både för företaget och för kunderna i form av snabba och säkra
leveranser.

Av företagets, f n 59, anställda finns tjänster som verkställande direktör,
personalchef, underhållschef, produktionschef, kvalité/miljötjänst,
planeringschef, ekonomi/administrationstjänst, 2 säljare. I produktionen
finns 4 arbetsledare, produktionstjänster och 5 chaufförer.
Organisationen är bredare idag och därmed mindre sårbar.

Företaget har en stor förädlingsgrad från, råvaran, skog till färdiga
produkter. Företaget får in 80.000 kubikmeter stock om året
Skogsägarna är certifierade för att kunna leverera skogen på ett
miljömässigt sätt. Företaget sågar själva sina produkter och kan därför
ta fram specialprodukter. Torkningen av virket tar 4-8 dygn beroende på
storleken. Man gör standardtorkning och kan även göra specialtorkning
av virket i synnerhet för livsmedelsprodukter. Virket upphettas för att ta
bort eventuella skadeinsekter.

3(30)



Sammanträdesprotokoll 2015-09-28
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Stefan Nilsson visar två filmer som presenterar produktionen med den
nya moderna robottekniken. Företaget har 150 artiklar. Den största
produkten är fortfarande Europapallen och dessutom producerar man
120.000-150.000 Pallkragar. Företaget har inga restprodukter utan all
råvara återanvänds.

Avslutningsvis presenterar Stefan Nilssons företagets nyheter med bl a
nya tjänster, nytt styrsystem för sågen, ISO 9001 och 14001
certifieringar, en ny såglinje samt en ny spansk maskin som installeras
2016.

Vid sammanträdet ställs frågor från bl a Åke Sjörin, FP,Mats Persson,
MO, Henrik Hammar, M, Christer Olsson, S, Christer Unosson, KD och
Gert Ljunggren, S.

Efter frågestunden överlämnar ordförande Magnus Håkansson boken
Örkelljungabygden från ovan till Inger och Stefan Nilsson som ett stort
tack för kvällens föredrag och önskar lycka till i framtiden.

Kommunfullmäktige framför en stor applåd för föredraget.
____________
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §106 KLK.2015.307 042

Delårsrapport Örkelljunga kommun 2015

Fortsatt stark befolkningstillväxt under 2015
Under 2014 bröts den nedåtgående trenden med negativ
befolkningstillväxt och antalet invånare i kommunen ökade med 80
personer, vilket resulterade i att Örkelljunga kommun hade 9 733
invånare den 31 december 2014. Den positiva befolkningsutvecklingen
från 2014 fortsatte under första halvåret 2015 och den 30 juni var 9 810
personer mantalsskrivna i Örkelljunga kommun. Det är en ökning med
78 invånare under årets första sex månader.

Finansiell analys, kommunkoncern
Kommunkoncernen redovisar ett resultat på 21,6 mkr efter skatt för
årets första sex månader, vilket ska jämföras med 15,5 mkr för
motsvarande period 2014. Det innebär att kommunens helägda bolag,
samt delägda Nårab sammanlagt bidragit med 2,4 mkr till
kommunkoncernens samlade resultat. Örkelljungabostäder AB visade
en förlust på 0,1 mkr och gav därmed ett negativt bidrag till
kommunkoncernens resultat.

Delårsresultat kommunförvaltningen
Resultatet per 2015-06-30 uppgick till 19,2 mkr enligt
fullfonderingsmodellen (bolagen exkluderade). Beräknat enligt
blandmodellens grunder blev resultatet 16,5 mkr, skillnaden
beror på att förändringen av värdet på ansvarsförbindelsen inte finns
med i balansräkningen vid redovisning enligt blandmodellen. I och med
detta blir inte heller värdeförändringen av ansvarsförbindelsen
resultatpåverkande vid redovisning enligt blandmodellen. Vid
tillämpning av fullfonderingsmodellen redovisas ansvarsförbindelsen
som skuld i balansräkningen, vilket medför att årets värdeförändring
blir resultatpåverkande. När Pensionsskulden minskar så ökar resultatet
med motsvarande belopp och motsatsvis blir det en resultatpåverkande
kostnad om pensionsskulden ökar.
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Delårets resultat på 19,2 mkr blev 16,7 mkr bättre än budget. Av
resultatet utgjordes 16,7 mkr av finansnettot, d.v.s. årets finansiella
intäkter minus årets finansiella kostnader. Realiserade
fonder bidrog med 16,3 mkr till årets resultat. Verksamhetens
nettokostnader enligt resultaträkningen blev 1,3 mkr lägre än budget. I
resultatet ligger en minskning på 2,7 mkr för ansvarsförbindelsen som
avser pensioner intjänade före 1998.

Händelser av väsentlig betydelse för kommunen
· Örkelljunga kommun har förvärvat Engens Fabrikers fastighet

på Bangatan i Örkelljunga centrum. Fastigheten ligger mycket
centralt och omfattar cirka 13000 m² vilket öppnar upp för
många möjligheter till centrumutveckling.

· Beslut om att bygga nytt äldreboende i kommunen kommer
sannolikt att fattas under 2015.

· Bygget av Allhallen är påbörjad och beräknas vara slutfört vid
halvårsskiftet 2016.

· Det byggs såväl nya hyresrätter som bostadsrätter på Ejdern i
centrala Örkelljunga.

· Övergång från förtroendevald överförmyndare till
överförmyndarnämnd.

· Kultur- och fritidsnämnden är ny, tidigare låg verksamheten
under Utbildningsnämnden.

· Från och med verksamhetsåret 2015 har kommunen ingen
Räddningsnämnd. Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Skåne Nordväst ansvarar nu för räddningstjänstverksamheten.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-02 - KS § 126
Revisorernas bedömning av delårsrapport januari-juni 2015 Örkelljunga
Kommun
Revisorernas granskning av Delårsrapport Örkelljunga kommun 2015
Ekonomichef Stefan Christensson informerar i ärendet.

Kommunstyrelsen har beslutat

att för sin del godkänna Delårsrapport 2015 för Örkelljunga
kommun, samt

att överlämna rapporten till revisorerna inför kommunfullmäktiges
behandling av ärendet.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges behandling

Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet har överlämnats
Granskning av delårsrapport 2015 upprättad av pwc samt Revisorernas
bedömning av delårsrapport januari-juni 2015.

Revisorerna framför att den översiktliga granskningen visar att
kommunens delårsrapport inte är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Detta eftersom hela pensionsåtagandet
redovisas som en avsättning i balansräkningen, vilket inte är förenligt
med lagen om kommunal redovisning. Lagen anger att en blandmodell
ska tillämpas. Eftersom felen är av betydande storlek bedömer vi att
räkenskaperna inte ger en rättvisande bild.

Revisorernas bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt
med de finansiella mål som fullmäktige beslutat om.

Revisorerna kan inte bedöma resultat i delårsrapporten med avseende på
verksamhetsmålen, eftersom delårsrapporten inte innehåller någon
avstämning eller bedömning av de övergripande mål som fullmäktige
fastställt.

Vid kommunfullmäktiges behandling presenterar ekonomichef Stefan
Christensson kommunens Delårsrapport.

Yrkanden i kommunfullmäktige
Carina Zachau, M, och Christer Unosson, KD, yrkar att
kommunfullmäktige skall godkänna delårsrapporten.

I ärendet yttrar sig även Christer Olsson, S, Henrik Nilsson, M, Patric
Carlsson, S, Mikael Eskilandersson, SD.

Carina Zachau ger en eloge till ekonomichef Stefan Christensson och
hans enhet som har tagit fram delårsrapporten och gjort stora
förbättringar utifrån det som producerats tidigare. Ett nytt sätt att arbeta
med en struktur och organisation som upplevs som mycket informativ.
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Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Delårsrapport 2015 för Örkelljunga kommun.
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Kommunens revisorer
pwc
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Justerandes
signatur
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KF §107 KLK.2015.310 252

Förslag till köp av fastigheten Åsljunga 97:1 -
Kaptensgården

Enligt förslag till köpekontrakt köper Örkelljunga kommun fastigheten
Örkelljunga Åsljunga 97:1 av Anders Green och Mona Green
Sjökaptensvägen 2, 286 72 Åsljunga för 3.550.000 kronor.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-02 - KS § 127
Köpekontrakt.pdf - Åsljunga 97:1
Karta Åsljunga 97:1

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att inköpa fastigheten Örkelljunga Åsljunga 97:1, Sjökaptensvägen
2, 286 72 Åsljunga för en köpeskilling av 3.550.000 kronor, samt

att utgiften täcks ur kommunens balanserade resultat.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkande i kommunfullmäktige
Carina Zachau, M, Clas Engström, KD, Theresa Lindahl, M, Patric
Carlsson, S, Mikael Eskilandersson, SD, Christer Olsson, S, och
Thomas Bjertner, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.

I ärendet yttrar sig även Mats Persson, MO, och Madeléne Ekelund,
MP.
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Kommunfullmäktige beslutar

att inköpa fastigheten Örkelljunga Åsljunga 97:1,
Sjökaptensvägen 2, 286 72 Åsljunga för en köpeskilling av
3.550.000 kronor, samt

att utgiften täcks ur kommunens balanserade resultat.

Mats Persson, MO, och Madeléne Ekelund, MP,anmäler att de inte
deltar i beslutet.

Henrik Linderos, M, och Magnus Håkansson, KD, deltar inte i
beslutet på grund av jäv.
____________

Expedieras till:
Fredrika Klevborn,
Peter Andreasson
Henrik Linderos
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KF §108 KLK.2015.292 006

Sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau presenterar förslag till
sammanträdesdagar för 2016.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-02 - KS § 131
Sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna följande sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2016 :

25 januari, 29 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 27 juni,
29 augusti, 26 september, 24 oktober, 28 november och
19 december.

____________

Expedieras till:
Kommunens nämnder
Hanna Hoang Armbäck för sammanträdestablå
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KF §109 KLK.2015.257 00

Besvarande av motion från KD - Verka för att
folktandvården återigen erbjuds medborgarna i
Örkelljunga kommun

Christer Unosson har för kristdemokratiska fullmäktigegruppen
inlämnat följande motion:

Under förra mandatperioden beslutade den dåvarande majoriteten,
femklövern, att lägga ner ett antal klinker i Skåne, däribland
folktandvården i Örkelljunga. Det var ett olyckligt beslut och det
agerades lokalt i Örkelljunga för att folktandvården skulle vara kvar
från såväl politiska partier som andra grupper.

Den dåvarande tandvårdsnämnden gav löfte om att kliniken skulle
ersättas av mobila tandvårdsbussar som skulle köra ut till skolorna för
att där kunna undersöka eleverna. Av detta löfte blev det ingenting och
det visade sig senare att förslaget inte var genomtänkt och har inte
förverkligats. Vi menar att detta bidrog till att förslaget gick igenom i
regionfullmäktige.

En aspekt som inte tillräckligt lyftes fram i diskussionen, var tanken
kring en jämlik vård över hela Skåne som är ett tydligt mål för Region
Skånes övriga verksamhet allt från kollektivtrafik till sjukvård. "Vi ska
erbjuda alla som bor i Skåne jämlik hälso- och sjukvård" kan man läsa
på hemsidan under området hälsa och vård, dit tandvården numera hör.

Vi kristdemokrater tycker att en rimlig tanke är att det ska finnas en
folktandvårdsklinik i varje kommun i Skåne. Örkelljunga är enda
kommunen av 33 som inte har en folktandvårdsklinik. Däremot har lite
större kommuner mer än en klinik.

Det innebär att barnen i Örkelljunga blir kallade till den
folktandvårdsklinik i skånsk grannkommun som ligger närmast
bostadsorten, alltså Perstorp, Klippan, Åstorp eller Ängelholm och
möjligtvis Hässleholm.

Dagens regelverk är sådant att det kostnadsmässigt är neutralt att välja
mellan privat klinik och folktandvård.
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För ett par år sedan bolagiserades folktandvården i Skåne, där Region
Skåne är ensam ägare. Därför har det skapats en beställareorganisation
inom Region Skåne som har skrivit avtal med folktandvården, som
innebär bland annat att folktandvården skickar ut en blankett om passiv
listning enligt LOV (lagen om valfrihet) till alla föräldrar som fått barn,
och om föräldrarna inte gör en aktiv listning hos folktandvården
eller hos en privat tandläkare har folktandvården ett sista hands ansvar,
vilket innebär att barn och ungdomar mellan 0-19 år kallas till
folktandvården.

Kommunfullmäktige föreslås besluta
· att tillskriva Region Skåne om att snarast öppna en

folktandvårdsklinik i Örkelljunga för att jämlik vård
ska gälla i hela Skåne

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-02 - KS § 130
Motion från KD - Verka för att folktandvården återigen erbjuds
medborgarna i Örkelljung kommun

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Protokollsanteckning i arbetsutskottet
Arbetsutskottet noterar att situationen inte är tillfredsställande då
Örkelljunga kommun är den enda kommunen i Skåne som saknar
Folktandvård. För Regionens del borde det vara angeläget att tillföra
kommunen resurser inom området, speciellt då kommunens befolkning
ökar och förändringar inom kollektivtrafiken påverkar möjligheter att
pendla till andra kommuner för att erhålla folktandvård.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen, samt

att uppdra åt kommunledningskontoret att efter behandlingen i
kommunfullmäktige tillskriva Region Skåne i ärendet.
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Kommunfullmäktiges behandling

I ärendet yttrar sig Mats Persson, MO, Mikael Eskilandersson, SD,
Christer Olsson, S, Thomas Bjertner, S, Agneta Lindau-Persson, S,
och Christer Unosson, KD.

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt

att bifalla motionen, samt

att uppdra åt kommunledningskontoret att efter behandlingen i
kommunfullmäktige tillskriva Region Skåne·tillskriva
Region Skåne om att snarast öppna en folktandvårdsklinik i
Örkelljunga för att jämlik vård ska gälla i hela Skåne.

____________

Expedieras till:
Christer Unosson
Peter Andreasson
Kommunkansliets fördelningsmöte
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Årskurs 6.

2012.

Övervikt Fetma

Örkelljunga 18,0 4,9

Skåne 14,9 2,3

Gym åk 2.
2012.

Övervikt Fetma

Örkelljunga 14,4 6,2

Skåne 13,4 3,5

KF §110 KLK.2015.306 491

Motion, S - Förebygg övervikt och fetma hos barn och
ungdom

Agneta Lindau-Persso, S, har inlämnat följande motion:

Örkelljunga kommun har ett högre ohälsotal än vad som är
genomsnittet för riket och andelen med övervikt och fetma ligger högre
än genomsnittet för länet.

Övervikt och fetma påverkar hälsa och livskvalitet negativt. Med fetma
och övervikt ökar risken för olika sjukdomar: diabetes typ 2,
hjärt-kärlsjukdom och cancer men kan även ge psykiskt lidande och
medföra negativa sociala konsekvenser som i sin tur kan leda till sänkt
livskvalitet.

En tidig prevention för barn med övervikt är viktig då en studie från
USA visar att ca 80 % av de barn som i 6-7-årsåldern är överviktiga
fortfarande är det i sena tonåren. Barn med fetma har ökad risk att med
tiden utveckla: insulinresistens, blodfettsrubbningar och leverpåverkan
samt ortopediska problem, hjärt-kärlsjukdomar och för tidig död.

Tabelluppgifter hämtade från Folkhälsorapport: "Barn och Unga i
Skåne 2012" och visar procent/andel av befolkningen.
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Årskurs 9.

2012.

Övervikt Fetma

Örkelljunga 14,9 3,0

Skåne 14,6 3,0

Vuxna 2012. Övervikt Fetma

Örkelljunga 39,4 15,6

Skåne 36,8 15,4

Socialdemokraterna vill vända den negativa trenden med övervikt och
fetma hos barn och unga för att bibehålla och förbättra folkhälsan
genom:
· att ansöka om samverkansmedel från Region Skåne (en bra start

i livet för barn och unga) för

· att starta ett folkhälsopolitiskt projekt i samverkan med
primärvården i kommunen (Region Skåne) som fokuserar på hur
man förebygger övervikt, genom förbättrade kostvanor och ökad
fysisk aktivitet och dessutom ge redan överviktiga möjligheter
till sundare vanor.

Beslutsunderlag
Motion, S - Förebygg övervikt och fetma hos barn och ungdom

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-14
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KF §111 KLK.2015.326 00

Motion, M - Elektroniskt lönebesked

Theresa Lindahl, M, har inlämnat följande motion:

Idag finns de tekniska möjligheterna att sköta bankärenden, få fakturor,
lönebesked och sköta andra ärenden via e-tjänster via datorn.
Det går idag att få e-lön och e-räkningar, detta är bra både för miljön,
ekonomi och sparar administrativ tid.

För lönebesked i pappersform har kommunen en kostnad för utskrift,
papper, kuvert och porto samt den tid det tar att hantera detta.
Varjemånad får alla anställda och förtroendevalda ett lönebesked. De
flesta är idag i pappersform om man inte aktivt gått in t ex i
internetbanken och anmält sig till e-lön.

En del företag, organisationer och kommuner har redan gått över eller
är på väg att införa e-lönebesked. Idag får dock merparten av anställd
personal sina månatligen återkommande lönebesked skickade i ett
kuvert med posten. Något som ger både kostnader och onödig
miljöpåverkan innan det landar i brevlådan.

Genom att göra lönebeskeden tillgänglig på elektronisk väg så sparas
både tid, pengar och miljö. Man kan man numera även skicka
lönebeskeden till medarbetarnas privata e-postadresser.Detta till en
kostnad som ligger bra mycket under kostnaden för utskick via vanlig
post.

Vi skulle genom att ta bort möjligheten till lönebesked på papper bli
både miljövänligare och göra en ekonomisk besparing.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att kommunfullmäktige
beslutar

Att införa elektroniska lönebesked för alla anställda och
förtroendevalda i Örkelljunga kommun.
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Beslutsunderlag
Motion, M - Elektroniskt lönebesked

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-14
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KF §112 KLK.2015.339 730

Motion, M - Införande av avancerad teknik inom
omsorgen

Madeleine Roos, M, har inlämnat följande motion:

Moderaterna tog 2012 ett initiativ i socialnämnden om införande av
fler tekniska hjälpmedel inom den kommunala omsorgen. Detta mot
bakgrunden av att det om 10 till 15 år kommer att saknas 150000
utbildad vårdpersonal inom äldreomsorgen, samtidigt som att om 25 år
kommer var fjärde svensk att vara 65 år eller äldre.

Vårdbehovet kommer att blir en stor utmaning att klara. Även andra
brukargrupper har ökade behov och rätt att få ta del av den senaste
utvecklingen. Ett sätt att ta sig an denna uppgift är med hjälp av fler
tekniska lösningar som ger äldre och andra omsorgsbehövande ökad
självständighet och delaktighet i samhället samt ökad möjlighet att bo
kvar hemma. Men nämndens begränsade ekonomi då gjorde att man
bara kunde utveckla nyckelhanteringen, i övrigt var man tvungen att
avvakta.

Sedan dess har det hänt mycket och det är nu dags att ta upp frågan
igen. Tekniken blir allt bättre och smidigare och den mänskliga
acceptansen av teknik i vardagen har ökat. Nu finns till exempel långt
komna försök med robotar som är byggda för äldre personer att
användas i hemmet. Den kan göra allt från att larma vid en fallolycka
och hämta mediciner, till att hålla i ett träningspass.

Nyligen kunde vi i TV se hur nöjd 89-åriga Ella var efter att ha provat
roboten Hobbit i en månad. Tankenmed Hobbit är inte att ersätta
hemtjänsten, utan att vara ett komplement som ger ökad självständighet,
kontroll och underhållning. En annan teknisk lösning som ger snabb
kontakt med personal i hemtjänsten är en vandrande datorskärm
"giraff".
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Det finns även andra exempel och inspirerad av ovanstående vill jag att:

Socialförvaltningen får i uppdrag att via kommunalförbundet
Medelpunkten arbeta för:

· Ökad allmän kunskap om avancerade tekniska hjälpmedel inom
omsorgen.

· Undersöka möjligheter till intern och/eller extern finansiering av
införandet av avancerade tekniska hjälpmedel i
produktsortimentet, t ex i form av samarbeten med
företag/forskningsgrupper.

· Införa sådana hjälpmedel till utvalda och motiverade brukare så
snart det är möjligt.

Beslutsunderlag
Motion, M - Införande av avancerad teknik inom omsorgen

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-14
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Anders Larsson, KD
Värsjö 6354
280 40 Skånes Fagerhult
Arne Silfvergren, S
Turabyggevägen 99
286 33 Örkelljunga
Tommy Rosenqvist, SD
Jägarevägen 22
28672 Åsljunga
Sven-Olof Hansson, C
Högelid 4
286 31 Örkelljunga
Agneta Lindau Persson, S
Rusthållaregatan 22
286 33 Örkelljunga

KF §113 KLK.2015.321 115

Val av fem nämndemän vid Helsingborgs Tingsrätt för
perioden 2016-2019

Beslutsunderlag
Information från Domstolsverket - Nämndemannavalet 2015
Mail från Domstolsverket - Målsättningar inför nämndemannavalet
2015
Mail från Tingsrätten Helsingborg - Valav fem nämndemän vid
Helsingborgs Tingsrätt för perioden 2016-2019
Protokollsutdrag KF 167 - Valav fem nämndemän vid Helsingborgs
Tingsrätt för 2015

Valberedningensordförande Henrik Nilsson, M, informerar
kommunfullmäktige i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar

att utse nedanstående nämndemän vid Helsingborgs Tingsrätt
för perioden 2016-2019:

____________

Expedieras till:
Berörda
TingsrättenHelsingborg
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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

6 16(17) 16(16) 10(12) 9(7) 5(10)

7 42(47) 18(32) 7(15) 10(27) 14(16)

8 45(45) 30(31) 15(13) 23(13) 15(20)

9 30(34) 18(19) 5(15) 8(10) 16(17)

KF §114 KLK.2015.336 610

Interpellation, SD - Betygen fortsätter ner, efter så kallad
kraftinsats med obefintliga åtgärder

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

Så kom då betygen för vårterminen klass 8, alltså de elever som nu
precis börjat nionde klass. Hur gick det med den utlovade höjningen
som skulle ske genom en lång rad insatser som utlovades från
talarstolen i våras. Som förälder har jag inte märkt någonting av dessa
så kallade kraftinsatser och i betygen lyser också förbättringen med sin
frånvaro.

Hur såg då utvecklingen ut för våra högstadieelever?

För eleverna i klass 8, så var det 45 % av eleverna som fick underkänt i
något ämne i höstas och exakt samma siffra gällde för vårterminen,
efter att alla extra insatser var införda (om det nu fanns några...). För
övriga klasser var förbättringarna också svåra att se.

Siffror inom parentes = hösten 2014.
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Utdragsbestyrkande

Jag 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?

Beslutsunderlag
Interpellation, SD - Betygen fortsätter ner, efter så kallad kraftinsats
med obefintliga åtgärder

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får framföras.

Theresa Lindahl, utbildningsnämndens ordförande framför bl a följande
som interpellationssvar:

För de flesta jobb idag krävs en utbildning. Dagens skola jobbar med
att inkluderar alla oavsett bakgrund, problem eller eventuella
funktionsnedsättningar och skolan har skyldighet att ge stöd åt alla som
behöver det.

Idag är kraven dessutom betydligt högre på vad man ska klara, det
räcker inte bara med mattematik, svenska och engelska. För att komma
in på ett yrkesprogram krävs godkända betyg i 8 ämnen och för
högskoleförberedande krävs godkänt i 12 ämnen. Detta ställer också
höga krav på att skolan, lärare, elever, föräldrar och politiken drar åt
samma håll.

Att elever inte når godkända betyg är något som alla reagerar på och ska
reagera på, det får aldrig någonsin vara acceptabelt att vara nöjd, oavsett
vad olika rankingar visar så länge det finns elever som inte når målen
och inte klarar godkända betyg. Det är en mänsklig kostnad för eleven
att misslyckas och inte få en godkänd utbildning men det är även en
kostnad för samhället då en individ kanske hamnar i ett utanförskap
p g a detta.
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Theresa Lindahl poängterar att personalen är skolan och att det är den
personalen som jobbar hårt för att ge eleverna de bästa förutsättningarna
att lyckas, men trots det, finns det elever som inte når målen.

Theresa Lindahl presenterar följande förklaringar till nedanstående
resultat:
.
· I åk 7 minskade andelen icke godkända till 42 % från att ha varit

47 %
· I åk 8 skedde ingen förändring utan det var fortsatt 45 % icke

godkända,
· I åk 9 skedde en liten förbättring till 30 % från 34 % IG

Avde 42 % icke G i åk 7 är 27 % nyanlända elever
Av de 45 % icke G i åk 8 är 30 % nyanlända elever
Av de 30 % icke G i åk 9 är 36 % nyanlända elever

Att nyanlända elever inte når godkända betyg är kanske förklarligt
eftersom man inte har språket med sig. Man har inte varit så länge i
Sverige och vissa ämnen är helt nya. Theresa Lindahl menar att vissa
elever behöver mer tid och stöd för att nå målen p g a olika
funktionsnedsättningar och där har man inte nått ända fram. Likaså
finns elever som har en tuff social situation i livet där fler aktörer
måste samverka.

Theresa Lindahl menar också att dessa siffror redovisar alla ämnen och
det finns elever som har godkänt i alla ämnen förutom kanske t e x
slöjd.

För att kunna åtgärda problem måste man hitta orsakerna, därför
behöver man förklara vad som orsakat siffrorna. För annars är det svårt
att sätta in rätt insatser och i rätt tid.

På Mikael Eskilanderssons fråga om utbildningsnämnden ser till att
skolan får det den behöver– gör vi vårt jobb framförs följande svar:
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Utbildningsnämndens budget har ökat för varje år - 2010 låg budgeten
på 182,9 miljoner för att i år öka till 210,2 miljoner. Allt utifrån de
behov som tjänstemännen flaggat att nämnden behöver för att driva
skolan – det sker alltså en dialog mellan politiker och tjänstemän om
vad som behövs för resurser i verksamheten. Dessa förs sedan upp för
beslut till fullmäktige. Utöver budgeten söks bidrag och potter från
statligt håll med mycket gott resultat.

Theresa Lindahl framför att det har satsats på elevhälsan,
kvalitetsutveckling och mera hjälp ut till eleverna. Dessa insatser måste
ses som långsiktiga. Detta måste även kopplas till tidiga insatser något
som också görs idag.

Utbildningsnämnden begär redovisningar från skolorna över resultat,
vilka åtgärder som sätts in och noterar vad verksamheten säger att de
behöver i form av stöd från politiken.

Theresa Lindahl presenterar följande satsningar fram till sommaren
2015:
· Frånvarogruppen, med kuratorstjänst, fältfritidsledare.
· Lovskola.
· Specialpedagog/special lärartjänster som utökats med 4 tjänster.
· IKT satsningar – vilket stärker barn med särskilda behov då man

kan jobba med specialprogram.
· Läxhjälp.
· Dubblering och studiecoach på mattematik och svenska.

lektioner för extra stöd.
· Lärarlyftet inom mattematik och svenska.
· Utvecklingssamtal sker tidigt på året och utgår från det tidigare

betyget för att fånga upp eleverna.
· Infomentor för snabbare information och uppföljning för

föräldrar.
· Samtliga elever i åk 9 som riskerade att inte nå målen erbjöds

både påsklovs- och sommarskola. Vid påsklovsskolan deltog
fyra elever, men inga elever valde att delta vid sommarskolan
som därför ställdes in helt.
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På Kungsskolan ges följande resurser för höstterminen:

· införandet av 1.2 extra tjänst specialpedagog bl.a. inom
studieverkstaden.

· 1.0 extra tjänst extra stöd i engelska under höstterminen.
· 1.0 extra tjänst i förberedelseklass.

I övrigt satsas det på
· Kompetensutvecklingsinsatser för personalen inom läslyftet

samt bedömning och betyg.
· Fortsatt IKT-satsningsom kan vara en resurs i lärandet.
· Halvklass i svenska för alla elever.
· Mindre grupper i engelska för alla elever.
· Stöd av extra resurslärare i matematik för alla elever.
· Utökade möjligheter till stöd i studieverkstaden.
· Utvecklat digitalt verktyg för kommunikation mellan skola och

hem gällande elevernas skolgång och utveckling.
· Nya rutiner och arbetssätt för skolans elevhälsoteam.
· Nya rutiner gällande arbete med extra anpassningar och särskilt

stöd.
· Ny verksamhetsplan där måluppfyllelse är ett prioriterat mål.
· Läxhjälp med legitimerade lärare där skolan även bjuder på fika.

Theresa Lindahl menar att elever har rättigheter men också skyldigheter
och att elever har rätten till hjälp och stöd men också skyldigheter att
passa tider, vara uppmärksamma och göra sitt bästa. Elever har rätt att
studera i en grupp som följer ordningsregler.

Slutligen menar Theresa Lindahl att lärarna är beroende av att eleverna
är på plats och är villiga att arbeta. Minst lika viktigt är att elever möts
av höga förväntningar och krav. Där har även föräldrarna en viktig del
och behöver tala om för sina barn hur viktig skolan är och ser till att de
sköter sitt skolarbete, läxor, har med sig materiel och kommer i tid.
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För ibland handlar det inte om att resurserna är för små. Allt fungerar
inte heller som man har tänkt sig från början eller ger inte det
förväntade resultatet och då måste man ta nya tag, tänka om och göra
om.

I den efterföljande interpellationsdebatten deltar Mikael Eskilandersson,
Theresa Lindahl, M, Leif Svensson, Agneta Lindau-Persson och Mats
Persson.

Leif Svensson framför bl a att det är viktigt att överläggningarna i
utbildningsnämnden förs vidare till partigrupperna

Agneta Lindau-Persson, S, framför bl a fördelarna med ett samarbete
med Halmstad högskola för att starta projektet Modellskolan i
kommunens grundskola.

Mats Persson; MO, framför bl a vikten av tidiga insatser i skolan.

Avslutningsvis tackar Mikael Eskilandersson, SD, för besvarandet av
interpellationen.
____________
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KF §115 KLK.2015.340 113

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i
Överförmyndarnämnden - Madeleine Roos, M, samt val
av ny ledamot - Kenneth Jacobsson.

Madeleine Roos, M, anhåller om entledigande från uppdraget som
ersättare i överförmyndarnämnden.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i
Överförmyndarnämnden - Madeleine Roos, M

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Madeleine Roos, M, som ersättare i
överförmyndarnämnden, samt

att som ny ersättare i överförmyndarnämnden utse Kenneth
Jacobsson, M.

____________

Expedieras till:
Madeleine Roos
Kenneth Jacobsson
Troman
Löneenheten
Michael Werner
Amanda Cederholm
Överförmyndarnämnden
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KF §116 KLK.2015.311 113

Länsstyrelsen Skåne - Sammanräkning av ny
ledamot/ersättare - Kristina Söderlund/Kjell Söderlund

Länsstyrelsen har utsett Kristina Söderlund som ny ledamot i stället för
Björn Zorec och Kjell Söderlund har utsetts som ny ersättare istället för
Kristina Söderlund.

Beslutsunderlag
Protokoll Länsstyrelsen Skåne län - Ny ledamot/ersättare i
kommunfullmäktige efter Björn Zorec

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga länsstyrelsens sammanräkning till handlingarna
____________

Expedieras till:
Troman
Löneenheten
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KF §117 KLK.2015.350 113

Entledigande och val av ny ledamot och ersättare i
utbildningsnämnden, Anders Kristensson, M, och Robin
Olsson, M

Robin Olsson, M, anhåller om entledigande från uppdraget som
ledamot i utbildningsnämnden. Anders Kristensson anhåller om
entledigande från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Anders Kristensson, M - Begäran om entledigande från uppdrag som
ersättare i utbildningsnämnden
Robin Olsson, M - Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot
i utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Robin Olsson entledigande från uppdraget som
ledamot i utbildningsnämnden och Anders Kristensson som
ersättare i utbildningsnämnden, samt

att som ny ledamot i utbildningsnämnden utse Anders
Kristensson, M, och som ny ersättare i utbildningsnämnden
utse Robin Olsson, M.

____________

Expedieras till:
Berörda
Utbildningsnämnden
Troman
Löneenheten
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