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Kommunfullmäktige
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Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

Kf
§

§ §

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Bencsik Betty, S Nt X

Eskilandersson Mikael, SD N X

Zachau Carina, M N X

Bjertner Thomas, S N X

Bengtsson Niclas, SD N X

Hammar Henrik, M N X

Gustavsson Martin, C N X

Holmström Björkman Jane, S N X

Brorsson Tommy,SD N X

Roos Madeleine, M N X

Sjörin Åke, FP Nt X

Carlsson Patric, S N X

Bengtsson Michael, SD N X

Lordhem Helena, KD Nt X

Annika Jönsson, M Nt X

Silfvergren Arne, S N X

Bengtsson May, SD N X

Ekelund Madeléne, MP N X

Nilsson Tomas, C N X

Bencsik Niklas, S F

Persson Mats, MO F

Linderos Henrik, M N X

Josefsson Matti, SD N X

Edvardsson Gunnar, KD N X

Lindau-Persson Agneta, S N X

Eskilandersson Anneli, SD N X

Jacobsson Kenneth, M Nt X

Söderlund Kjell, SPI Nt X

Daa Bjarne, S N X

Nilsson Ulf, SD Nt X

Nilsson Per-Uno, M Nt X

Svensson Leif, S N X

Lärkevie Kenny, C Nt X

Anderberg Lennart, SD N X

Engström Clas, KD N X

Svensson Lennart, M N X

Ljunggren Gert, S N X

Rosenqvist Tommy,SD Nt X

Pertoft Pauline, MP N X

Håkansson Tommy,S Nt X

Håkansson Magnus, KD N X

Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2015-10-26

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

Utdragsbestyrkande

KF §118 KLK.2015.344 049

Finanspolicy Örkelljunga kommun

Syfte
Syftet med finanspolicyn är att ge kommunkoncernen, d v s kommunen
och dess helägda dotterbolag Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB och
Örkelljungabostäder AB ett regelverk som säkerställer att
kommunallagens krav på medelsförvaltning i 8 kapitlet, §§ 2 och 3
uppfylles.

Med finansverksamhet avses upplåning, utlåning, borgen,
likviditetshantering/betalningar, kortfristiga placeringar och förvaltning
av pensionsmedel.

Kommunens helägda bolag inom kommunkoncernen ska följa denna
finanspolicy inom ramen för sin verksamhet.

Denna finansiella policy gäller även vid hanteringen av medel inom de
stiftelser som kommunen förvaltar.

Finansverksamheten ska bedrivas på ett betryggande sätt och i enlighet
med på området gällande lagstiftning, kommunal rätt samt EU-rättsliga
principer. Verksamhetenska kännetecknas av god riskkontroll.

Mål
Inom ramen för Kommunallagens bestämmelser och denna policy skall
finansverksamheten inom kommunkoncernen drivas så att

· Koncernens betalningsförmåga säkerställs på kort och lång sikt

· Bästa möjliga finansnetto uppnås

· Skalfördelar utnyttjas inom kommunkoncernen för att effektivisera
finansiering, likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga
finansiella tjänster

· Riskerna hålls på en låg nivå med hänsyn tagen till kraven på god
avkastning. Risknivån skiljer sig åt mellan pensionsmedelsförvaltning
och övrig finansförvaltning beroende på att de medel som avsatts för
pensionsförpliktelser är av mer långsiktig karaktär än övrig
finansförvaltning.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Finansverksamheten ska bedrivas på ett betryggande sätt och i enlighet
med på området gällande lagstiftning, kommunal rätt samt EU-rättsliga
principer. Verksamhetenska kännetecknas av god riskkontroll.

Principer för finansiell samordning
All upplåning, utlåning, likviditetshantering/betalningar och kortfristiga
placeringar inom kommunkoncernen bör samordnas. Ekonomichefen
ansvarar under kommunstyrelsen för den löpande samordningen.
Hanteringen inom den finansiella samordningen skall vara ömsesidigt
förmånlig för kommunen och bolagen. Ingen verksamhet skall
subventioneras av någon annan verksamhet. Finansieringsvillkoren
skall motsvara respektive verksamhets kreditvärdighet och ske enligt
marknadsmässiga principer.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-30 - KS § 135
Finanspolicy, reviderad

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna reviderat förslag till Finanspolicy för Örkelljunga
kommun.

____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Amanda Cederholm plus policy
Stefan Andersson, Örkelljungabostäder AB, plus policy
Stefan Jacobsson, Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB, plus policy
Revisorerna plus policy
pwc plus policy
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §119 KLK.2015.329 041

Förslag till finansiella mål för Örkelljunga kommun 2016

Ekonomichef Stefan Christensson lämnar förslag till Finansiella Mål
2016.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-30 - KS § 136
Förslag till finansiella mål verksamhetsåret 2016

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa följande Finansiella Mål för Örkelljunga kommun
2016:

· Kommunen ska årligen ha ett balanskravsresultat
som minst uppgår till 1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

· Soliditeten ska vara lägst 40 procent enligt
fullfonderingsmodellen.

· Soliditeten ska vara lägst 60 procent enligt
blandmodellen.

____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Peter Andreasson
Kommunens nämnder
Revisorerna
pwc
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §120 KLK.2015.352 00

Förslag till mätetal och målvärden för
kommunfullmäktiges mål

Kommunchef Peter Andreasson och vikarierande utredare Amanda
Cederholm presenterar förslag på mätetal och målvärden till
kommunfullmäktiges mål.

Varjemål mäts genom mätetal över tid för att uppnå målvärdet.
Ingångsvärdena är det senast uppmätta värdet, och det kan variera från
vilket år det är, beroende på när den senaste undersökningen är gjord.

De ekonomiska målen ska varken öka eller minska, utan de ska vara
precis så som står i mätetalen. I kolumnerna för uppmätt värde för
respektive år skrivs förslagsvis uppnått eller inte, samt vilken avvikelse
som finns om målet inte skulle vara uppnått.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-30 - KS § 139
Reviderad - Förslag till mätetal och målvärden för kommunfullmäktiges
mål

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reviderat förslag till mättal och målvärden för
kommunfullmäktiges mål.

____________

Expedieras till:
Peter Andreasson
Amanda Cederholm
Kommunens nämnder
Ledningsgruppen
pwc plus mätetal
revisorernaplus mätetal
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §121 KFN.2015.80 889

Biblioteksplan 2015-2017

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag
till ny Biblioteksplan 2015-2017.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-30 - KS § 142
Protokoll 2015-04-09 - KFN §50
Biblioteksplan 2015-2017
Bibliotekslag.pdf
Protokoll 2015-08-13 - UN § 79
Uppdatering av biblioteksplan.docx

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat Biblioteksplanen till
utbildningsnämnden för yttrande.

Utbildningsnämnden har beslutat att bifalla att Biblioteksplanen
godkänns.

Kommunfullmäktige beslutar

att anta kultur- och fritidsnämndens förslag till Biblioteksplan
2015-2017.

____________

Expedieras till:
Kultur- och Fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Amanda Cederholm
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §122 KLK.2015.293 003

Förslag till reglemente för intern kontroll för Örkelljunga
kommun

Utifrån revisionsrapporten från pwc har reglementet för intern kontroll
reviderats. Kommunchef Peter Andreasson och vikarierande utredare
Amanda Cederholm presenterar följande ändringar:

· En paragraf om reglementets syfte har lagts till (1 §).
· I 3 § har en mening lagts till, vilken stadgar att nämnderna ska

rapportera sina planer för intern kontroll till kommunstyrelsen
efter det att planerna antagits.

· En paragraf som förtydligar kommunstyrelsens ansvar att
orientera sig om den interna kontrollen i de kommunala bolagen
har lagts till (9 §).

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-30 - KS § 150
Tjänsteskrivelse förslag till reglemente för intern kontroll
Aktuellt Förslag till reglemente för intern kontroll.docx

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reviderat förslag till Reglemente för intern kontroll för
Örkelljunga kommun.

____________

Expedieras till:
Kommunens nämnder plus reglementet
Ledningsgruppen
Amanda Cederholm
Kommunens revisorerplus reglementet
pwc plus reglementet
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §123 KLK.2015.246 007

Informationsärende - Revisionens granskning av
kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern
kontroll

På Revisorernas uppdrag har PwC genomfört en granskning av
kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll.

Granskningen visar på att arbetet med intern kontroll inte är tillräckligt.
Flera förbättringsområden för det fortsatta arbetet lyfts fram i
granskningen.

Revisorerna begär kommunstyrelsens och nämndernas svar om vilka
åtgärder styrelsen och nämnderna avser att vidta med anledning av
resultatet i granskningen. Svar lämnas senast den 30 september 2015.

Vikarierande utredare Amanda Cederholm har med anledning av
revisorernas begäran sammanställt ett yttrande över gemensamma
utförda åtgärder för intern kontroll.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-30 - KS § 151
Tjänsteskrivelse intern kontroll Amanda Cederholm.docx
Revisorerna - Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete
med intern kontroll
Protokoll 2015-09-03 - KFN §104
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen
Protokoll 2015-09-03 - UN § 90
Tjänsteskrivelse från utbildningschefen
Protokoll 2015-09-28 - SBN § 86
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll 2015-08-11 - SN § 121

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att överlämna Amanda Cederholms yttrande till kommunens
nämnder för beaktande inför respektive nämnders utarbetande av
remissvar till revisorerna

att för kommunstyrelsens del invänta nämndernas svar till
revisorerna, samt
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

att arbetsutskottet upptar ärendet till behandling senast inför
kommunstyrelsens sammanträde den 2 september.

Kommunstyrelsen har beslutat

att som svar till revisorerna över Revisionsrapporten
"Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll"
överlämna följande yttranden:

· Yttrande från vikarierande utredare Amanda Cederholm
· Protokoll § 90/2015 från utbildningsnämnden
· Protokoll § 104/2015 från kultur- och fritidsnämnden
· Protokoll § 121/2015 från socialnämnden
· Protokoll § 86/2015 från samhällsbyggnadsnämnden

att för kännedom till kommunfullmäktige överlämna rapporten och
kommunstyrelsens och nämndernas svar i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga informationsärendet till handlingarna
____________

Expedieras till:
Kommunens revisorer
Kommunens nämnder
Amanda Cederholm
pwc
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §124 KLK.2014.435 00

Förslag på ny arbetsordning för fullmäktige

Under 2011 reviderades förslaget till normalarbetsordning för
fullmäktige. Därefter har ytterligare lagändringar skett vilka gett
anledning att återigen revidera underlaget till normalarbetsordningen.

Detta underlag riktar sig till kommuner, landsting och regioner.
I underlaget finns allmänna utgångspunkter, förslag till arbetsordning
samt en kommentardel. Materialet har bearbetats inom den juridiska
avdelningen av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-30 - KS § 143
Cirkulär från SKL 14057 Förslag på ny arbetsordning för fullmäktige
Tjänsteskrivelse Amanda Cederholm - Förslag till revidering av
kommunfullmäktiges arbetsordning
Arbetsordning för kommunfullmäktige, reviderad
Arbetsordning för kommunfullmäktige 2013-06-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att överlämna ärendet till kommunledningskontoret för att i
samarbete med kommunfullmäktiges presidium ta fram förslag
till ny arbetsordning för fullmäktige, samt

att ärendet åter skall hanteras i augusti 2015. Vid presentationen
skall den nya och gamla arbetsordningen finnas med.

Vikarierande utredare Amanda Cederholm har tillsammans med
kommunfullmäktiges presidium lämnat följande redogörelse:

Utifrån SKL:s cirkulär har ett förslag till revidering av
kommunfullmäktiges arbetsordning utarbetats i samarbete med
kommunfullmäktiges presidium.

11(37)



Sammanträdesprotokoll 2015-10-26
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

I den nuvarande arbetsordningen för kommunfullmäktige har följande
ändringar gjorts.

En språklig uppdatering av hela arbetsordningen, där exempelvis alla
skall har bytts ut till ska, och nästkommande till nästa.

1 §: Ändrat från 45 till 41 ledamöter, enligt beslut 2013-09-30 KF §82.

2 §: Ändrat förtydligandet av vilka som utgör presidium från en
parentes till en bisats, samt lagt till en mening om att viceordförandena
ska biträda ordföranden i den mån som behövs.

En rubrik över 3 § har lagts till.
En rubrik över 4 § har lagts till.
En rubrik över 6 § har lagts till.

9 §: En mening om att KF beslutar om i vilken ortstidning som
annonsering om sammanträde ska ske, samt att annonsering ska ske på
kommunens webbplats har lagts till.

10 §: I sista meningen har det lagts till att vid avbrutet sammanträde
underrättar ordföranden, via gruppledaren för respektive parti, de
ledamöter och ersättare som inte var närvarande när sammanträdet
avbröts, om tid och plats för fortsatt sammanträde.

11 §: Ett förtydligande om vilka handlingar som ska tillställas
ledamöterna har lagts till, samt en mening om att handlingar bör finnas
tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under
sammanträdet.

16 §: förtydligat att upprop sker enligt 15 §.

18 §: En mening om att styrelseordföranden i hel- eller delägt
kommunalt bolag får delta i överläggningarna när kommunfullmäktige
behandlar ett ärende som berör förhållandena i bolaget har lagts till.

21 §: ändrat genmäle till replik. Ändrat honom till talaren, samt lagt till
…eller hennes… i meningen om att ingen i övrigt får avbryta talaren
under hans anförande. Lagt till i sista meningen att ordföranden även får
ajournera sammanträdet.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

27 §: Lagt till en punkt, nr. 4, som säger att uppgift om att en
interpellation kommer att besvaras på ett visst sammanträde bör tas in i
kungörelsen. Under punkt 6 har ordningen ändrats i den sista meningen
för att göra punkten mer lättförståelig.

31 §: Denna paragraf med tillhörande rubrik är ny, och den har tagits in
i arbetsordningen för att förtydliga att det är kommunfullmäktige som
beslutar omfattningen och formerna för återredovisning från nämnderna
av uppdrag som fullmäktige har lämnat.

Lagt till …och publicering i rubriken över 35 §.

36 §: Ny paragraf, som stadgar att protokollet även ska publiceras på
kommunens webbplats.

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslaget till ny Arbetsordning för kommunfullmäktige
i Örkelljunga kommun.

____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktiges presidium
Amanda Cederholm
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §125 KLK.2015.308 133

Förslag om ökat platsantal för mottagande av
ensamkommande barn

Efter ändring i lagstiftningen kan Migrationsverket sedan 2014-01-01
placera ensamkommande barn i kommuner såväl med som utan avtal.
Migrationsverket räknar ut ett anvisningstal per kommun som grundar
sig på ett antal variabler såsom kommunstorlek, hur stor migration
kommunen har i övrigt och inflödet av asylsökande barn. För
Örkelljungas del är detta tal för närvarande nio asylplatser, medan
kommunen har avtal på fyra.

I tjänsteskrivelse från socialchef Christel Sundberg föreslås att
socialnämnden tillskriver kommunfullmäktige i ärendet. Förslaget är att
socialnämnden ska medges att teckna avtal om mottagande av
asylsökande barn motsvarande Migrationsverkets tilldelningstal, samt
att platserna för permanent uppehållstillstånd (PUT) utökas till åtta. I
tjänsteskrivelsen anges följande motiv till att utöka antalet platser:
1. Utökat antal platser ger bättre förutsättningar att planera mottagandet
2. Ökade förutsättningar att få barn inom åldersspannet 16-17 år
3. Ingen tilldelning enligt steg tre i Migrationsverkets
fördelningsmodell
4. Färre externa placeringar på HVB- och familjehem
5. Kostnadstäckning även för tomma platser (1 600 kronor/dygn)
6. Väsentligt förenklad återansökningsprocess och administration

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att medge socialnämnden att teckna avtal för mottagande av
asylsökande barn motsvarande de tilldelningstal (för närvarande
nio) som Migrationsverket räknat ut, samt

att godkänna utökning av PUT-platser till åtta.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-30 - KS § 145
Protokollsutdrag SN § 125
Tjänsteskrivelse - Ökat platsantal för mottagande av ensamkommande
barn
Reservation avtal om flyktingbarn.doc
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att medge socialnämnden teckna avtal för mottagande av
asylsökande barn motsvarande de tilldelningstal (för närvarande
nio) som Migrationsverket räknat ut, samt

att godkänna utökning av PUT-platser till åtta.

Tommy Brorsson, SD och Niclas Bengtsson, SD, har reserverat
sig skriftligt mot beslutet.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkande i kommunfullmäktige

Mikael Eskilandersson, SD, yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Patric Carlsson, S, Pauline Pertoft, MP,Carina Zachau, M, Thomas
Bjertner, S, och Madeleine Roos, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

I ärendet yttrar sig även Niclas Bengtsson, SD, och Tommy
Brorsson, SD.

Beslutsgång
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsens förslag
antas.

Omröstning begärs och följande voteringsproposition fastställes:

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

Genomförd omröstning utfaller med 29 ja och 10 nej.
Omröstningen framgår närmare av till protokollet fogad
närvarolista.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutar således

att medge socialnämnden teckna avtal för mottagande av
asylsökande barn motsvarande de tilldelningstal (för
närvarande nio) som Migrationsverket räknat ut, samt

att godkänna utökning av PUT-platser till åtta.

Mikael Eskilandersson inlämnar följande skriftliga reservation för
Sverigedemokraterna:

Verksamhetenmed att ta emot så kallade ensamkommande flyktingbarn
i Örkelljunga har under de gångna åren varit långt ifrån problemfri. Det
har under den tid som kommunen sysslat med mottagande blivit
uppenbart att kommunen helt saknar möjligheter och kunskap att hjälpa
dessa människor på ett bra sätt. På boendet har det förekommit diverse
missförhållande, såsom skadegörelse, drogmissbruk och även övergrepp
av sexuell natur ska ha förekommit, vilket givetvis är helt oacceptabelt
och gör det omöjligt för oss att ställa oss bakom att verksamheten tillåts
fortsätta, än mindre utökas.

Ekonomiskt har verksamheten tenderat att kosta mycket mer än
beräknat. I Socialnämnden redovisas en kostnad på uppemot 2300 kr
per dygn och samma summa återkommer i KS underlag. Det är en
kostnad som vida överstiger den ersättning som kommunen får per barn
och verksamheten orsakar därmed en kraftig kostnad även för
kommunen. För att verksamheten ska hålla budgeten så krävs enligt
samma underlag att kostnaden inte överstiger 1600 kr per dygn, alltså
en differens på upp till 700 kr per barn och dag (över 250 000 kr per år
och barn) och uppemot 44% högre kostnad än beräknat.

Migrationsverket väljer också att gå runt kommunens åtagande och
själva placera ytterligare barn i kommunen, vilket kraftigt försvårar för
kommunen att få en fungerande verksamhet. Att statliga myndigheter
agerar på detta styvmoderliga sätt gentemot kommuner kan inte nog
fördömas och bör leda till att kommunen omedelbart avslutar alla
frivilliga åtagande. Åtminstone fram tills dess att de statliga
myndigheterna är beredda att ge kommunerna en möjlighet att
tillsammans med statliga myndigheter komma fram till möjliga
lösningar som kan fungera i praktiken och där kommunen inte tvingas
på ett ansvar och åtagande som de inte klarar av.
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Arbetsmarknaden i Örkelljunga är i dagsläget högst begränsad och de
prognoser som finns tyder på att redan de flyktingar som redan placerats
i kommunen kommer att få problem att hitta lediga arbeten. Då bör
kommunen vara restriktiv med att ta emot fler fram till dess att vi kan se
en efterfrågan på arbetsmarknaden, speciellt när det finns andra
kommuner som själva hävdar att de kommer att behöva tusentals
arbetare inom bara några år. När Örkelljungas politiker från andra
partier då säger att vi ska ta emot dessa ungdomar som snart ska ut på
arbetsmarknaden, istället för de kommuner som själva säger sig inom
kort kommer ha tusentals lediga jobb, så är det vår åsikt att de partierna
medvetet lurar dessa till en kommun där de inte har möjlighet att få
arbete och försörja sig själv.

Eftersom vårt yrkande inte hörsammades, väljer vi att reservera oss mot
beslutet.
____________

Expedieras till:
Socialnämnden plus närvarolista
Utbildningsnämnden plus närvarolista
Carina Zachau
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KF §126 KLK.2015.343 375

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB - Fortsatt utbyggnad i
Hallandsvägen

Med hänvisning till punkt 4 i antaget ägardirektiv bereds kommunen
möjlighet att ta ställning till fortsatt utbyggnad i Hallandsvägen.

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB har för avsikt att ansluta till befintliga
avsättningar i Hallandsvägen och föra ledningarna norrut där man har
förfrågan från 4 st villaägare och flyktingboendet, f.d. Bageriet med
adress Hallandsvägen 59.

Investeringsvolymen understiger 1 500 000 kronor och beräknas ha en
payofftid kring 8 år. Ytterligare abonnenter reducerar payofftiden och
förbättrar lönsamheten.

Bolaget finansierar investeringen med oförändrad amorteringstakt på
nuvarande lån samt utan att upptaga nya lån.

Bolaget erbjuder alltid Svenska Stadsnät möjlighet att förlägga
tomrör/fiber i samband med schakt och fjärrvärmearbeten.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-30 - KS § 152
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB -Fortsatt utbyggnad i Hallandsvägen

Kommunfullmäktiges behandling
I ärendet yttrar sig Per-Uno Nilsson, M.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag från Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB om
fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet i Hallandsvägen,
Örkelljunga.

Per-Uno Nilsson, M, Bjarne Daa, S, och Michael Bengtsson, SD, deltar
inte i beslutet på grund av jäv.
__________

Expedieras till:
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB, Stefan Jacobsson.
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KF §127 KLK.2014.425 754

Besvarande av motion om försörjningsstöd,
"Olofströmsmodellen"

Björn Zorec, FP, och Kristina Söderlund, SPI, har inlämnat en motion
om försörjningsstöd enligt "Olofströmsmodellen". Avmotionen
framgår följande:

Olofströms kommun är en av de kommuner i hela riket som lägger
minst pengar på försörjningsstöd per invånare. Siffrorna kommer från
en ny rapport av socialstyrelsen. Enligt ansvariga i Blekingekommunen
beror det goda resultatet på att man varit duktiga på att koppla
försörjningsstöd till utbildning och arbete i förlängningen. Individens
egenansvar är mycket viktigt. Rapporten visar att hela Blekinge ligger
under rikssnittet men att Olofström är exceptionella med exempelvis
fyra gånger lägre kostnader än Karlskrona per invånare. Då den nu
kallade "Olofströmsmodellen" visat sig så effektiv. Då man har sänkt
sina kostnader under 15 års tid från 17 miljoner till 3 miljoner kronor,
har andra kommuner runt om i landet gått i motsatt riktning med ökade
kostnader. Medarbetare från kommuner över hela landet åker till
Olofströms kommun för att lära om "Olofströmsmodellen".

Vi anser att även Örkelljunga bör hänga på detta "tåget". Företrädare för
SPI Välfärden i Örkelljunga har kontaktat ledningen för den lyckade
modellen. Dessa ledare meddelade att de gärna kommer till Örkelljunga
för att informera om projektet.

Folkpartiet/SPI Välfärden föreslår:

att Örkelljunga kommun tar kontakt med Olofströms kommun för att
minska kostnaderna för försörjningsstödet. Det senare har som bekant
en tendens att öka kraftigt i vår kommun,

att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen, att utreda denna
motion i enlighet med motionärernas intentioner.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
socialnämnden för yttrande senast 2015-08-15.

Representanter från socialförvaltningen i Örkelljunga kommun har varit
på studiebesök i Olofström för att få kunskap och insikt i deras
arbetsmodell.

Tjänsteskrivelse finns från socialchef Christel Sundberg. I
tjänsteskrivelsen beskrivs och analyseras Olofströmsmodellen.

Socialnämnden har beslutat

att översända socialchefens tjänsteskrivelse som socialnämndens
yttrande i ärendet, samt

att motionen är utredd och därmed bifallen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-30 - KS § 147
Motion om försörjningsstöd, "Olofströmsmodellen"
Protokoll 2015-08-11 - SN § 120
Tjänsteskrivelse från socialchef

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen överlämna socialnämndens yttrande i
ärendet

att notera att "Olofströmsmodellen" inte är aktuell att införa i
Örkelljunga kommun, samt

att motionen är verkställd och därmed bifallen.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkande i kommunfullmäktige

Kjell Söderlund, SPI, yrkar att ärendet skall återremitteras.

Patric Carlsson, S, Agneta Lindau Persson, S, och Niclas
Bengtsson, SD, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

20(37)



Sammanträdesprotokoll 2015-10-26
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition, dels på frågan om ärendet skall återremitteras, dels
på frågan om ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden finner att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden konstaterar därefter att enbart kommunstyrelsens
förslag föreligger.

Kommunfullmäktige beslutar således

att som svar på motionen överlämna socialnämndens yttrande i
ärendet

att notera att "Olofströmsmodellen" inte är aktuell att införa i
Örkelljunga kommun, samt

att motionen är verkställd och därmed bifallen.
____________

Expedieras till:
Björn Zorec jämte yttranden
Kristina Söderlund jämte yttranden
Socialnämnden
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KF §128 KLK.2014.395 332

Besvarande av motion från C om komplettering av
lekplats i Skånes Fagerhults centrum

Kenny Lärkevie, C, Martin Gustafsson, C och Ingela Lärkevie, C, har
inlämnat en motion om komplettering av lekplats i Skånes Fagerhults
centrum. Avmotionen framgår följande:

Det ska finnas möjlighet att bo och leva i hela Örkelljunga!

Det är i nuläget många familjer med barn som bor i Skånes Fagerhult
med omnejd vilket vi ser mycket positivt på. Här finns även
kommunens största förskola och antalet barn i Bokelundaskolan ökar.
Centerpartiet i Örkelljunga vill att det ska finnas förutsättningar för att
invånare ska vilja bosätta sig på andra platser än i Örkelljungas
centralort.

Centerpartiet tycker det är av stor vikt att man färdigställer det
påbörjade arbetet med nya Centrum i Skånes Fagerhult. I samband med
detta är det av stor vikt att man ser över den lekplats som byggdes.
Centrumet bör vara en central träffpunkt där familjer kan koppla av och
träffas, där barnen kan ha roligt och leka. Den lekplats som byggdes när
man anlade Centrumet inbjuder i nuläget inte till detta. Där finns en
gunga för de större barnen, en klätterställning för de yngsta och ett
klätternät. Tyvärr fångar detta inte barnens uppmärksamhet särskilt
länge. För att skapa den inbjudande atmosfär som vi anser att Skånes
Fagerhults Centrum behöver, är det önskvärt att man kompletterar
centrumets lekplats med t e x en vanlig gungställning, en sandlåda ,
några "gungdjur " och kanske en karusell. Finns givetvis en hel uppsjö
med utrustning som skulle kunna passa.

Vi tycker även att det är rimligt att det finns bord och
bänkar i anslutning till detta för att man t ex ska kunna fika
tillsammans.

Därför yrkar Centerpartiet :
att kommunfullmäktige beslutar att komplettera lekplatsen i Skånes
Fagerhult med fler aktiviteter för barnen enligt ovannämnda förslag
samt att uppföra bord och bänkar i anslutning till lekplatsen och
Centrumet i Skånes Fagerhult.
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Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning och kommunstyrelsens arbetsutskott
har beslutat att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande senast 2015-04-30.

Samhällsbyggnadsnämnden har i sin tur beslutat

att tillskriva Fagerhults Framtid för diskussion om vad vi kan göra
ytterligare i Skånes Fagerhult för barn, ungdomar och familj, och

att därmed avslå motionen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-30 - KS § 146
Motion från C om komplettering av lekplats i Skånes Fagerhults
centrum
Protokoll 2015-04-07 - SBN § 31
Yttrande Didrik Weber
Tjänsteskrivelse Didrik Weber
Tjänsteskrivelse 2015-07-08
Protokoll 2015-08-31 - SBN § 69

Kommunfullmäktiges behandling
Vid kommunfullmäktiges sammanträde yttrar sig Martin Gustafsson, C.

Kommunfullmäktige beslutar

att som svar på motionen överlämna
samhällsbyggnadsnämndens yttranden i ärendet,

att notera att samhällsbyggnadsnämnden kommer att tillskriva
Fagerhults Framtid i ärendet, samt

att motionen avslås i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens
förslag

____________

Expedieras till:
Martin Gustafsson, Ingela Lärkevie, Kenny Lärkevie plus yttranden
Samhällsbyggnadsnämnden
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KF §129 KLK.2015.345 623

Motion, M - Motion om skolskjutsar

Theresa Lindahl, M, har inlämnat följande motion om skolskjutsar:

Det är dags att se över kommunens skolskjutsorganisation. Vi ser flera
skäl till en stor översyn. Det handlar om ändrade resandemönster,
skolval, befolkningsstruktur, koppling till vanlig kollektivtrafik och
framför allt säkerhet.

Skolskjutsutredningen har flera syften. Om fler skolelever som idag
åker skolbuss kan resa med vanliga linjebussar öppnar det för
kollektivtrafik även för andra grupper i områden med dålig eller
obefintlig busstrafik. Här tänker vi särskilt på den nordvästra
kommundelen i närheten av väg 24. Örkelljunga har idag ingen
linjetrafik mot Laholm och Halmstad. Med en bättre samordning mellan
Skånetrafiken och Hallandstrafiken där Örkelljunga kan bidra med
resandeunderlag i form av skolelever går det kanske att få till några
busslinjer. Flera av de mindre vägarna öster om väg 24 kring Tockarp är
också farliga för våra skolelever. Det är små krokiga vägar med
förhållande vis mycket trafik och tunga fordon. Att barn och ungdomar
ska gå och cykla längs sådana vägar vintertid under tidiga mornar och
sena eftermiddagar är farligt.

Här måste skolskjutsreglerna, hållplatser och gång och cykelvägar ses
över när det gäller säkerheten. I det ingår även att titta på de
kilometergränser som idag styr när en elev är berättigad till skolskjuts.
Och vilka gränser som bör gälla mellan skolbussens hållplats och
bostaden. Olycksriskerna ska väga tungt. Samtidigt som tidsaspekten
bedöms. Skolskjutseleverna har redan idag betydligt längre arbetsdagar
än klasskamrater som bor nära skolan. Det missgynnar landsbygden och
kan få barnfamiljer att avstå från att bo i sådana områden.
En policy bakom nya skolskjutsregler bör innehålla detaljerade
anvisningar kring vad som accepteras när det gäller väg mellan bostad
och hållplats. Det bör också finnas skrivningar kring hur en hållplats
ska vara utformad, exempelvis med belysning.
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I avvägningen mellan inhyrda speciella skolbussar och linjetrafik bör
även det pedagogiska värdet av att välja linjebuss räknas. En övergång
till linjebussar lär nästa generation att åka kollektivt. Med sådana
busskort går det också att ge mervärde med möjligheter till andra
"gratisresor" än mellan bostad och skola. De som bor på landsbygden
får något extra .

ViModerater föreslår:
Att kommunen gör en skolskjutsutredning med inriktning enligt det
ovan framförda

Beslutsunderlag
Motion, M - Motion om skolskjutsar

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-18
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KF §130 KLK.2015.351 006

Motion, S - Angående ledamöters placering i
sessionssalen vid kommunfullmäktiges möte

Ingemar Svensson, S, har inlämnat följande motion:

Som ny ledamot av kommunfullmäktige finner jag det märkligt med
den placering som råder i fullmäktige.

Jag tycker det kan vara besvärande att sitta mellan t ex en moderat och
en sverigedemokrat som, medvetet eller omedvetet, kan ta del av mina
anteckningar och vad jag strukit eller noterat i handlingar och
dagordning.

Det skulle vara en viss trygghet för oss nybörjare att sitta tillsammans
med våra partikamrater och de vi har valsamverkan med.

Vid debatter är det svårt att få fram synpunkter och information av olika
slag till den av gruppen som skall framföra gruppens talan.

Normalt vill man kunna få eller lämna en uppgift som är viktig i
debatten. Det kan vara en liten viskning eller en liten lapp. Detta är helt
omöjligt med nuvarande placering av ledamöterna.

En mer sammansluten placering av de olika grupperna skulle
förmodligen innebära att ett antal ajourneringar inte skulle vara
behövliga.

Jag förslår därför fullmäktige besluta:
att: nuvarande placering i fullmäktiges sessionssal, under sex
sammanträden, ändras på så sätt att ledamöterna sitter samlade partivis
och med de partier de har valsamverkan med.

Beslutsunderlag
Motion, S - Angående ledamöters placering i sessionssalen vid
kommunfullmäktiges möte
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Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-18
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KF §131 KLK.2014.396 070

Direktiv och reglemente - Motion från M om att skapa
beredningar direkt under KF

Kommunfullmäktige har bifallit en motion om att skapa beredningar
direkt under fullmäktige. I motionen presenterades förslag gällande
integration och landsbygdsutveckling. Följande förslag till reglemente
presenteras:

Förslag till reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar
Fullmäktigeberedningens uppgifter
1 §
Fullmäktigeberedningen ska vara tillfällig. Beredningen ska fullgöra det
uppdrag som har fastställts av kommunfullmäktige i direktivet för
beredningen.

Rapportering
2 §
Beredningen ska rapportera sitt arbete till kommunfullmäktige i
enlighet med vad som har beslutats i direktivet för beredningen.
Om inget särskilt har beslutats om rapportering ska sådan ske vid minst
2 tillfällen per år, utöver den rapportering som sker i samband med
årsredovisning och delårsrapport.

Ärendehantering
3 §
Beredningen har ingen beslutsbefogenhet.
Beredningen har rätt att initiera ett ärende som hör till beredningens
arbetsområde hos kommunfullmäktige och hos ansvarig
nämnd/styrelse.
Beredningens förslag ska beredas av kommunstyrelsen innan det
behandlas av kommunfullmäktige. Om ärendet berör en nämnds
verksamhetsområde ska nämnden alltid ges tillfälle att yttra sig.

Ekonomi
4 §
Beredningen disponerar en budget på 100 000 kronor för exempelvis
inhämtande av extern kompetens. Åtgärder som
fullmäktigeberedningens utredningar/rapporter utmynnar i hanteras
enligt sedvanlig budgetprocess.
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Beredningens arbetsformer
Sammansättning
5 §
Beredningen består av 8 ledamöter. Kommunfullmäktige utser
ledamöter i beredningen och bland dem en ordförande
(beredningsledare). Inga ersättare utses.

Ersättare för ordföranden
6 §
Om ordföranden inte kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av
ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens
uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra uppdraget under en längre tid får beredningen utse en annan
ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör
ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträdena
7 §
Fullmäktigeberedningen sammanträder på den dag och tid som
beredningen bestämmer. Sammanträde ska också hållas om minst en
tredjedel av ledamöterna begär det eller om ordföranden eller ersättare
för denna anser att det behövs.

Kallelse
8 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillhandahållas varje ledamot senast
fem dagar före sammanträdesdagen.
Kallelses bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer
i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När ordföranden inte kan kalla till sammanträde ska den till åldern
äldste ledamoten göra detta.
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Protokoll
9 §
Vid beredningens sammanträden ska protokoll föras. Protokollet
justeras av ordföranden och en ledamot.
Beredningen kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan den justeras.

Tjänstemannastöd
10 §
Beredningen har rätt till tjänstemannastöd i form av exempelvis
sekreterare och administrativt stöd.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslaget till reglemente för tillfälliga
fullmäktigeberedningar.

Kommunstyrelsens behandling
Vid kommunstyrelsens behandling presenteras följande förslag till
direktiv för tillfällig fullmäktigeberedning på området för integration:

Förslag till direktiv för tillfällig fullmäktigeberedning på området
för integration

Övergripande mål inom EU och Sverige

EU:s mål
EU:s agenda för integration av tredjelandsmedborgare antogs den 20
juli 2011 av kommissionen. Denna agenda har till syfte att öka de
ekonomiska, sociala och kulturella fördelarna av migrationen i Europa.
I agendan läggs tonvikt på invandrares fullständiga deltagande i alla
aspekter av samhällslivet och de lokala myndigheternas avgörande roll
betonas.

Man skriver också att integration börjar på gräsrotsnivå och bör arbetas
med ur ett nerifrån- och upp-perspektiv. Integration handlar om det
mottagande samhällets åtagande att ta emot migranterna och respektera
deras rättigheter och kultur, samt informera om deras skyldigheter.

30(37)



Sammanträdesprotokoll 2015-10-26
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Migranterna måste samtidigt vara villiga att integreras och respektera
rådande regler och värderingar i det samhälle som de lever i.

Det finns elva europeiska grundprinciper för integration:

1.Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt
tillmötesgående mellan alla invandrare och invånare i medlemsstaterna.

2.Integration innebär respekt för Europeiska unionens grundläggande
värderingar

3.Sysselsättningen är en väsentlig del av integrationsprocessen och är
avgörande för invandrarnas delaktighet, för invandrarnas bidrag till
värdsamhället och för att synliggöra dessa bidrag.

4.Grundläggande kunskap om värdsamhällets språk, historia och
institutioner är absolut nödvändig för integrationen. Att ge invandrarna
möjlighet att förvärva denna grundläggande kunskap är viktigt för en
framgångsrik integration.

5.Utbildningsinsatser har avgörande betydelse för att göra invandrarna,
och i synnerhet deras efterkommande, beredda att bli mer
framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet.

6.Invandrares tillträde till institutionerna samt till offentliga och privata
varor och tjänster på samma grund som inhemska medborgare och utan
diskriminering har grundläggande betydelse för en bättre integration.

7.Ofta förekommande samspel mellan invandrare och medlemsstaternas
medborgare är en grundläggande mekanism för integration.
Gemensamma forum, en interkulturell dialog, utbildning om invandrare
och invandrarkulturer och stimulerande levnadsförhållanden i
stadsmiljön ökar samspelet mellan invandrare och medlemsstaternas
medborgare.

8.Utövandet av olika kulturer och religioner garanteras i stadgan om de
grundläggande rättigheterna och måste tryggas, om utövandet inte
strider mot andra okränkbara europeiska rättigheter eller den nationella
lagstiftningen.
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9.Invandrarnas medverkan i den demokratiska processen och i
utformningen av integrationspolitik och integrationsåtgärder, särskilt på
lokal nivå, som stöder deras integration.

10.Att integrera integrationspolitiken och integrationsåtgärderna i alla
relevanta politikområden och myndighetsnivåer och offentliga tjänster
är en viktig faktor vid utformningen och genomförandet av den
allmänna politiken.

11.Att utarbeta tydliga mål, indikatorer och utvärderingsmekanismer är
nödvändigt för att anpassa politiken, utvärdera framstegen när det gäller
integrationen och göra informationsutbytet effektivare.

Nationella mål
Den nuvarande svenska integrationspolitiken beslutades av riksdagen
under hösten 2008 och har följande huvudmål:

Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och
kulturell bakgrund.

I budgetpropositionen för 2016 tar man upp frågan om
integrationspolitikens inriktning. Man betonar att Sveriges befolkning
förväntas öka i snabbare takt än tidigare under de kommande åren.
Detta till följd av mycket oroligheter i omvärlden som leder till att
många människor söker asyl i Sverige.

Det betonas även att flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för
samhället. Mottagandet är ojämnt fördelat mellan kommunerna och
man framhåller att alla kommuner måste ta ansvar för
flyktingmottagandet utifrån sina respektive förutsättningar.

Lokala mål och strategier
Det finns i dagsläget inga lokala mål, strategier eller styrdokument
inom området integration i Örkelljunga kommun.
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Integrationsberedningens uppdrag
Integrationsberedningen får genom detta direktiv till uppdrag att:

Identifiera möjligheter och problemområden

Ge förslag på möjliga lösningar och aktiviteter

Ge förslag på möjliga samarbetspartners

Ge förslag på finansieringsmöjligheter

Ge förslag på tvärsektoriellt arbete mellan nämnderna

Beredningens arbetsformer
Beredningens arbetsformer regleras i reglementet för tillfälliga
fullmäktigeberedningar.

Tidplan
Slutrapportering från beredningen ska ske år 2016. Utöver
slutrapporteringen ska rapportering ske i enlighet med reglementet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslaget till Reglemente för tillfälliga
fullmäktigeberedningar samt förslaget till Direktiv för
tillfällig fullmäktigeberedning på området för integration.

Tommy Brorsson, SD och Niclas Bengtsson, SD, har inte deltagit i
beslutet

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-09-30 - KS § 148
Förslag till reglemente för tillfälliga beredningar direkt under
kommunfullmäktige
Tjänsteskrivelse Amanda Cederholm - Förslag på direktiv för tillfällig
fullmäktigeberedning på området integration

33(37)



Sammanträdesprotokoll 2015-10-26
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges behandling

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig
Mikael Eskilandersson, SD, Madeléne Ekelund, MP,
Carina Zachau, M, och Patric Carlsson, S.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslaget till Reglemente för tillfälliga
fullmäktigeberedningar samt förslaget till Direktiv för
tillfällig fullmäktigeberedning på området för integration.

Mikael Eskilandersson meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i
beslutet.
____________

Expedieras till:
Amanda Cederholm
Carina Zachau
I kommunfullmäktige representeradepartier
Kommunfullmäktige 2015-11-23, valärende
Ledningsgruppen
Kommunens nämnder
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KF §132 KLK.2015.356 003

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

Mats Persson 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?

Beslutsunderlag
Fråga från Mats Persson, MO - Till kommunstyrelsens ordförande,
Gäller fortfarande Agenda konkurrens?

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna att frågan får ställas, samt

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

____________

Expedieras till:
Mats Persson
Carina Zachau
Kommunfullmäktige 2015-11-23
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KF §133 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?

Mats Persson 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?

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

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna att frågan får ställas, samt

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

____________

Expedieras till:
Mats Persson
Theresa Lindahl
Kommunfullmäktige 2015-11-23
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KF §134 KLK.2015.369 113

Agneta Lindau Persson, S - Begäran om entledigande
från uppdrag som ersättare i Överförmyndarnämnden

Agneta Lindau Persson, S, anhåller om entledigande från uppdraget
som ersättare i Överförmyndarnämnden.

Beslutsunderlag
Agneta Lindau Persson, S - Begäran om entledigande från uppdrag som
ersättare i Överförmyndarnämnden

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Agneta Lindau Persson entledigande från uppdraget
som ersättare i överförmyndarnämnden, samt

att som ny ersättare efter Agneta Lindau Persson i
överförmyndarnämnden utse TommyHåkansson, S.

____________

Expedieras till:
Agneta Lindau Persson
TommyHåkansson
Överförmyndarnämnden
Michael Werner
Troman
Löneenheten
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