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Kommunfullmäktige

Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2017-05-22

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

Bengtsson Niclas, SD F

Hammar Henrik, M N

Gustavsson Martin, C N

Holmström Björkman Jane, S N

Brorsson Tommy, SD N

Roos Madeleine, M N

Sjörin Åke, SPI Nt

Bencsik Betty, S Nt

Bengtsson Michael, SD N

Unosson Christer, KD N

Nilsson Per-Uno, M Nt

Silfvergren Arne, S N

Bengtsson May, SD N

Kronnäs Veronika MP Nt

Nilsson Tomas, C N

Bencsik Niklas, S N

Sigbo Leif, 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, SPI N

Daa Bjarne, S N

Poulsen Blagoveska, SD N

Jacobsson Kenneth, M N

Svensson Leif, S N

Lärkevie Ingela, C N

Anderberg Lennart, SD N

Engström Clas, KD N

Jönsson Annika, M Nt

Ljunggren Gert, S N

Rosenqvist Tommy, SD Nt

Pertoft Ronja MP F

Håkansson Tommy, S Nt

Håkansson Magnus, KD N

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

Utdragsbestyrkande

KF §45 KLK.2017.104 042

Årsredovisning 2016 - Örkelljunga kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna och fastställa
Årsredovisningen för Örkelljunga kommun (förvaltningsberättelse
och verksamhetsberättelse) per den 31 december 2016.
Årsredovisningar för kommunens bolag hanteras enligt
vederbörlig ordning.

Noteras att fullmäktige 2017-02-27, § 7 uttalat att
fullfonderingsmodellen ska tillämpas i Årsredovisningen för
verksamhetsåret 2016.

Kommunfullmäktige beslutar därefter att tillstyrka ansvarsfrihet
för kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ.

På grund av jäv deltar inte de förtroendevalda, som 2016, ingick i
kommunstyrelsen eller någon av nämnderna, i beslutet om
ansvarsfrihet för respektive förtroendemannaorgan.

Bakgrund

Föreligger förslag till Årsredovisning 2016.

Arbetsutskottet har tillsammans med inbjudna representanter i
kommunfullmäktiges samtliga partier haft en genomgång av
Årsredovisning 2016 med representanterna för kommunens nämnder
och bolag. Vid sammanträdena gjordes analyser och reflektioner på
inlämnat material. Dessutom diskuterades strategiskt viktiga
framtidsfrågor.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Resultat kommunförvaltningen

Resultatet för verksamhetsåret 2016 uppgick till 30,1 mkr beräknat
enligt fullfonderingsmodellen (bolagen exkluderade). Beräknat
enligt blandmodellens grunder blev resultatet 21,3 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.

Resultatet för 2016 blev 23 mkr högre än budgeterat. Såväl
skatteintäkterna som de generella statsbidragen blev högre än
budgeterat. Antalet invånare i Örkelljunga kommun har ökat
betydligt snabbare än prognoserna visat såväl under 2015 som 2016,
vilket inneburit högre skatteintäkter än beräknat. Den stora
befolkningsökningen har lite motsägelsefullt även inneburit att
verksamhetens nettokostnader blivit lägre än beräknat, detta beror på
att denna post även innehåller intäkter i form av riktade statsbidrag och
dessa blev betydligt högre än beräknat för 2016. Räknat på
bruttokostnaderna, d.v.s. de riktade bidragsintäkterna
borträknade, så blev även kostnaderna för 2016 betydligt högre än
beräknat.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen har beslutat att överlämna Årsredovisningen till
revisorerna för revision.

Kommunstyrelsen har även beslutat föreslå fullmäktige att godkänna
Årsredovisningen för 2016. Kommunfullmäktige föreslås notera att
fullmäktige 2017-02-27, § 7, § 44 uttalat att fullfonderingsmodellen ska
tillämpas i Årsredovisningen för verksamhetsåret 2016.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges behandling

Ekonomichefens information

Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnas utförlig information om
Årsredovisning 2016 från ekonomichef Stefan Christensson.

Revisionens information

Revisionens ordförande Donald Nyberg informerar därefter om
Revisionsberättelsen för 2016. Av informationen framgår bl a följande:

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom
utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens
företag.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten
bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för
återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt
fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i
Örkelljunga kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna
kontroll har varit tillräcklig.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige
uppställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder
och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för
2016. Vi noterar dock att tillämpad redovisningsmetod för
pensionsskulden intjänad före 1998 avviker från regler i den
kommunala redovisningslagen vilket inte ger en helt rättvisande bild av
kommunens resultat och ställning.

Vi åberopar översända redogörelse och rapporter.

Information från kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau, M informerar om
verksamhetsåret 2016.

Av informationen framgår bl a följande:

Örkelljunga kommun gör ett bra resultat för 2016. Att Örkelljunga
kommun inte skulle redovisa ett positivt resultat för 2016 fanns
egentligen inte. Enligt Sveriges kommuner och landsting gör alla
kommuner ett rekordhögt resultat för 2016.

Vi har i år valt att avsätta 4 miljoner till resultatutjämningsreserven och
det innebär att den uppgår till 11 miljoner kr. Det är fortfarande inte
helt klart vad dessa pengar kan användas till. Det ska vara av tillfällig
karaktär och man får inte använda de till att täcka ett underskott i en
nämnd. Vi har diskuterat om det te x uppkommer en liknande situation
som vi hade 2009 vid finanskrisen, är det då möjligt att aktivera
resultatutjämningsreserven? Inte helt säkert men förhoppningsvis
kommer det framöver prejudikat och exempel på hur de kan användas.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Några saker skulle jag vilja nämna i samband med att vi avslutar 2016.
Det var en magisk kväll i september då vi invigde vårt Forum
Örkelljunga. Ett projekt som varit med oss alla i många år och som har
engagerat såväl politiker, tjänstemän och medborgare. Vi har fått
mycket beröm för vårt Forum och vi har haft ett antal större
evenemang där redan. Detta har tidigare inte varit möjligt i vår
kommun då vi inte haft möteslokaler för 200-300 personer. Kultur och
Fritidsförvaltningen har arbetet hårt med att trimma in anläggningen så
allt ska fungera och samtidigt har politikerna avsatt mer pengar i
budgeten för 2017 så att det verkligen blir den mötesplats som vi
längtat efter. Vår förhoppning är givetvis att våra medborgare ska välja
att besöka Forum inte en utan flera gånger per år. Då kommer det att bli
en mötesplats och den succé som vi alla vill.

Några andra saker som jag gärna vill nämna är arbetet med
Hälsoförskolan, arbetet har pågått under hela 2016 men har satt
ordentlig fart under 2017 i samband med att ny folkhälsoutvecklare är
på plats. Hälsoförskolan kommer att byggas på samma plats som
Högkullens förskola ligger idag. Rivningen kommer att påbörjas i
september och ny förskola på plats i början på 2019. Varför
hälsoförskola? Ett helt nytt koncept i Sverige som bygger på fysisk
aktivitet, måltider och mat samt pedagogik.

Andra stora projekt som pågått under året är nytt reningsverk där en
styrgrupp arbetar med frågan och det är en fråga som är strategiskt
viktig för Örkelljunga kommun. Vårt reningsverk är gammalt och
kapaciteten är i framtiden inte tillräcklig. Ett spännande projekt som
troligen kommer att pågå under ett antal år framöver och där politiker
men framför allt medborgare kanske till och med blir tveksamma om
det blir av. Det är en av svårigheterna med att jobba med långa projekt,
att förklara hur långt fram i tiden vi planerar !

Det sista stora projektet som vi arbetat med är ett nytt äldreboende. Vi
har vänt och vridit på ritningar, lokalisering och varit på studiebesök.
Tanken från början var Ejdernområdet och fyra våningar. Nu har vi
lämnat Ejdern och ritat om till ett förslag på två våningar. Vårt förslag
på ny placering är nu Lycksta äng och innan vi kan gå vidare behöver
vi ett godkännande från Länsstyrelsen.

7(33)



Sammanträdesprotokoll 2017-05-22
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Risken när man nämner några projekt är att man väljer bort något
annat. Så är inte fallet men se detta som ett axplock av de stora och lite
längre projekt som pågår i styrgrupper eller arbetsgrupper.

I årsredovisningen finns frågor kring sysselsättning,
befolkningsutveckling, näringsliv, ohälsotal, demografi,
omvärldsanalys etc samt de ekonomiska frågorna såsom soliditet och
upplåning samt migrationsverkets skuld till Örkelljunga kommun.

Lite kring framtiden:
Vi står inför stora utmaningar framöver. Nationellt har man varnat för
att de svåra åren inom kommunal sektor kommer 2017 och 2018.
Det handlar om utbildning och meritvärde hos våra elever men också
en fråga om våra elever får de resurser som de behöver. Det handlar om
integration och mångfald. Hur får vi en bra integration och hur får vi de
nyanlända i arbete. Några av de nyanlända som kom till Sverige 2015
har befunnit sig i etableringsreformen i 2 år. Det innebär att om vi inte
skött etableringen på rätt sätt är risken stor att man går direkt ut i
försörjningsstöd.

Frågorna som handlar om skola, vård och omsorg får inte försvinna i
mängden. De är våra allra viktigaste frågor och det är en hygien faktor
att de fungerar i kommunen.

En annan av våra stora utmaningar är de kommande investeringarna
under en 10 års period. Vi har haft ett inledande möte och kommer att
fortsätta den diskussionen. Vid en snabb sammanräkning framgår det
att vi når en investeringsvolym på ca 700 miljoner. För att kunna
hantera den volymen krävs goda resultat.

Uppföljningen av målen
Som ni ser i uppföljningen av målen så har vi inte klarat målet med att
minska sjukfrånvaron och inte heller målet med att antalet deltagare i
öppenvårdsaktiviteter ska öka med 3% samt intern kontroll om
samtliga barn erhåller rätt stöd vid rätt tillfälle. Några av målen mäts
inte varje år t ex nöjd medborgar index.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Vi har för många mål och i årsredovisningen finns endast några av
Örkelljunga kommuns alla mål med.

Vi har påbörjat resan med målarbete och nått en bit på vägen. Vi är inte
nöjda och idag på eftermiddagen har vi startat ett arbete med
målstyrning för att bli ännu lite bättre.
-Politiken ska berätta så här vill vi ha det och så här mycket får det
kosta.
-I en uppföljning och årsredovisning ska vi kunna se och mäta, hur det
blev och så här mycket kostade det.

Vi ska fokusera, söka och hitta avvikelser och de kan vara både positiva
och negativa.

Det tål att upprepas för fullmäktige att:
Vi tjänar inga pengar utan ber om pengar från medborgaren och det är
viktigt att vi berättar för medborgaren vad de får för sina pengar.
Därför är årsredovisningen och kvällens debatt en av de viktigaste i
kommunfullmäktige.

Ordförandens förslag till beslut

Ordförande Magnus Håkanssons presenterar förslag till beslut.

Yrkanden i kommunfullmäktige

Carina Zachau, M, Christer Unosson, KD och Bjarne Daa, S, yttrar sig
i ärendet och yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut, vilket
godkännes.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-03 - KS § 90
Årsredovisning 2016 Örkelljunga kommun, reviderad 2017-04-27
Revisorernas redogörelse för år 2016
Revisionsberättelse för år 2016
KPMG - Granskning av bokslut och årsredovisningar per 2016-12-31
____________

Expedieras till:
Nämnderna
Ledningsgruppen
Stefan Christensson
Anna Lindström
Kommunens revisorer
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §46 KLK.2017.37 041

Tilläggsbudget 1 år 2017

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna ekonomichefens
reviderade förslag om Tilläggsbudget 1, för Investeringar och Drift
2017.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-03 - KS § 89
Tilläggsbudget 1 år 2017 reviderad 2017-04-26
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
Kommunens nämnder
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §47 KLK.2017.152 042

Årsredovisning/Verksamhetsplan 2016 Familjen
Helsingborg

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Årsredovisning,
verksamhetsberättelse och bokslut 2016 för Familjen Helsingborg.

Bakgrund
Familjen Helsingborg består av elva kommuner som slutit avtal om
samarbete inom olika verksamhetsområden. Kommunerna som ingår i
samverkan är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan,
Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Utgångspunkten för samarbetet är visionen om att Familjen
Helsingborg ska upplevas som en sammanhängande stad och är en av
norra Europas mest kreativa och inkluderande regioner.

Uppgiften för samarbetskommittén är att bredda och fördjupa
samarbetet så att kommunerna tar tillvara utvecklingsmöjligheterna för
vår region. Familjen Helsingborg leds av en styrelse med två
representanter för varje medlemskommun. Dessa representerar såväl
majoritet som minoritet i respektive kommun. I kommittén ingår även
kommundirektörerna som adjungerade till styrelsen och bereder
samtliga ärenden inför mötena.

Samarbetet bygger på ett aktivt deltagande både personellt och
resursmässigt från medlemskommunernas sida. Detta sker främst
genom ett 40-tal kunskapsnätverk och arbetsgrupper med tjänstemän
från medlemskommunerna. Det finns också ett gemensamt sekretariat
som håller ihop ärenden och nätverk. Under de senaste åren har
kvalitén i samarbetet ökat genom allt fler gemensamma planer och
projekt.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Det finns ett avtal som reglerar kommitténs arbete. Samarbetsavtalet är
fr o m 2016 ett tillsvidareavtal mellan de elva medlemskommunerna.
Grundfinansieringen sker genom medlemsavgifter som uppgår till 21
kr per invånare, vilket totalt sett är oförändrat i jämförelse med tidigare
år. Numera ingår ersättning från näringslivsenheterna med 3 kr per
invånare i detta belopp. Utöver grundfinansieringen kan större projekt
och utredningar kräva särskild finansiering.

Årsbudgeten uppgick 2016 till 7,1 Mkr. Ingående balans redovisade ett
överfört överskott från tidigare år på 2,1 Mkr. Årets resultat 2016
uppgick till 1,1 Mkr, vilket genererade ett ackumulerat överskott på 3,2
Mkr. I detta belopp ingår dock beslutade ej utbetalda belopp i två
ärenden på 0,4 Mkr. Underliggande resultat för 2016 blev således 0,7
Mkr.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-03 - KS § 91
Årsredovisning 2016 Familjen Helsingborg
Granskningsrapport 2016 Familjen Helsingborg
Uppföljning av Verksamhetsplan 2016
Styrelsens analys av mätetal i Verksamhetsplan 20106
Bruttoredovisning uppföljning av mätetal i Verksamhetsplan 2016
____________

Expedieras till:
Familjen Helsingborg, Jan-Inge Hansson
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KF §48 KLK.2017.119 042

Årsredovisning 2016 Örkelljungabostäder AB

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen i
Örkelljungabostäder AB.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2016 för
Örkelljungabostäder AB.

Tommy Brorsson, SD, och Tommy Håkansson, S, deltager inte i
beslutet på grund av jäv.

Bakgrund
Årsredovisning 2016 är framtagen för Örkelljungabostäder AB.

Kommunfullmäktiges behandling

Vid ärendets behandling yttrar sig Bjarne, Daa, S.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-03 - KS § 92
Protokoll Örkelljungabostäder AB 2017-03-13, se § 8
Årsredovisning 2016 Örkelljungabostäder AB
KPMG - Revisionsberättelse
Granskningsrapport lekmannarevisorn
____________

Expedieras till:
Örkelljungabostäder AB
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KF §49 KLK.2017.141 042

Årsredovisning Medelpunkten 2016

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
direktionen i Kommunalförbundet Medelpunkten.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2016
för Kommunalförbundet Medelpunkten.

Annika Jönsson, M, deltager inte i beslutet på grund av jäv.

Bakgrund
Årsredovisning 2016 är framtagen för Medelpunkten.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-03 - KS § 94
Protokoll Medelpunkten 2017-02-28, se § 3
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport för
Medelpunkten 2016
____________

Expedieras till:
Kommunalförbundet Medelpunkten

15(33)



Sammanträdesprotokoll 2017-05-22
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §50 KLK.2017.130 042

Årsredovisning med intern kontroll 2016 Örkelljunga
Fjärrvärmeverk AB

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen i
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2016 för
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Tommy Håkansson, S, Per-Uno Nilsson, M, Bjarne Daa, S, Blagoveska
Poulsen, SD, och Mikael Bengtsson, SD, deltager inte i beslutet på
grund av jäv.

Bakgrund
Årsredovisning och intern kontroll 2016 är framtaget för Örkelljunga
Fjärrvärmeverk AB.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-03 - KS § 95
Stämmoprotokoll med revisionsberättelse och lekmannarevisorns
granskningsrapport Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 2017-03-30
Intern kontroll 2016
____________

Expedieras till:
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB
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Kommunfullmäktige
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signatur

Utdragsbestyrkande

KF §51 KLK.2016.228 312

Besvarande av motion (M) och (C) - Undersök
möjligheten att tillsammans med Trafikverket bygga en
gång- och cykelväg utmed väg 24 och vidare till
Tockarps skola

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
utbildningsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens paragrafer
i ärendet.

Motionen bifalles.

Kommunledningskontoret får därmed i uppdrag att ta fram
förslag till fortsatt hantering av motionen att undersöka
möjligheten att tillsammans med trafikverket bygga en gång och
cykelväg utmed väg 24 och vidare till Tockarps skola.

Bakgrund
Carina Zachau, M, och Martin Gustafsson, C, har inlämnat följande
motion:

Under de kommande åren kommer det grävas i stora delar av vår
kommun och i stort sett på varje gata eller väg. Örkelljunga och
Svenska Stadsnät har tillsammans tecknat ett samarbetsavtal som
innebär att fiberanslutning skall kunna erbjudas till de allra flesta i vår
kommun, detta gäller såväl tätort som landsbygd. Vår förhoppning är
givetvis att så många som möjligt av våra kommuninvånare är
intresserade så att anslutningen blir så nära 100 % som möjligt.

I samband med utbyggnaden kommer gator och vägar att grävas upp på
många ställen, givetvis skall dessa återställas men asfalten blir skadad
och det kommer oundvikligen bli så att det inte blir samma skick som
om de vore nyasfalterade.
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Vi anser därför att vi bör senarelägga en del av de planerade
asfaltsarbetena tills utbyggnaden och nedgrävningen av fiber är
avslutad. Det är inte försvarligt att vi med skattebetalarnas pengar
asfalterar ena veckan för att i nästa vecka gräva upp samma väg för att
lägga ned fiber. Skulle man då inte kunna planera vilka område som
berörs?, kan man fråga sig. Det är möjligt och det görs redan så gott det
går, men vi noterar att förutsättningarna ändras väldigt snabbt och olika
intressen kommer och går.

Därför anser vi, motionärer, att det är en bättre idé just nu att investera
"asfaltspengar" i en ordentlig gång och cykelväg utmed väg 24 och
vidare till Tockarp. Detta gynnar landsbygden och ger en möjlighet för
våra skolbarn att på ett säkert sätt ta sig till och från skolan.

Givetvis skall asfalteringen återupptas till fullo när fibersatsningen i vår
kommun är avslutad.

Vi yrkar därför på :
Att: Kommunfullmäktige ger lämplig instans i uppdrag att undersöka
möjligheten att tillsammans med trafikverket bygga en gång och
cykelväg utmed väg 24 och vidare till Tockarps skola.

Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden för yttrande senast
den 15 december 2016.

Utbildningsnämndens yttrande

Utbildningschef Ingela Ström och förvaltningsstrateg Amanda
Cederholm har inlämnat följande förslag till yttrande över motionen:

Anläggning av gång- och cykelvägar ligger inte inom
utbildningsnämndens kompetensområde. Detta yttrande behandlar
därför endast de aspekter med en ny gång- och cykelväg som påverkar
utbildningsnämndens verksamhetsområde.
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signatur

Utdragsbestyrkande

En gång- och cykelväg längs väg 24 och vidare till Tockarps skola
skulle bidra positivt till utbildningsnämndens verksamhet. Väg 24 är en
tungt trafikerad väg som inte lämpar sig för cykling i dagsläget. Det
skulle även underlätta för de barn som idag har skolskjuts, om de skulle
vilja cykla till och från skolan någon dag i veckan. Självklart betyder
detta inte att dessa barn skulle förlora rätten till skolskjuts, men om de
skulle känna för att cykla någon dag så är det en valmöjlighet.

I längden skulle en cykelväg även kunna bidra till en bättre hälsa, då
den skulle ge barn och vuxna möjlighet att cykla istället för att alltid ta
bilen.

Folkhälsa
En gång- och cykelväg längs väg 24 och vidare till Tockarps skola
skulle bidra positivt till folkhälsan, då det skulle ge en möjlighet till att
röra på sig mer.

Miljö och klimat
En gång- och cykelväg längs väg 24 och vidare till Tockarps skola
skulle vara bra för miljön om det skulle leda till att fler väljer att cykla
istället för att alltid ta bilen.

Utbildningsnämnden har beslutat

att som utbildningsnämndens yttrande i ärendet överlämna
utbildningschefens och förvaltningsstrategens skrivelse, samt

att föreslå att motionen bifalles.

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande

Stadsarkitekt Maria Månsson Brink och samhällsbyggnadschef Kristian
Swärd har framfört följande:

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att motionärerna framför en
mycket god idé, med syfte att förbättra förutsättningarna för oskyddade
trafikanter i kommunen. Dock kan förvaltningen, efter mindre
undersökningar, konstatera att förutsättningar för ett genomförande av
projektet just nu inte föreligger.
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signatur

Utdragsbestyrkande

Den föreslagna gång- och cykelvägen uppskattas ha en sträcka om cirka
6,2 kilometer. Vid översiktlig beräkning av vad en sådan gång- och
cykelväg skulle kosta att anlägga (utan att ha räknat med
speciallösningar som krävs till exempel vid korsning av väg 24)
uppskattas kostnaden till ca 9 miljoner kronor. Utöver
anläggningskostnaden tillkommer kostnader för projektering och
eventuell marklösen.

Motionärerna föreslår att kommunen bör senarelägga en del av de
planerade asfaltsarbetena tills utbyggnaden och nedgrävningen av
fiber är avslutad, för att använda budgeterade medel till anläggning av
gång- och cykelvägen. Fibernedgrävningen beräknas avslutad årsskiftet
2016-2017. I den budget som för 2016 anslagits för asfaltering återstår
ca 1 miljon kronor.

Trafikverket är väghållare för väg 24. Vid anläggande av gång- och
cykelvägar är det brukligt att Trafikverket och kommunen finansierar
halva kostnaden var. Kommunen ansöker varje höst om statlig
medfinansiering för anläggande av gång- och cykelvägar.
Ansökningstiden i år har löpt ut och nästa ansökningsmöjlighet är
hösten 2017, då man ansöker om statlig medfinansiering för projekt
som beräknas utföras år 2020.

När kommunen i vanliga fall ansöker om statlig medfinansiering görs
detta utifrån prioriterade projekt i kommunens cykelplan. Gång- och
cykelväg utmed väg 24, vidare till Tockarps skola, finns inte med som
en beskriven åtgärd i cykelplanen.

År 2019 har Trafikverket avsatt 2,8 miljoner för utbyggnad enligt ÅVS
Riksväg 24 – Laholmsvägen. Den sträcka som då kommer att byggas ut
är från Industrigatan till ”Skogens affär”.

Kommunen kan till hösten 2017, när nästa ansökningsperiod infaller,
ansöka om statlig medfinansiering för utbyggnad från ”Skogens affär”
till Tockarps skola, under förutsättning att kommunen har möjlighet att
betala halva kostnaden. Tidigaste utförande av åtgärden blir då år 2020,
under förutsättning att Trafikverket instämmer i att åtgärden ska göras.
Trafikverket inleder alla sina projekt med att göra en ”ÅVS” i vilken
man utröner hur projektet ska genomföras och vad det kommer att
kosta.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att överlämna tjänsteskrivelsen
till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att återremittera ärendet
till samhällsbyggnadsnämnden för erhållande av nämndens utlåtande
över motionen.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att bifalla motionen

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden

Carina Zachau, M, Mikael Eskilandersson, SD, och Martin Gustafsson,
C, yrkar bifall till motionen, vilken godkännes.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-03 - KS § 100
Motion (M) och (C) - Gång- och cykelväg utmed väg 24 och vidare till
Tockarps skola
Protokoll 2016-12-08 - UN § 123
Tjänsteskrivelse - förslag till yttrande över motion (M) och (C) om
gång- och cykelväg utmed väg 24 och vidare till Tockarps skola
Protokoll 2016-12-12 - SBN § 118
Yttrande över motion - förvaltningens förslag
Protokoll 2017-03-13 - SBN § 28
____________

Expedieras till:
Charlotta Kabo Stenberg
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Carina Zachau
Martin Gustafsson
Kristian Swärd
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KF §52 KLK.2017.89 379

Besvarande av motion från KD - utred förutsättningarna
för att investera i en egen solcellspark i vår kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna för att
investera i en egen solcellspark i kommunen.

Motionen bifalles.

Kommunledningskontoret får därmed i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att investera i en egen solcellspark i
kommunen.

Bakgrund
Gunnar Edvardsson har för Kristdemokraterna inlämnat följande
motion:

I samband med byggnationen av Forum installerades en
solcellsanläggning på taket som förser hallen med el. Örkelljunga
har redan påbörjat processen med att skaffa klimatsmart energi.

Vi kristdemokrater vill gärna fortsätta med denna utveckling för att öka
andelen egenproducerad klimatsmart energi och för att få en större
självförsörjningsgrad.

Lokalisering av solceller kan diskuteras, dels kan kommunens
befintliga fastigheter som är lämpliga förses med solceller, dels är det
möjligt att lokalisera en större anläggning på en optimal plats.

Utredningen visar vad som är bäst ur såväl ekonomiskt som
driftsmässigt perspektiv. Naturligtvis bör vi titta på goda exempel på
annat håll. Solcellsanläggningar ger betydligt mindre påverkan på
omgivningen än t ex vindkraftkraft.

Kommunfullmäktige föreslås besluta
Att Örkelljunga kommun utreder förutsättningarna för att investera i en
egen solcellspark i vår kommun.
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Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden
Gunnar Edvardsson, KD, och Bjarne Daa, S, yrkar bifall till motionen,
vilket godkännes.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-03 - KS § 101
Motion, KD - Utred förutsättningarna för att investera i en egen
solcellspark i vår kommun
____________

Expedieras till:
Gunnar Edvardsson
Charlotta Kabo Stenberg

23(33)



Sammanträdesprotokoll 2017-05-22
Kommunfullmäktige
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KF §53 KLK.2017.118 006

Besvarande av motion från SD - Mötesflexibilitet

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att undersöka möjligheten att
förenkla för ledamöter att delta i möten från annan plats via sin
laptop (liknande).

Motionen bifalles.

Kommunledningskontoret får därmed i uppdrag att undersöka
möjligheten att förenkla för ledamöter att delta i möten från
annan plats via sin laptop (liknande).

Bakgrund
Tommy Brorsson har för Sverigedemokraterna inlämnat följande
motion:

Det är ett problem att engagera bl.a yngre personer i politiken. Yngre
är mitt i karriär och familjebildning och har svårt att få ihop livspusslet.
Även andra åldersgrupper kan, av olika skäl, ha svårt att regelbundet
fysiskt närvara vid möten eller vill inte låsa upp sig för längre
åtaganden.

Därför föreslår SD, Örkelljunga att man undersöker vilken potential
som finns, att via ny teknik, ge möjlighet att delta i möten från
hemmet, från arbetsplatsen eller varför inte från semesterorten med
hjälp av sin laptop (liknande). Ett virtuellt alternativ skulle minska
kostnader i såväl kronor som tid (resekostnader, ingen restid och
frånvaro från ordinarie arbete o.s.v.). Detta skulle underlätta avsevärt
för yngre politiskt intresserade. Dessa skall ta över och leva i samhället
i framtiden och måste få en chans att successivt komma in i det
politiska arbetet utan att försaka karriär och familj.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Att undersöka möjligheten att förenkla för ledamöter att delta i möten
från annan plats via sin laptop (liknande).
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Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkande

Tommy Brorsson, SD, yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut, vilket
godkännes.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-03 - KS § 102
Motion, SD - Mötesflexibilitet
____________

Expedieras till:
Tommy Brorsson
Charlotta Kabo Stenberg
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KF §54 KLK.2017.137 048

Sveriges kommuner och Landsting, SKL - Erbjudande
om förvärv av aktier i Inera AB

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att av SKL Företag AB förvärva 5
(fem) aktier i Inera AB för en sammanlagd köpeskilling om 42 500
kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

Kommunfullmäktige godkänner det i ärendet redovisade
aktieägaravtalet och att kommunen inträder som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker inom
tilläggsbudget 2, 2017.

Bakgrund
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av
alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på
utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och
medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan
kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för
digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till
exempel 1177 Vårdguiden, UMO (ungdomsmottagning på nätet) och
Journal via nätet.

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera
AB har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för
landsting och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att
verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger en
närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling.

Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen
för SKL 2016-10-07 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar
merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har
sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB.
Efter den formella tillträdesdagen 2017-03-16 kan nu landets
kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på
samma villkor som landsting och regioner.
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Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom
ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, varav
sex politiska företrädare från kommunsidan, sex politiska företrädare
från landsting/regioner och tre tjänstemän. Hittills har Ineras
verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom
det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa
tjänster från Inera AB utan föregående upphandling (genom det så
kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare
kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av
digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger i linje med
SKL:s uppdrag att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkande

Carina Zachau, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut,
vilket godkännes.

I ärendet yttrar sig även Arne Silfvergren, S, Christer Unosson, KD,
och kommunchef Charlotta Kabo Stenberg.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-03 - KS § 104
SKL - Erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB
Beslutsunderlag till kommunerna
Bilaga 1 - Aktieöverlåtelseavtal
Bilaga 2 - Anslutningsavtal till aktieägaravtal avseende INERA AB

Bilaga 3 - Aktieägaravtal avseende Inera AB
Bilaga 4 - Bolagsordning
Bilaga 5 - Ägardirektiv
Bilaga 6 - Årsrapport 2015
____________

Expedieras till:
inera@skl.se, kommunchefen, ekonomichefen, pärm TB 2
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KF §55 KLK.2017.131 741

Interpellation, S - Hur har demenssjuka det på särskilt
boende?

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att notera interpellationen från
Agneta Lindau Persson samt informationssvaret från
socialnämndens ordförande Annika Jönsson, M.

Bakgrund
Agneta Lindau Persson har för socialdemokraterna inlämnat följande
interpellation till socialnämndens ordförande:

Hur har demenssjuka det på särskilt boende?
Regeringen har i Socialtjänstförordningen (2001:937,2 kap 3§)
förtydligat där det framgår att den enskildes behov ska vara styrande
och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt i den omfattningen
som krävs.

IVO, (inspektionen för vård-och omsorg) har efter förordningens
införande granskat ett flertal kommuners verksamhet under 2016, där
nu vite har utgått p g a särskilt dålig kvalitet nattetid.

Den 20 januari 2017 beslutade SKL att ge ut rekommendationer till
kommunerna, om att fatta beslut att anta vissa rekommendationer, i
syfte att stärka utvecklingen och kvaliteten på de särskilda boendena
ytterligare för äldre nattetid.

Med anledning av ovanstående skrivning vill Socialdemokraterna i
Örkelljunga kommun ha svar på följande frågor:

1.Hur bedrivs arbetet på natten för de demenssjuka i särskilt boende?

2.Vilket inflytande har de äldre demenssjuka och deras anhöriga vad
det gäller omsorgsinsatser och tillsyn även nattetid?
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3.Finns det personal på demensavdelningarna som utan dröjsmål kan
uppmärksamma, om en boende behöver stöd och hjälp under natten när
det gäller den enskildes medicinska och sociala behov?

4.Finns tillgängligt arbetsledning som stöd till personal under natten i
det särskilda boendet?

5.På vilket sätt har regeringens stimulansmedel, på totalt 7 miljarder
under tre år, för att öka bemanningen inom vård och omsorg om äldre
och för att ge ökad trygghet och kvalitet för den enskilde använts och
påverkat verksamheten i det särskilda boendet Örkelljunga kommun?

6.Kommer Örkelljunga kommun att fatta beslut om att anta SKL;s
rekommendationer i syfte att stärka utvecklingen och kvaliteten på
särskilda boenden, för äldre nattetid enligt de fyra punkterna? 1. Koll
på läget. 2. Planera utifrån individens behov. 3. Ta fram en strategi för
att utveckla digitaliseringens möjligheter. 4. Ledarskap.

Kommunfullmäktiges behandling 2017-04-24

Kommunfullmäktige har beslutat att uppta interpellationen till
behandling vid nästa sammanträde.

Kommunfullmäktiges behandling

Svar på motionen från socialnämndens ordförande Annika
Jönsson.

Annika Jönsson framför följande svar på interpellationen:

Tack så mycket för dessa frågor.
Det är alltid bra att ta reda på fakta och få veta hur bra vi egentligen är
och hur gott arbete personalen på våra boende gör!

1.Hur bedrivs arbetet på natten för de demenssjuka i särskilt boende?

Jag tänker att du vill veta hur bemanningen är på våra boende på
nätterna, och inte vilka arbetsuppgifter personalen har. Jag har i alla fall
utgått ifrån hur boendena är bemannade. (Vill Agneta veta mer i detalj
vilka arbetsuppgifter som förekommer föreslår jag att vi tar kontakt
med någon enhetschef)

29(33)



Sammanträdesprotokoll 2017-05-22
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

De boende vi har för demenssjuka är Tallgården och Södergården
Tallgården består av 4 avdelningar vilka är fördelade på två plan. På
natten arbetar 2 personal där.
Man fördelar sig på varsitt plan i huset och hjälper varandra vid behov,
exempelvis hos vårdtagare där man av någon anledning behöver vara
två personal.

Södergården består av 8 avdelningar. Fördelningen av personalen
skiftar beroende på husets planlösning. På natten arbetar 4 personal där.
2 personal fördelar sig på tre avdelningar, Ljusglimten (demens),
Solskenet(demens) och Utsikten(ej demens men har bemanning som
demens).1 personal har Söderleden och Söderläget (demens), samma
våningsplan. 1 personal har Terrassen och Södersidan samt
Söderhöjden på annat plan.

Bemanningen som beskrivet är enligt schema och avsteg från detta görs
ibland när man behöver stärka upp med extra personal. De tillfällena
kan exempelvis utgöras av att en demensavdelning behöver mer tillsyn
nattetid. Detta har senast skett på Södergården under hösten 2016 och
även in på början av 2017.

2.Vilket inflytande har de äldre demenssjuka och deras anhöriga vad
det gäller omsorgsinsatser och tillsyn nattetid?

Det finns något som heter genomförandeplanen. Genomförandeplanen
är tongivande i den personcentrerade vården av personer med
demensdiagnos. Genomförandeplanen är ett förtydligande av hur vi
bedriver vården med hänsyn tagen till hur biståndsbeslutet ser ut samt
till vårdtagarens egna önskemål. Kan vårdtagaren inte själv ge uttryck i
hur denna önskar att vården bedrivs tar man hänsyn till hur personen
resonerat tidigare med stöd av anhöriga. Tillsynen på natten är väl
dokumenterad i denna plan. Denna plan går att ta del av även av
närstående. (Tjänstgörande sjuksköterska ansvarar, utöver
kontaktperson, för en dialog med närstående att tillsyn och omvårdnad
måste förändras av ex. medicinska faktorer som kan spela in. )
Alla vårdtagare riskbedöms 1 ggr/halvåret eller vid behov i
kvalitetsregistret Senior Alert utifrån följande risker;

· Fallrisk

· Trycksår

· Undernäring

· Ohälsa i Munnen.
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Vill vårdtagaren inte ingå i ett kvalitetsregister riskbedöms dessa
utanför registret. Åtgärder planeras utifrån vilka risker som identifierats
och tydliga vårdplaner upprättas. För personer med demenssjukdom
eller demenssymtom använder vi oss av ett register som kallas BPSD,
Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. Här görs en
kartläggning över personens beteende och det utmynnar sedan i
bemötandeplaner som ger personalen en enhetlig bild över hur de i
samsyn kan arbeta med personens olika beteende allt för att personen
med demenssjukdom ska må så bra som möjligt.

Med dessa kvalitetsregister når man bättre fram med rätt planering för
en person med demenssjukdom även nattetid. Omsorgsinsatser och
tillsyn sker då på ett systematiskt sätt som bidrar till en säkrare vård då
riskerna tidigt identifierats. Anhöriga kan med hjälp av personalen få
tydlig information hur natten ser ut för den enskilde.

3. Finns det personal på demensavdelningarna som utan dröjsmål kan
uppmärksamma om en boende behöver hjälp och stöd under natten då
det gäller medicinska och sociala behov?

Ja. Det finns en hel del dörrlarm då personal behöver veta om personen
lämnar sitt rum då de kan befinna sig på ett annat plan och kanske inte
genast uppmärksammar detta.
Ibland lämnas en avdelning för att man måste hjälpas åt vid en så
kallad dubbelbemanning.

All personal arbetar med delegerade medicinska uppgifter ex. givande
av läkemedel ur dosett eller dosrulle.
Medicinska behov som kan uppstå nattetid utöver delegerade uppgifter
hanteras av tjänstgörande sjuksköterska.

4.Finns tillgängligt arbetsledning som stöd till personal under natten i
det särskilda boendet?
Ja.
Tjänstgörande sjuksköterska går in som arbetsledare nattetid. Vid akuta
och oförutsedda händelser kontaktas respektive enhets- och
verksamhetschefer.
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5.På vilket sätt har regeringens stimulansmedel, på totalt 7 miljarder
under tre år, för att öka bemanningen inom vård och omsorg om äldre
och för att ge ökad trygghet och kvalitet för den enskilde används och
påverkat verksamheten i det särskilda boendet Örkelljunga kommun?

Örkelljunga kommun har rekvirerat sin tilldelning av dessa
stimulansmedel och fördelat dessa med tonvikt på nattpersonal.
2016 användes en del pengar (1,2 mkr) till nattjänster vilket innebär att
natten i hemvården är utökad med en extra person varje natt. Denna
tjänst servar även de särskilda boende Tall- och Södergården vid ovan
nämnda behov, ex ökad vårdtyngd på demensboende.
En mindre del av pengarna (355 tkr) har gått till att förstärka
Tallgården med extra undersköterska och aktivitetsledare samt att
sjuksköterskegruppen är förstärkt med poolsköterska och ökad
sysselsättningsgrad (972 tkr.)

6.Kommer Örkelljunga kommun att fatta beslut om att anta SKL:s
rekommendationer i syfte att stärka utvecklingen och kvalitén på de
särskilda boende, för äldre nattetid enligt de fyra punkterna?
· 1, Koll på läget
· 2, Planera utifrån individens behov
· 3, Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter
· 4, Ledarskap

Vad det gäller den rekommendation från SKL som, du Agneta, syftar
till kommer vi i nämnden att få information om och ta del av den 2
maj, dvs på vårt nästa nämndsmöte. Om huruvida vi kommer att fatta
beslut om att anta just dessa rekommendationer, som jag i min värld
tycker är högst självklara, vill jag i dagsläget vilja vara osagt. Mycket
kommer säkert att vara en självklarhet att implementera när vi börjar
bygga vårt nya äldreboende.
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Avslutningsvis:
Allt arbete kan förbättras och utvecklas. Målet för socialnämnden i
Örkelljunga kommun är att vi ska vara bäst i klassen. Vi ska ha en vård
som är värdig, vi ska ha en hög kvalitet både när det gäller demensvård
och annan vård. Både nattetid och dagtid. Vi ska, i Örkelljunga, absolut
ha koll på läget, planera utifrån individens behov, ha en strategi för att
utveckla digitalisering och ha ett gott ledarskap. Allt annat är inte okej.
Jag är övertygad om att vi i nämnden är fullständigt överens om detta.

Kommunfullmäktiges behandling

Vid kommunfullmäktiges behandling av interpellationen yttrar sig
Agneta Lindau Persson, S, och framför även sitt tack för svaret.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-04-24 - KF §44
Interpellation, S - Hur har demenssjuka det på särskilt boende?
Socialnämndens ordförande, Annika Jönsson - Svar på Interpellation
____________

Expedieras till:
Agneta Lindau Persson
Agneta Jönsson
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