
Sammanträdesprotokoll 2015-08-24
Kommunfullmäktige

Tid och plats 2015-08-24 - Kommunhuset klockan 19.00-21.45.

Beslutande
Enligt till protokollet fogad närvarolista.

Övriga deltagande Kenth Svensson, kommunsekreterare, sekreterare.
Peter Andreasson, kommunchef,
Staffan Roos personalchef, § 83-86
Renée Thungren Sjöstedt, seniorkonsult, KPA, § 83

Justering
Justerare Åke Sjörin och Jane Holmström Björkman.

Plats och tid Kommunhuset 2015-08-31 klockan 17.00.

Justerade paragrafer §§ 83 - 104

Underskrifter

Sekreterare
.................................................................
Kenth Svensson

Ordförande
.................................................................
Magnus Håkansson

Justerare
.................................................................
Åke Sjörin

.................................................................
Jane Holmström Björkman

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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2015-09-24
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protokoll Kommunkansliet

Underskrift
................................................................
Kenth Svensson
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Sammanträdesprotokoll 2015-08-24
Kommunfullmäktige

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§ 86
KS Avsl

§ 88
KS IS

§ 89
KS ME

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Olsson Christer, S N Avst Avst X X

Eskilandersson Mikael, SD N X Avst Avst X

Zachau Carina, M N X X X

Bjertner Thomas, S N X X X

Bengtsson Niclas, SD N X X X

Hammar Henrik, M N X X X

Gustavsson Martin, C N X X Avst Avst

Holmström Björkman Jane, S N X X X

Brorsson Tommy,SD N X X X

Roos Madeleine, M N X X X

Sjörin Åke, FP Nt X X X

Carlsson Patric, S N X X X

Bengtsson Michael, SD N X X X

Unosson Christer, KD N X X X

Nilsson Henrik, M N X X X

Bencsik Betty, S Nt X Avst Avst X

Bengtsson May, SD N X X X

Ekelund Madeléne, MP N X Avst Avst X

Nilsson Tomas, C N X X Avst Avst

Bencsik Niklas, S N X Avst Avst X

Persson Mats, MO N X X Avst Avst

Linderos Henrik, M N X X X

Josefsson Matti, SD N X X X

Edvardsson Gunnar, KD N X X X

Lindau-Persson Agneta, S N X X X

Eskilandersson Anneli, SD N X X X

Lindahl Theresa, M N X X X

Zorec Björn, FP N X X X

Daa Bjarne, S N X X X

Nilsson Ulf, SD Nt X X X

Andersson Arne, M N X X X

Svensson Leif, S N Avst Avst X Avst Avst

Johansson Lars, C Nt X X Avst Avst

Anderberg Lennart, SD N X X X

Engström Clas, KD N X X X

Svensson Lennart, M N X X X

Håkansson Tommy,S Nt X X X

Rosenqvist Tommy,SD Nt X X X

Pertoft Pauline, MP N X X X

Svensson Ingmar, S N Avst Avst X Avst Avst

Håkansson Magnus, KD N X X X

Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2015-08-24

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande
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Sammanträdesprotokoll 2015-08-24
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §83 KLK.2015.304 009

Information från KPA, seniorkonsult, Renée Thungren
Sjöstedt om Pensionspolicyn

Seniorkonsult Renée Thungren Sjöstedt informerar kommunfullmäktige
om kommunens förslag till pensionspolicy. Förslaget till ny
pensionspolicy hanteras som särskilt ärende vid dagens sammanträde.
Det finns idag två avtal, det gamla KL för anställda före 1986 och det
nya för anställda födda efter 1986. Nuvarande pensionssystemet har gått
från ett förmånsbestämt till ett avgiftsbestämt system. Möjligheten finns
att gå över till det nya avgiftsbestämda avgiftssystemet om man har lön
över 7,5 inkomstbelopp, dvs idag 36.313 kronor.

I det nya pensionsreglementet som trätt ikraft efter valet 2014 finns
olika former av omställningsstöd som underlättar initiativ för att söka
nya anställningar när förtroendeuppdraget upphört.

I föredragningen presenteras i övrigt punkterna:

· Pensionsavtal för anställda
· Pensionsavtal för förtroendevalda.
· Arvodesväxling
· Efterlevandeskydd

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
____________
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Sammanträdesprotokoll 2015-08-24
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §84 KLK.2015.269 030

Pensionspolicy Örkelljunga kommun, reviderad

Personalenheten har utarbetat reviderat förslag till pensionspolicy för
Örkelljunga kommun.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-08-12 - KS § 112
Pensionspolicy Örkelljunga kommun, reviderad

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslaget till Pensionspolicy för Örkelljunga
kommun

____________

Expedieras till:
Ledningsgruppen
Staffan Roos för åtgärd
Lisbeth Nilsson för åtgärd
Elinor Franzén
Amanda Cederholm, kommunens reglemente och policies
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Sammanträdesprotokoll 2015-08-24
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §85 KLKP.2015.41 020

Beslut om värdegrund för Örkelljunga kommun.

Hösten 2011 startade en dialog vid ett ledarforum om kommunens
gemensamma identitet och värderingsarbetet i Örkelljunga kommun.
Under 2012 flyttades dialogen ut till arbetsplatsträffarna där
medarbetare tillsammans med respektive chef formulerade hur de vill
att verksamheten ska uppfattas av kommuninvånarna och hur anställda
måste agera för att bilden ska upplevas i vardagen. Utgångspunkten var
också de mål som respektive verksamhet hade.

Personalenheten sammanställde informationen från verksamheterna och
bildade 2014 en arbetsgrupp bestående av representanter från flera
förvaltningar.

Arbetsgruppen identifierade kunskap, omtanke och handling som de
mest återkommande värdeorden och dessa sammanfattades i följande
mening:

"I Örkelljunga kommun arbetar alla medarbetare med ett professionellt
bemötande präglat av kunskap, omtanke och handling".

Oavsett vilken förvaltning eller verksamhet man arbetar i, så har det
tydligt framgått att i alla möten har man bäst möjlighet att påverka och
handla så att värdegrunden blir verklighet för de man möter och inte
bara vackra ord på ett papper.

Personalutskottet har under projektets gång informerats.

Värdegrunden stämmer enligt personalenheten väl in i kommunens
övergripande Personalpolicy.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-08-12 - KS § 110
Beslut - värdegrund för Örkelljunga kommun
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Sammanträdesprotokoll 2015-08-24
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges behandling

Christer Unosson, KD, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket
bifalles.

Kommunfullmäktige beslutar således

att anta förslag till Värdegrund för Örkelljunga kommun. I
förslaget presenteras följande sammanfattning:

"I Örkelljunga kommun arbetar alla medarbetare med ett
professionellt bemötande präglat av kunskap, omtanke och
handling".

____________

Expedieras till:
Ledningsgruppen för vidareinformation
Staffan Roos för åtgärd
Elinor Franzén
Amanda Cederholm, reglementen och policies
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Sammanträdesprotokoll 2015-08-24
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §86 KLKP.2015.38 028

Förslag till Regelverk gällande privat hälso- och
sjukvård för anställda

Personalenheten presenterar förslag till regelverk för Synfelsbehandling
såsom laserbehandling och för IVF (provrörsbefruktning) eller annan
fertilitetsbehandling.

Av förslaget framgår att Örkelljunga kommun arbetar aktivt med att
vara en attraktiv arbetsgivare. Att arbeta med erbjudande kring
personalvårdande förmåner är ett sätt att stärka sin position, för såväl
befintliga som kommande medarbetare. Arbetsgivaren har fått
önskemål från personal om att kunna få privat hälso- och sjukvård mot
bruttolöneavdrag. Önskemålen handlar främst om synfelsbehandlingar.

Erbjudandet riktar sig till all tillsvidareanställd personal. Ansökan sker
på initiativ av den anställde. Erbjudandet gäller privat hälso- och
sjukvård enligt följande:

· Synfelsbehandlingar såsom laserbehandling, RLE (Refractive
Lens Exchange), ICL (Intracoulor Contact Lens).

· IVF (provrörsbefruktning) eller annan fertilitetsbehandling.

Enligt skatteverket kan en arbetsgivare bekosta en läkarbehandling utan
att den anställde beskattas för denna förmån, under förutsättning att
behandlingen sker hos en privat läkare eller ett privat sjukhus.

Ett avtal upprättas mellan den anställde och Örkelljunga kommun i
vilket den anställde godkänner villkoren och därmed sitt personliga
ansvar.

Bruttolöneavdrag innebär i praktiken en omförhandling av den
anställdes lön. Lönen sänks under avtalstiden. Avdraget görs på
bruttolönen och den anställde slipper att betala skatt på avdraget.
Utgiften för behandlingen tar arbetsgivaren in genom löneavdrag och de
minskade arbetsgivaravgifterna.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-08-12 - KS § 111
Förslag till beslut- Regelverk gällande privat hälso- och sjukvård för
anställda
Avtal - om behandling privat hälso och sjukvård för anställda
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Sammanträdesprotokoll 2015-08-24
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta regelverk gällande privat hälso- och sjukvård för
anställda i Örkelljunga kommun.

Madeléne Ekelund har reserverat sig skriftligt mot beslutet enligt
följande:

Miljöpartiet yrkade på avslag med motiveringen att det måste finnas
andra sätt att vara en attraktiv arbetsgivare som gynnar alla - eller
åtminstone nästan alla - anställda i Örkelljunga kommun. Vi är inte
emot förslaget i sig, även om det främst gynnar dem som redan har hög
lön. Alla har inte råd att revidera sin lön med 8.000 kr mindre/månad i
10 månader, som kan bli aktuellt vid en IVF-behandling.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden i kommunfullmäktige
Carina Zachau, M, Mikael Eskilandersson, SD, Niclas Bengtsson, SD,
Bjarne Daa, S, och Patric Carlsson, S, yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Madeléne Ekelund, MP,Mats Persson, MO och Agneta Lindau-Persson,
S, yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att
kommunstyrelsens förslag antas.

Omröstning begärs och följande voteringsproposition fastställes:

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

Genomförd omröstning, som närmare framgår av till protokollet fogad
närvarolista, utfaller med 34 ja-röster, 4 nej-röster och 3 avstår.
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutar således

att anta regelverk gällande privat hälso- och sjukvård för
anställda i Örkelljunga kommun.

Mats Persson, MO, reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt
följande:

Fullmäktige borde avvisat ärendet om ögonlaser och fertilitetsbendling.
Vi avser naturligtvis inte att göra behandlingen onåbar. Båda ärendena
torde vara utanför den kommunala kompetensen, det hela är en fråga för
regionen och kommunen skall heller inte agera bank.
?
____________

Expedieras till:
Ledningsgruppen för vidareinformation
Staffan Roos för handläggning
Amanda Cederholm
Elinor Franzén
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §87 KLK.2014.21 612

Besvarande av motion - Regionalt centrum för
industriprogrammet och industriteknisk vuxenutbildning

Martin Gustafsson, C, har inlämnat en motion om Regionalt centrum
för industriprogrammet och industriteknisk vuxenutbildning.

I motionen framgår följande:

Av kommunerna i Nordvästra Skåne är Örkelljunga ensam om att
erbjuda utbildning enligt industriprogrammet. Idag går 8 elever i
gymnasiedelen och 12 vuxna, de flesta invandrare, i
Utbildningscentrums verkstadsutbildning. Skalar man upp dessa elever
från Örkelljunga till hela regionen torde antalet kunna öka väsentligt,
kanske med något 100-tal eller mer.

Rektorerna inom vuxenutbildningen i regionen är positiva till idén och
stöder den. Yrkesrådet på UC ser med intresse att sådan utbildning
startas samt att då lägga till svetsutbildning, då behovet av
licenssvetsare är stort.

Lämplig lokal finns i Eket i fd Postofabriken, som ägs av Ekets AB.
VD, Anders Josefsson på Ekets AB är t ex mycket positiv till förslaget
och erbjuder maskiner för utbildning i skärande bearbetning. Ett
regionalt centrum för industriutbildning blir ett bra underlag för
rekrytering till företag inom nordvästra Skåne.

Lokalen är på 4.000 m2 varav 900 m2 utgörs av personal- och
kontorslokaler. Ser man på sikt finns det stora möjligheter till
avknoppning av företag och inflyttning till Eket till båtnad för skola och
lokal service. Goda bussförbindelser underlättar för resande från annan
ort men boende på plats måste kunna erbjudas, vilket bör gå att
förverkliga inom anläggningen.

Centerpartiet hemställer om att kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunledningen att skyndsamt utreda och verkställa ett regionalt
Centrum för industriutbildning enligt ovan.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande senast 2014-05-21.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämndens arbetsutskott har begärt och erhållit förlängd
svarstid till 2014-11-15 då en ny gymnasierektor är tillsatt.

Utbildningsnämnden har därefter beslutat

att med anledning av motionen och yttrandet från rektor Kristian
Lindgren, Utbildningscentrum föreslå kommunstyrelsen att
utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda de politiska och
ekonomiska förutsättningarna för ett regionalt centrum för
industriutbildning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter 2015-02-11, § 22 beslutat

att återremittera ärendet till Utbildningsnämnden med följande
frågeställningar som skall besvaras senast den 11 maj 2015:

· Vilka är planerna inom riksdag och regering för att
utveckla och stödja denna formen av utbildningar samt
lämna bidrag?

· Hur ser sökandesiffrorna ut för industriutbildningar för
gymnasieungdomar i de nordvästskånska kommunerna?

· Är kommunerna i Skåne Nordväst beredda att aktivt
verka för att denna formen av industriutbildning etablerar
sig i Örkelljunga och isåfall finns det möjlighet att nå
bindande överenskommelser?

· Hur stort är behovet hos kommunens företag för aktuella
utbildningar?, samt

att notera att frågan om lokaler får hanteras när det finns en positiv
utveckling av antalet sökande.

Föreligger en tjänsteskrivelse från rektor Kristian Lindgren där han
besvarar de frågor som kommunstyrelsens arbetsutskott ställt i
återremissen. Följande svar framförs:
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Vilka är planerna inom riksdag och regering för att utveckla och stödja
denna formen av utbildningar samt lämna bidrag?

Nationellt har man skapat förutsättningar för att låta Teknikprogrammet
och Industriprogrammet att närma sig varandra. En tanke är att
Industriprogrammet då breddas. Inom de Teknikcollages som har bildats
har vi regionalt inte sett några tydliga resultat. UBC har tidigare valt att
inte delta då efterfrågan bland eleverna bedömts som låg. Även
satsningar på lärlingsutbildningar kan indirekt stödja
industriutbildningarna. För lärlingsutbildningarna finns det statliga
medel att söka.

Hur ser sökandesiffrorna ut för industriutbildningar för
gymnasieungdomar i de nordvästskånska kommunerna?

Söket till gymnasieutbildningarna har länge varit vikande. Detta gäller
generellt i landet. På flera orter har man lagt ner alternativt diskuterat
förutsättningarna för utbildningen. På vuxenutbildningarna har intresset
varit något större.

Är kommunerna i Skåne Nordväst beredda att aktivt verka för att denna
formen av industriutbildning etablerar sig i Örkelljunga och isåfall finns
det möjlighet att nå bindande överenskommelser?

Samordning och samverkan mellan kommunerna i Skåne Nordväst,
Familjen Helsingborg kring vuxenutbildningen har blivit långtgående
utifrån samarbetet kring de statliga medel som finns för
yrkesvuxutbildning. Örkelljunga erbjuder inom samarbetet 12 platser
inom CNC och industriintroduktion. Antalet platser är en bedömning av
förväntat sök. I dagsläget verkar bedömningen vara riktig. När det gäller
samordning av utbildning inom till exempel Industri så är det svårt att få
elever att söka till utbildningar på andra orter om eleven inte själv väljer
det. Inom vuxenutbildningen är den gemensamma bedömningen att
vuxenelever som vill resa till Örkelljunga för att gå utbildningen är
ca 12 elever under 2015. Frågan om samordning är på agendan i våra
gemensamma möten inom Skåne Nordväst, Familjen Helsingborg.
Förutsättningar finns för att träffa bindande överenskommelser. Det görs
idag. Vid fritt sök inom Skåne för gymnasieelever så är det eleven som
bestämmer och friskolorna har egna huvudmän som i så fall inte ingår i
vår samverkan.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Hur stort är behovet hos kommunens företag för aktuella utbildningar?

Både lokalt, regionalt och nationellt finns det ett behov av utbildad
personal. När det gäller svets så har Arbetsförmedlingen dock bedömt
att efterfrågan inte längre är lika stor.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-08-12 - KS § 115
Motion - Regionalt centrum för industriprogrammet och industriteknisk
vuxenutbildning
Protokoll 2015-01-15 - UN § 12 Svar på motion
Yttrande från rektor för Utbildningscentrum
Protokoll 2015-05-07 - UN § 55
Tjänsteskrivelse från rektor för Utbildningscentrum

Utbildningsnämnden har därefter beslutat

att översända tjänsteskrivelsen från rektor för
Utbildningscentrum som svar på återremissen,

att ställa sig positivt till att lyfta frågan igen när det finns
underlag och ekonomisk bärighet.

Kommunfullmäktiges behandling

I ärendet yttrar sig Martin Gustafsson, C.

Kommunfullmäktige beslutar

att som svar på motionen översända utbildningsnämndens
yttranden jämte tjänsteskrivelser från Kristian Lindgren,
rektor för Utbildningscentrum Örkelljunga, samt

att motionen därmed ska anses vara besvarad.
____________

Expedieras till:
Martin Gustafsson
Utbildningsnämnden
Kristian Lindgren
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §88 KLK.2014.428 006

Besvarande av motion om ledamöters placering i
sessionssalen vid KF möte

Ingmar Svensson, S, har inlämnat en motion vari anges följande:

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 ändras på så sätt att
ledamöterna sitter samlade partivis och med de partier de har
valsamverkan med.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-08-12 - KS § 116
Motion - Angående ledamöters placering i sessionssalen vid KF möte
Yttrande av KF presidium angående ledamöters placering i
sessionssalen
Yttrande av Moderaterna angående ledamöters placering i sessionssalen
Yttrande av Centerpartiet angående ledamöters placering i sessionssalen
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen,
dels till kommunfullmäktiges presidium, dels till i kommunfullmäktige
representerade partier, för yttrande senast 2015-04-30.

Presidiet föreslår att nuvarande placering bibehålls. De anser att det är
bra att ledamöterna sitter blandat då det är ett sätt för nya och gamla
ledamöter att lära känna varandra över partigränserna.

Med nuvarande placering undviker man onödigt småprat under mötets
gång som annars kan bli störande för mötet. Vid partivis placering är det
stor risk för störande småprat under mötena. Vid behov av diskussion i
partigruppen finns ju alltid möjligheten att begära en ajournering.
Med dagens lokal och teknik som används idag anser de inte det är
lämpligt att sitta partivis. Fullmäktiges presidium föreslår att motionen
avslås.

Moderaterna framför följande:
Moderaterna anser att nuvarande placering är bra. Vi anser att en
placering då vi sitter i grupper eller partivis innebär ett störande
moment med prat och viskningar. Det stör framför allt de som hör dåligt
men också våra radiolyssnare och de som följer oss via webben.

Centerpartiet vill att man behåller nuvarande placering i
kommunfullmäktigesalen även framöver.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända inkomna yttranden,

att behålla nuvarande placering av ledamöter i fullmäktigesalen,
samt

att motionen därmed avslås.
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Kommunfullmäktiges behandling

Carina Zachau, M, Mats Persson, MO, Tommy Brorsson, SD, Henrik
Hammar, M, Björn Zorec, FP och Christer Unosson, KD, yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.

Ingmar Svensson, S, Agneta Lindau-Persson, S, Thomas
Bjertner, S, yrkar bifall till motionen.

I ärendet yttrar sig även Mikael Eskilandersson, SD, Jane Holmström
Björkman, S, Henrik Nilsson, M, Patric Carlsson, S, och Pauline
Pertoft, MP.

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 bifall till Ingmar Svenssons motion.

Genomförd omröstning, som närmare framgår av till protokollet fogad
bilaga, utfaller med 26 ja-röster, 11 nej-röster och 4 avstår.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att som svar på motionen översända inkomna yttranden,

att behålla nuvarande placering av ledamöter i
fullmäktigesalen, samt

att motionen därmed avslås.

Noteras att ärendet ajourneras klockan 20.30-20.40.
____________

Expedieras till:
Ingmar Svensson
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KF §89 KLK.2015.19 053

Besvarande av motion - Kommunen bör satsa på lokal-
och närproducerad mat.

Anneli Eskilandersson, SD, Mikael Eskilandersson, SD, och Tommy
Brorsson, SD har inlämnat en motion om att kommunen bör satsa på
lokal- och närproducerad mat.

Avmotionen framgår följande:

Sverigedemokraterna anser att eftersom lokalt producerat och närodlat
oftast är bättre mat med mindre gifter än till exempel ekologiskt odlad
mat, så bör vi fokusera mer på att få bra och giftfri mat till våra skolor,
särskilda boende och äldreboende, än att produktionssättet måste vara
ekologiskt som moderaterna föreslår i ett initiativ. Lokalt- och
närproducerad mat samt kött som produceras med en god djurhållning
och på ett miljösmart sätt, finns att köpa på marknaden redan idag och
då finns ingen anledning att vänta till 2020 med att börja ställa om till
bättre råvaror i kommunens mat.

Sverigedemokraterna ser även flera fördelar med lokalt och
närproducerad mat både ur miljöhänseende, eftersom transporterna
minskar, men framförallt ger det bättre råvaror och bättre mat. Att
stödja lokala producenter är också ett samhällsintresse då det minskar
beroendet av andra länders produktion och skapar arbetstillfällen i
Sverige, som i sin tur leder till ökade skatteintäkter och mer välfärd för
våra invånare.

Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår därför:

· Att den mat som kommunen ansvarar för, ska i möjligaste mån
vara lokal- eller närproducerat och uppfylla motsvarande de
krav som ställs för produktion i Sverige.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2015-08-12 - KS § 117
Motion - Kommunen bör satsa på lokal- och närproducerad mat.
Protokoll 2015-05-21 - UNAU § 38
Information angående slakt av kyckling
Avtal - Köttupphandling
Redovisning från kostchefen
Yttrande från kostchefen
Protokoll 2015-06-04 - UN § 66
Initiativ om upphandling som i Klippan.pdf
UNAU kostorganisation som Klippan.docx

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande senast 2015-05-15.

Utbildningsnämnden har i sin tur beslutat

· att översända kostchefens yttrande till kommunstyrelsen

· att föreslå att motionen bifalles, samt

· att kommunstyrelsen utreder kostnaden för motionens
genomförande och avsätter medel för detta

Protokollsanteckning i arbetsutskottet

Arbetsutskottet noterar följande när det gäller närproducerat och Lagen
om offentlig upphandling (LOU):

Vadgäller för närproducerat inom livsmedelsupphandling?
Många frågor som rör livsmedel inom offentlig sektor handlar om
önskemål om att mat i skola och omsorg ska vara närproducerad. Andra
vanliga frågor handlar om och hur lokala och framförallt mindre företag
kan beaktas och få företräde vid offentlig upphandling.
Ett av de viktigaste syftena med EU: s upphandlingsdirektiv är att
främja den fria rörelsen av varor och tjänster och den fria
etableringsrätten. Det finns dock några viktiga punkter att komma ihåg:
· Krav på korta transportavstånd, att produkten ska vara

”närodlad” eller ”lokalproducerad” kan i vissa fall ha goda
miljöeffekter, men att ställa det som krav är som regel
diskriminerande och handelshindrande, och därmed inte tillåtet
vid offentlig upphandling.
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· Krav på viss verksamhetsort eller att en leverantör ska vara
etablerad på den aktuella orten redan vid anbudsingivandet är i
regel inte heller tillåtet. Det är inte tillåtet att kräva orimligt
korta leveranstider eller ”färskhet” om det inte är berättigat med
hänsyn till vad kontraktet avser.

· Svenska producenter ska följa aktuell svensk lagstiftning, men
att begära att utländska producenter ska följa densamma kan
vara diskriminerande och handelshindrande. EU:s lagstiftning
på produktionsnivå är ofta s.k. minimilagstiftning, vilket
innebär att enskilda medlemsstater får ha längre gående
lagstiftning inom sina respektive länders gränser. Vissa frivilliga
standarder eller produktionssystem kan däremot motivera och
göra det möjligt att begära att produktionen har skett över den
nivå som anges i minimidirektiven. Det kan dessutom finnas
nationell lagstiftning som exempelvis förbjuder vissa kemikalier
i varor och det gäller även för importerade produkter.

· Enligt Kommunallagen (KL) ska kommunerna behandla alla
medlemmar lika och det är inte tillåtet att gynna enskild
näringsidkare. Däremot får kommuner och landsting genomföra
åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller
landstinget vilket är viktigt i detta sammanhang.

Vadbetyder ”närproducerat”?
Lokal mat - Såväl produktion som konsumtion sker inom ett begränsat
område och avsändaren är tydlig. Synonymt med ”lokalproducerat” och
”närodlat”. Regional mat - Mat med en tydlig avsändare som har
anknytning till det “regionala köket” men kan konsumeras i eller
utanför det definierade området. Småskalig livsmedelsförädling - Avser
både produktion och förädling av livsmedel i små företag. Produkterna
marknadsförs med en tydlig avsändare, till exempel landskap eller
producenten.

Arbetsutskottet noterar speciellt att den viktigast åtgärden är att det är
god kvalitet på den mat som serveras i Örkelljunga kommun. Om maten
med hög kvalitet dessutom är producerad lokalt och följer
Livsmedelsverkets rekommendation innebär det ytterligare fördelar.
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Slutligen noterar arbetsutskottet att liknande förslag behandlats i ett
flertal motioner och initiativ under åren. Kommunfullmäktige har i
budget 2015 beslutat anslå ytterligare 300.000 kronor för att öka
kvaliteten på mat i Örkelljunga kommun.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen översända yttranden från
utbildningsnämnden plus arbetsutskottets protokollsanteckning
ovan, samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden i kommunfullmäktige

Carina Zachau, M, Madeléne Ekelund, MP,Christer Unosson, KD,
Gunnar Edvardsson, KD, och Theresa Lindahl, M, yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Mikael Eskilandersson, SD och Niclas Bengtsson, SD, yrkar bifall till
motionen.

Beslutsgång

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

Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Mikael Eskilanderssons m fl motion.

Genomförd omröstning, som närmare framgår av till protokollet fogad
närvarolista, utfaller med 25 ja-röster, 10 nej-röster och
6 avstår.
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Kommunfullmäktige beslutar således

att som svar på motionen översända yttranden från
utbildningsnämnden plus arbetsutskottets
protokollsanteckning ovan, samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Mikael Eskilandersson, SD, reserverar sig mot beslutet för
Sverigedemokraterna. Den skriftliga reservationen framgår enligt
följande:

Det är Sverigedemokraternas uppfattning att Örkelljunga kommun bör
köpa lokal- och närproducerad mat i så stor utsträckning som möjligt.
Detta då vi i Sverige har längre gående regler för bl.a. djurhållning som
vi politiker varit med och infört, vilket gör att vi moraliskt bör välja mat
från producenter som lever upp till dessa krav. Det är dessutom
ekonomiskt bra för landet, att stärka vår egen produktion och vårt
näringsliv. Tyvärr delar inte övriga partier våra högre ambitioner vad
gäller lokalt- och närproducerad mat i kommunens kök. Eftersom vårt
yrkande om bifall till motionen inte vann gehör hos
kommunfullmäktige väljer vi att reservera oss mot beslutet.
____________

Expedieras till:
Anneli Eskilandersson
Mikael Eskilandersson
TommyBrorsson
Utbildningsnämnden
Roland Renteria
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KF §90 KLK.2015.214 042

Årsredovisning Örkelljungabostäder AB 2014

Örkelljungabostäder AB presenterar Årsredovisning för 2014.

Bolaget förvaltar 123 lägenheter och 5 lokaler för rörelse. Uthyrbara
ytor förhåller sig till 8 206 kvm respektive 674 kvm och den totala
bruksarean är 8 880 kvm.

Under året har bolaget löst ett lån för 13 611 027 kronor samt amorterat
150 000 kronor på befintliga lån.

Årets resultat är 493.238 kronor.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-08-12 - KS § 114
Signerad årsredovisning 2014 Örkelljungabostäder AB
Lekmannarevisorns rapport 2014, Örkelljungabostäder AB
Årsredovisning Sulev Pull.pdf

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Årsredovisning 2014 för Örkelljungabostäder AB.

Bjarne Daa, S, Arne Andersson, M, Lars Johansson, C, Tommy
Håkansson, S, Christer Unosson, KD, och Magnus Håkansson, KD,
deltar inte i beslutet på grund av jäv.
____________

Expedieras till:
Örkelljungabostäder AB
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KF §91 KLK.2015.268 189

Förslag till reviderad Krisledningsplan

Krisledningsplanen kommer att tillämpas när Örkelljunga kommun
övergår från normal verksamhet till en organisation anpassad för att
kunna hantera en extraordinär händelse. Planen utgör kommunens
ledningsplan och kommer primärt att användas av
krisledningsverksamheten och krisledningsnämnden.

Planen är också avsedd att kunna användas då kommunens
samverkande resurser behöver nyttjas utan att krisledningsnämnden
trätt i funktion.

Kommunens verksamheter upprättar egna krisplaner som följer denna
plans intentioner.

Extraordinära händelse
Med extraordinär händelse avses sådana händelser som
• avviker från det normala
• innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
• medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner
• kräver skyndsamma insatser av en kommun
• terrorism

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-08-12 - KS § 118
Krisledningsplan , reviderad

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Krisledningsplanen för Örkelljunga kommun.
____________

Expedieras till:
Ledningsgruppen plus plan
Krisledningsnämnden plus plan
Resurspersoner,infogrupp, växel plus plan
Räddningstjänsten Skåne Nordväst plus plan
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KF §92 KLK.2015.272 180

Förslag till Kriskommunikationsplan

Effektiv och samordnad kommunikation under en kris är grundläggande
för hur väl krisen hanteras. Genom att kommunicera påverkar man
händelseutvecklingen och driver krishanteringsarbetet framåt.
Kriskommunikation måste därför betraktas som en integrerad och
avgörande del i krishanteringsarbetet.

En väl fungerande Kriskommunikationsplan är ett stöd i
kommunikationsarbetet i samband med en kris. Genom att i förväg ha
planerat för hur arbetet ska fungera och hur uppgifter ska fördelas
sparas viktig tid och kraft som i kris- eller katastroflägen behöver
användas på själva kommunikationsarbetet.

En Kriskommunikationsplan hjälper också till att skapa medvetenhet
om kriser, krishantering och kriskommunikation.

Kriskommunikationsplanen för Örkelljunga kommun riktar sig i första
hand till den centrala krisledningsgruppen och kommunens
informationsgrupp. Kriskommunikationsplanen kompletterar
Örkelljunga kommuns krisledningsplan. Vid extraordinära händelser
såsom kris fungerar kommunledningen som talesperson för kommunen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-08-12 - KS § 119
Förslag till kriskommunikationsplan 2015-06-17

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslaget till Kriskommunikationsplan.
____________

Expedieras till:
Ledningsgruppen plus plan
Krisledningsnämnden plus plan
Resurspersoner,infogrupp, växel plus plan
Räddningstjänsten Skåne Nordväst plus plan
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KF §93 KLK.2015.250 003

Förslag till reglemente för krisledningsnämnden

Kanslienheten har reviderat nu gällande reglemente för
krisledningsnämnden. Enligt reglementet ska Krisledningsnämnden
utöva den ledningsfunktion som enligt lag (2006:554) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap, ankommer på kommunen. Med extraordinär
händelse avses en händelse som avviker från det normala, innebär en
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av
kommunen.

Det åligger krisledningsnämnden att:
- träda i funktion som nämnd först i samband med den extraordinära
händelsen,
- i enlighet med ramar angivna av kommunfullmäktige, fatta beslut om
att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i
den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära
händelsens art och omfattning,
- i övrigt, genom den normala organisationen, verka för att
kommunfullmäktige inför varje ny mandatperiod tillsändes ett förslag
till ledningsplan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-08-12 - KS § 120
Förslag till reglemente för krisledningsnämnden

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslaget till reglemente för Krisledningsnämnden.
____________

Expedieras till:
Ledningsgruppen plus plan
Krisledningsnämnden plus plan
Resurspersoner,infogrupp, växel plus plan
Räddningstjänsten Skåne Nordväst
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KF §94 KLK.2015.286 003

Motion, MO - Ersättarnas rätt

Mats Persson, (MO), har inlämnat en motion om ersättarnas rätt. Av
motionen framgår följande:

Att vara icke tjänstgörande ersättare i kommunens nämnder kan vara en
smula frustrerande. Man har inte per automatik rätten att yttra sig och
inte rätten att till protokollet anteckna sin mening. Fullmäktiges
reglemente kan dock kompletteras så att dessa olägenheter undanröjs.

Vi föreslår att fullmäktige för resten av tiden i nu gällande
mandatperiod medger rätten för icke tjänstgörande ersättare att yttra sig
och anteckna sin mening till protokollet. Beslutet skall gälla för alla
nämnder och styrelser.

Vi hemställer att kommunfullmäktige beslutar enligt denna motion.

Beslutsunderlag
Motion, MO - Ersättarnas rätt

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsens för beredning.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-09.
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KF §95 KLK.2015.278 230

Motion, M - Motion om kameraövervakning

Henrik Linderos (M), har för Moderata fullmäktigegruppen inlämnat
följande motion:

Skolornas budget ska i största möjliga mån gå till undervisning. Inte till
glasmästare och klottersanerare. Även om skadegörelsen på
kommunens skolor inte är anmärkningsvärt hög finns det bara ett
rimligt mål. Nolltolerans.

Historiskt har Kungsskolan med sitt lite utsatta läge med "ryggen" mot
Dalen varit särskilt utsatt. Även gymnasieskolan och Beringskolan har
fått stå ut med skadegörelse, framför allt fönsterkrossning.

De senaste åren hade kostnaderna för skadegörelse på skolorna sjunkit
något, men det är ändå mycket och onödiga pengar. 1 samband med
valrörelsen inför valet till Europaparlamentet i fjor våras ställde
Örkelljungamoderaterna en rad frågor till kommuninvånarna. En gällde
inställningen till kameraövervakning. Ingen av dem som svarade var
negativ. De flesta inser att intresset av att skydda egendom och öka
säkerheten är viktigare än den eventuella inskränkningen av personlig
integritet.

Erfarenheten visar att kameraövervakning fungerar åtminstone
förebyggande. Övervakade platser blir mer sällan brottsplatser. Därför
vill vi ta nästa steg i kampen för att minska skadegörelsen på våra
skolor, och därmed låta en större andel av kommunens pengar gå till
eleverna. Motivet är inte enbart pengar. En arbetsmiljö utan klotter och
där det ibland finns glassplitter på mornarna är också en trevligare och
tryggare arbetsmiljö både för elever och för lärare.

Förslag:
att Örkelljunga kommun snarast skickar in ansökan till länsstyrelsen om
kameraövervakning av Kungsskolan, gymnasieskolan och
Betingskolan.

att kommunen ett år efter att övervakningen tagits i drift utvärderar
effekterna och gör en bedömning kring behov av kameraövervakning på
fler kommunala byggnader.
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Beslutsunderlag
Motion, M - Motion om kameraövervakning

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsens för beredning.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-09.
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KF §96 KLK.2015.290 609

Motion, MO - Satsa mer på barnen de första åren i
förskola och skola

Mats Persson, MO, har inlämnat följande motion:

I dagens skoldebatt handlar mycket om betyg och extrastöd i de högre
årskurserna. Det är naturligtvis viktigt i sig. Än viktigare är det med
extra stöd i de lägre klasserna och inte minst i förskolan. All forskning
visar att det är betydligt enklare att se sambanden mellan sen utveckling
och svårigheter att lära i lägre ålder. Av denna anledning föreslår vi att
det sker vida större ansträngningar att utöka lärartäthet, mindre klasser
och specialpedagoger på lågstadiet och förskolan. De missar som sker i
låg ålder är svårare att åtgärda senare i skolan. Det är kanske rent av en
besparing senare i skolan och livet att satsa mer på de mindre barnen.

Med hänvisning till ovanstående hemställs att kommunfullmäktige ger
utbildningsnämnden i uppdrag att på lämpligt sätt ta fram en strategi på
både kort och lång sikt i denna motions anda i Örkelljunga kommun.

Beslutsunderlag
Motion, MO - Satsa mer på barnen de första åren i förskola och skola

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsens för beredning.
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-09.
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KF §97 KLK.2015.261 442

Interpellation SD - Ska elever behöva dö i skolan?

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

Så har det då hänt. En av de allvarligaste olyckorna någonsin under
lektionstid i Örkelljunga. En ung flicka drabbas av något som inte borde
få hända och som inte kan hända om de vanliga reglerna följs av skolan.
När vissa typer av maskiner används så finns regler för hur eleverna ska
vara klädda. Min dotter som går i samma klass som den drabbade
eleven har fått följande instruktioner: Inga halsband eller klockor,
uppsatt hår och åtsittande kläder med korta ärmar. Detta gäller för alla
elever, eller rättare sagt, alla elever som inte bär slöja.

Händelseförloppet, vid just det här tillfallet påstås förenklat vara som
följer:
Elevens slöja fastnar i maskinen, eleven tar då reflexmässigt tag i slöjan
med handen som dras in i maskinen och katastrofen är ett faktum.
Kunde olyckan undvikits?
Ja, om de regler som finns för andra elever hade efterföljts så hade
olyckan aldrig kunnat inträffa på det sätt som den gjorde.

Sverigedemokraterna har flera gånger tidigare påtalat det orimliga och
problematiska i att sätta upp andra regler, än de som gäller i allmänhet,
för vissa barn. I en motion ville vi tidigare förbjuda slöjan helt i
grundskolan. Motionen avslogs av samtliga andra partier med
motiveringen att religionsfriheten var för viktig för att inskränkas på
något sätt. Resultatet av denna politiska feghet, är att man hellre riskerar
elevers liv och hälsa, än att man inför samma säkerhetsregler för alla
elever.
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Jag vill med anledning av ovanstående fråga utbildningsnämndens
ordförande följande:

· Vilket ansvar tar ordföranden för utbildningsnämnden för att,
genom sitt krav på grundskolan om att acceptera slöjan, ha
förorsakat olyckan?

· Kommer fortsättningsvis samma regler gälla för alla barn, när
de använder denna typ av maskiner, eller tänker skolan fortsätta
att riskera livet på våra elever?

· Tycker ordföranden för utbildningsnämnden att elevernas
säkerhet är mindre viktig än föräldrarnas religionsfrihet?

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-06-22 - KF §80
Interpellation SD - Ska elever behöva dö i skolan?

Kommunfullmäktige har beslutat att behandla interpellationen vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2015-08-24.

Svar på interpellationen

Vid kommunfullmäktiges sammanträde besvaras interpellationen av
Björn Zorec, FP, ordförande i utbildningsnämnden.

Av svaret framgår bl a att det finns ett regelverk kring Arbetsmiljön
som anger att det är kommunfullmäktige och de förtroendevalda i
nämnderna som har det yttersta arbetsmiljöansvaret. För skolans del ger
kommunfullmäktige och utbildningsnämnden ekonomiska och juridiska
förutsättningar för arbetet. Utbildningsnämnden ska se till att
Arbetsmiljölagen följs. Ansvariga tjänstemän ska ges förutsättningar att
fullfölja uppdraget genom tilldelning av befogenheter, resurser och
därigenom förvärvad kompetens och kunskap
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Som svar på framförda frågor anges bl a följande:

· Utbildningsnämndens ordförande tar det ansvar som följs
genom uppdraget.

· Utbildningsnämnden har inte beslutat om några undantag.

· Frågan uppfattas som personlig och svaret från
utbildningsnämndens ordförande är nej.

Vid den efterföljande debatten tackar Mikael Eskilandersson för
interpellationssvaret.
____________

Expedieras till:
Mikael Eskilandersson
Björn Zorec
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KF §98 KLK.2015.228 00

Interpellation SD - Är det rimligt att ge religiösa förbund
stöd av skattemedel?

Mikael Eskilandersson har för Sverigedemokraterna framfört följande
interpellation till utbildningsnämndens ordförande:

I Örkelljunga kan religiösa förbund och politiskt motiverade föreningar
få stöd av kommunen, vilket Sverigedemokraterna var ensamma om att
motsätta sig i kulturnämnden.

Flera frikyrkor och religiösa förbund utnyttjar idag möjligheten att få
olika stöd via kommunen. Vår största religiösa församling, Svenska
Kyrkan, har dock, som tur är för kommunen valt att inte söka dessa
stöd, utan förlitar sig på andra sätt att bekosta sin verksamhet. Enligt
likabehandlingsprincipen i kommunallagen så skulle Örkelljunga
kommun vara skyldig att ge t.ex Svenska Kyrkan stöd efter samma
premisser som man ger andra religiösa förbund, om de sökte.

Religionsfriheten är enligt oss viktig att upprätthålla. Alla ska ha rätt till
sin tro och givetvis ska även den som inte tror på någon religion
respekteras, då religionsfriheten även borde innefatta möjligheten att
slippa betala till religiösa samfund. Så ser det dock inte ut i Örkelljunga,
där alla tvingas vara med och betala till de religiösa förbunden oavsett
vilken tro man själv har.

Även mer politiskt motiverade föreningar, som "IFALL" får extra stöd
av kommunen, trots att vi har ett mycket väl tilltaget partistöd som är
till för att driva politiska frågor. IFALLhar dessutom en religiös botten
där man vill förstärka skillnaderna mellan människor utifrån kulturell
och/eller religiös bakgrund och därmed arbetar man för mindre
samhörighet och ökad segregation. IFALLär t.ex positiva till de
särskilda badtider som finns för vissa flickor, vilket givetvis motverkar
samhörigheten och ökar segregationen.
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Jag vill med anledning av ovanstående fråga Kultur- och
Fritidsnämndens ordförande följande:

· Tycker Kulturnämndens ordförande att det är rättvist att den
som betalar en medlemsavgift till t.ex Svenska Kyrkan, eller
aktivt valt att inte tro på någon religion alls, trots det ska vara
med och betala till andra religiösa förbund, via
kommunalskatten?

· Ska verkligen politiskt motiverade föreningar som t.ex IFALL,
som har ett uttalat syfte att öka skillnaderna och motsättningarna
mellan människor och dela upp människor i olika religiösa
och/eller kulturella grupper, få stöd av skattemedel?

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-06-22 - KF §81
Interpellation SD - Är det rimligt att ge religiösa förbund stöd av
skattemedel?

Kommunfullmäktige har beslutat

att behandla interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde
2015-08-24.

Svar på interpellation

Björn Zorec, FP, ordförande i kultur- och fritidsnämnden framhåller att
frågeställningarna inte är helt okomplicerade. Frågan ryms inom den
remiss som utsänts till bl a föreningarna och de politiska partierna i
samband med översyn av bidragsreglerna. Björn Zorecs uppfattning är
att religiösa föreningar och samfund bidrar till samhällsnyttan. Om
detta är tillräckligt har kommunfullmäktige att ta ställning till senare
under året.

Som svar på den första frågan anges att nämnden vid utbetalningar till
föreningen följer de regler som antagits av kommunfullmäktige.

Ordföranden har inte uppfattat att IFALLhar det syftet som framförs i
interpellationen. Föreningen har uppfattats av kultur- och
fritidsnämnden som en kulturförening och har därför tilldelats bidrag i
nivå med föreningar som bedriver motsvarande verksamhet. Inget extra
stöd har beviljats.
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Thomas Bjertner, S, framför att socialdemokraterna tar ställning i
i samband med att inlämnad motion i ärendet hanteras.

Mats Persson, MO, menar att föreningar för ungdomar ska
uppmuntras. Bidrag får inte utdelas i strid med lagar och regler.

Theresa Lindahl, M, framför bl a att det är angeläget att invånare i
kommunen har kunskaper om hur föreningslivet fungerar. Föreningar
som idag får bidrag bidrar till att utveckla kommunen.

Vid den efterföljande debatten tackar Mikael Eskilandersson för
interpellationssvaret.
___________

Expedieras till:
Mikael Eskilandersson
Björn Zorec
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KF §99 KLK.2015.305 00

Interpellation om lägenheterna på Solgården i Skånes
Fagerhult

Mats Persson, (MO), har till kommunstyrelsens ordförande inlämnat
följande interpellation:

Hur är läget för inrättande av trygghetsboende på Solgården?
Fullmäktige har bifallit en motion om att skapa 5 st lägenheter för
trygghetsboenden på Solgården i Skånes Fagerhult. I samband med
debatten om motionen sades att uppdrag skulle tillföras
Örkelljungabostäder om att förvalta bostäderna.

Med anledning av ovanstående vill han fråga kommunstyrelsens
ordförande

Hur har processen fortskridit?

Beslutsunderlag
Interpellation, MO - Hur är läget för inrättande av trygghetsboende på
Solgården .pdf

Svar på interpellationen
Kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau besvarar interpellationen
från Mats Persson. Av svaret framgår bl a att bifallen motion handlar
om seniorboende och att kommunen ska efterhöra om
Örkelljungabostäder kan hantera uthyrningen.

Örkelljunga kommun har utsänt brev med information om
seniorboendet till samtliga som är 55+ i orterna Åsljunga, Tockarp,
Skånes Värsjö och Skånes Fagerhult.Från början har 5 intresserade
anmält sig, 3 stycken har besökt lokalerna och för närvarande återstår 1
intresserad. Arbete pågår för att göra hissen tillgänglig för lägenheterna.

Vid den efterföljande debatten tackar Mats Persson för
interpellationssvaret.
__________

Expedieras till:
Mats Persson
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KF §100 KLK.2015.4 00

Informationsärenden

Beslutsunderlag
Mail från Domstolsverket - Dags för nämndemannaval

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga informationsärendet till handlingarna.
____________
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KF §101 KLK.2015.311 113

Björn Zorec - Avsägelse av samtliga uppdrag som
förtroendevald samt begäran om ny sammanräkning
hos länsstyrelsen

Björn Zorec, FP anhåller om entledigande från följande kommunala
uppdrag med anledning av avflyttning från kommunen:

· Ledamot i Kommunfullmäktige
· Ordförande och ledamot i Utbildningsnämnden
· Ordförande och ledamot i Kultur- och Fritidsnämnden
· Ombud i Kommunalförbundet AVMedia Skåne

Till protokollet noteras att Björn Zorec även tjänstgör som ledamot och
ordförande i Utbildningsnämndens arbetsutskott samt som ledamot i
BRÅ för Utbildningsnämnden.

Ordföranden Magnus Håkansson framför kommunens stora tack för det
arbete som Björn Zorec utfört för Örkelljunga kommun och önskar
lycka till i framtiden.

Beslutsunderlag
Björn Zorec - Avsägelse av samtliga uppdrag som förtroendevald

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Björn Zorec entledigande från de kommunala
uppdragen, samt

att hos länsstyrelsen anhålla om ny sammanräkning för
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige i Örkelljunga
kommun.

___________

Expedieras till:
Björn Zorec
Utbildningsnämnden
Troman, Lönekontoret, Vaktmästeriet
Länsstyrelsen
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KF §102 KLK.2015.312 113

Val av ny ledamot och ordförande i utbildningsnämnden
efter Björn Zorec

Björn Zorec, FP, har beviljats entledigande från uppdragen som ledamot
och ordförande i utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att som ny ledamot i utbildningsnämnden utse Ingrid Edman
Nilsson, FP, samt

att som ny ordförande i utbildningsnämnden efter Björn Zorec
utse Theresa Lindahl, M.

____________

Expedieras till:
Björn Zorec
Ingrid Edman Nilsson
Theresa Lindahl
Utbildningsnämnden
Troman
Lönekontoret
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KF §103 KLK.2015.315 113

Val av ny ledamot och ordförande i kultur-och
fritidsnämnden efter Björn Zorec

Björn Zorec, FP, har beviljats entledigande från uppdragen som ledamot
och ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att som ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden utse Kristina
Söderlund, SPI, samt

att som ny ordförande i kultur- och fritidsnämnden efter Björn
Zorec utse Kristina Söderlund.

____________

Expedieras till:
Björn Zorec
Kristina Söderlund
Kultur- och fritidsnämnden
Troman
Lönekontoret
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KF §104 KLK.2015.316 113

Val av ny ledamot i Kommunalförbundet AV Media efter
Björn Zorec

Björn Zorec, FP, har beviljats entledigande från uppdraget som ledamot
i AVMedia.

Kommunfullmäktige beslutar

att som ny ledamot i Kommunalförbundet AVMedia för
Örkelljunga kommun utse Theresa Lindahl, M.

____________

Expedieras till:
Björn Zorec
Theresa Lindahl
AV Media plus persondata
Troman
Lönekontoret
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