
Sammanträdesprotokoll 2017-01-30
Kommunfullmäktige

Tid och plats 2017-01-30 - Kommunhuset klockan 19.00-19.30.

Beslutande
Enligt till protokollet fogad närvarolista.

Övriga deltagande Kenth Svensson, kommunsekreterare, sekreterare
Charlotta Kabo Stenberg, kommunchef
Emilia Persson, trainee

Justering
Justerare Kristina Söderlund och Leif Sigbo.

Plats och tid Kommunhuset 2017-02-02, klockan 16,30.

Justerade paragrafer §§ 1 - 6

Underskrifter

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

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

Justerare
.................................................................
Leif Sigbo

.................................................................
Kristina Söderlund

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-01-30

Datum för uppsättande
av anslag

2017-02-06 Datum för nedtagande av
anslag

2017-02-28

Förvaringsplats för
protokoll Kommunkansliet

Underskrift
................................................................
Kenth Svensson
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Sammanträdesprotokoll 2017-01-30
Kommunfullmäktige

Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2017-01-30

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§ § §

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Olsson Christer, S N

Eskilandersson Mikael, SD F

Zachau Carina, M N

Bjertner Thomas, S N

Bengtsson Niclas, SD N

Hammar Henrik, M N

Johansson Lars, C Nt

Bencsik Gyurey Betty, S Nt

Nilsson Ulf, SD Nt

Roos Madeleine, M N

Sjörin Åke, SPI Nt

Carlsson Patric, S N

Bengtsson Michael, SD N

Unosson Christer, KD N

Nilsson Per-Uno, M Nt

Stebner Tyrone, S Nt

Bengtsson May, SD N

Ekelund Madeléne, MP N

Nilsson Tomas, C N

Håkansson Tommy, S Nt

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 Kenny, C Nt

Anderberg Lennart, SD N

Engström Clas, KD N

Svensson Lennart, M N

Ljunggren Gert, S N

Rosenquist Tommy, SD Nt

Pertoft Ronja, MP N

Svensson Ingmar, S N

Håkansson Magnus, KD N
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §1 KLK.2016.425 00

Information från begravningsombudet Åke Sjörin

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen från
begravningsombudet Åke Sjörin till handlingarna.

Bakgrund
Begravningsombudet Åke Sjörin informerar om bl a följande:

Begravningsombudet är kontakten mellan Örkelljunga pastorat och
kommunens invånare. Kommunens församlingar är anslutna till
Örkelljunga pastorat.

Begravningsombudet är kontakt vid bl a begravningar för de som inte
är anslutna till Svenska kyrkan.

Begravningsavgiften är 24,6 öre i enlighet med utjämning
av alla pastorat (förutom 2 pastorat) i landet.

Avgiften omfattar det praktiska arbetet.

I Örkelljunga har den 5 november 2016 invigts en Asklund i det
nordvästra hörnet på Nya kyrkogården. I Asklunden får finnas
snittblommor i vasar. Vissnade blommor tas bort efterhand och i regel
efter en veckas tid. Man kan sätta ljus i samband med Allhelgonahelgen
och det finns en speciell plats för detta.
____________
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §2 KLK.2016.373 005

Fiberutbyggnad landsbygd

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att garantera 100 % anslutning i den
ansökan om bidrag till fiberutbyggnad som är inskickad till
Länsstyrelsen.

Beslutet gäller under förutsättning, dels att minst 75 procent av
hushållen/fastighetsägarna på landsbygden initialt väljer att
ansluta sig till fiberutbyggnadsprojektet, dels att bidrag erhålls
från länsstyrelsen.

Beslutet påverkar kommunens likviditet men behöver inte påverka
kommunens resultat.

Ifall att Länsstyrelsen beslutar att inte lämna bidrag eller
att mindre än 75 procent av fastighetsägarna väljer att anmäla
intresse, ska kommunen istället kunna finansiera högst
motsvarande belopp (11 250 000 kr) som om ansökan
beviljats, till den entreprenör som är intresserad av att dra
fiberanslutningar till alla landsbygdshushåll i Örkelljunga
kommun. Villkoret ska vara att kommunen går in och finansierar
anslutningarna till de hushåll som väljer att avstå och att
kommunen får ägande-/nyttjanderätten till anslutningarna i
form av en immateriell tillgång som i ett senare skede ska kunna
överlåtas till ägarna av de fastigheter som valt att inte anmäla
intresse för fiberanslutning. Fiberanslutningen ska vara fullt
färdigställd men ska aktiveras först när kommunen överlåter
ägande-/nyttjanderätten till ägaren av en fastighet som initialt inte
varit ansluten.

4(15)



Sammanträdesprotokoll 2017-01-30
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Bakgrund
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg och ekonomichef Stefan
Christensson framför i skrivelse följande:

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att garantera 100 % anslutning i den
ansökan om bidrag till fiberutbyggnad som Svenska Stadsnät skickat in
till Länsstyrelsen.

Beslutet gäller under förutsättning att minst 75 procent av
hushållen/fastighetsägarna på landsbygden initialt väljer att ansluta sig
till fiberutbyggnadsprojektet.

Beslutet påverkar kommunens likviditet men behöver inte påverka
kommunens resultat.

Sammanfattning
Svenska Stadsnät har till Länsstyrelsen skickat in en ansökan om
statliga bidrag till fiberutbyggnad.

Ansökan ska senast 15 februari kompletteras med andel fastighetsägare
som väljer att ansluta sig till fiberutbyggnadsprojektet. Enligt tidigare
ansökningsomgångar kommer troligen endast de ansökningar som kan
garantera 100 % anslutning komma ifråga för bidrag.

Kommunfullmäktige föreslås därför anta nedan beskrivet förslag om att
dra fiber till samtliga landsbygdshushåll/landsbygdsfastigheter, under
nedan beskrivna förutsättningar och under förutsättning att
länsstyrelsen beviljar bidrag motsvarande ca 60 procent av den totala
investeringsutgiften. Beslutet förutsätter dessutom att minst 75 procent
av hushållen/fastighetsägarna väljer att dra fiber till sina fastigheter i
initialskedet. Uppnås dessa förutsättningar ska kommunen finansiera
fiberdragningen till resterande fastigheter. I takt med att resterande
fastigheter väljer att ansluta sig till fibernätet får de betala
anslutningsavgiften till kommunen istället för till Svenska Stadsnät.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Anslutningarna som kommunen finansierar blir en immateriell tillgång
för kommunen som kommunen vid senare tillfällen kan sälja till
fastighetsägare som vill ansluta sig. Modellen behöver inte innebära
någon kostnad för kommunen.

Beskrivning av ärendet
Örkelljunga kommun är sett till ytan en relativt stor kommun med en
befolkningstäthet på endast 31 invånare per kvadratkilometer (år 2015),
vilket innebär att det i vissa fall är långa avstånd mellan fastigheterna/
hushållen. Kostnaden för fiberdragning till kommunens
landsbygdshushåll varierar från 40 000 kr/per hushåll till 85 000
kr/hushåll under förutsättning att samtliga hushåll ansluter sig.
Genomsnittskostnaden hamnar då på 56 000 kr/hushåll. Bidrag från
länsstyrelsen lämnas som högst med 60 procent av den totala
kostnaden, vilket som lägst skulle resultera i en genomsnittlig
nettokostnad på 25 000 kr – 30 000 kr per hushåll. Detta under
förutsättning att 100 procent av hushållen ansluter sig.
Enligt Svenska Stadsnät finns det ca 1500 landsbygdsfastigheter i
Örkelljunga kommun, inkluderat landsbygdsföretag, vilket i det här
fallet skulle motsvara 100 procents anslutning.

Vid den senaste ansökningsomgången för bredbandsbidrag fördelades
samtliga medel bland dem som garanterade en 100 -procentig
anslutning och utifrån denna erfarenhet går det att dra slutsatsen att
sannolikheten för tilldelning ökar ifall att fiber kan dras till samtliga
landsbygdshushåll. En lösning kan vara att kommunen bekostar
dragning av fiber till de fastigheter där ägarna väljer att inte ansluta sig
i initialskedet och att fastighetsägarna därefter betalar till kommunen
efterhand som de ansluter sig.

Vid 75 procents anslutningsgrad skulle det innebära att kommunen
skulle vara tvungen att ta en utgift på ca 375 fastigheter x 30 000 kr =
11 250 000 kr. Denna investeringsutgift skulle rent redovisningsmässigt
utgöra en identifierbar immateriell tillgång för kommunen.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Värderingen av tillgången ska ske enligt motsvarande
redovisningsprinciper som gäller för redovisningsstandarden K3, vilket
innebär att värdering kan ske till marknadsvärdet, dock med årlig
prövning av nedskrivningsbehovet. Detta innebär att
investeringsutgiften som kommunen tar på sig för fastigheter som ej
ansluter sig i första skedet, inte blir en kostnad för kommunen utan en
tillgång i balansräkningen. När sedan kommunen säljer en anslutning
till en fastighetsägare som inte anslutet sig i första skedet ökar likvida
medel samtidigt som värdet av immateriella tillgångar minskar, men
kommunens resultat påverkas dock inte. Lite förenklat kan man säga att
resultatet påverkas först när en byggnad rivs eller när man kommer till
den tidpunkten att tekniken i sig är föråldrad och ersätts med ny teknik.
Först då skrivs tillgången av och påverkar kommunens resultat
motsvarande värdet för ej sålda anslutningar. Med andra ord påverkar
investeringen likviditeten, men inte resultatet.

Även om förslaget inte medför någon kostnad i sig för kommunen, så
kommer det dock att påverka likviditeten samtidigt som alla åtaganden
av den här sorten givetvis medför någon typ av risk på lång sikt.
T.ex. kan tekniken i sig bli föråldrad snabbare än beräknat och innan
100 procents anslutningsgrad uppnåtts. Därför är det trots allt viktigt att
uppnå en kritisk massa av fastighetsägare som ansluter sig redan i
initialskedet. Förslagsvis bör en minimigräns finnas med innebörden att
kommunens åtagande gäller under förutsättning att minst 75 procent av
fastigheterna/hushållen ansluter sig redan i det initiala skedet.
För att skapa incitament att uppnå den kritiska volymen kan villkoret
kombineras med ett högre pris på anslutningen för fastigheter som
ansluts vid ett senare skede. Förslagsvis skulle priset kunna vara 30 000
kronor för hushåll som ansluter sig redan från början, medan priset för
de som ansluter sina fastigheter därefter skulle kunna vara 40 000
kronor.

Förslaget i sin helhet bygger på att det är ett solidariskt åtagande som
samtliga vinner på. Vissa fastigheter kostar mer att ansluta än andra,
men genom att hålla nere den genomsnittliga kostnaden har fler råd att
ansluta sig. Som en följd av en bred uppslutning kan då också
möjligheten till bidrag för fiberutbyggnaden finnas, vilket medför att
även hushåll som skulle haft en relativt låg kostnad utan bidrag
kommer att tjäna på den föreslagna modellen.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges behandling
Vid kommunfullmäktiges sammanträde presenterar kommunchef
Charlotta Kabo Stenberg ett förslag till komplettering i
kommunstyrelsens förslag till beslut. Förslaget framgår med röd text i
kommunchefens reviderade skrivelse daterad 2017-01-30.

Yrkanden
Carina Zachau, M, Patric Carlsson, S, Christer Unosson, KD och
Christer Olsson, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut,
inklusive förslaget till komplettering (4 stycket) av kommunstyrelsens
förslag till beslut.

I ärendet yttrar sig även Gert Ljunggren, S.

Kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-01-11 - KS § 5
Motion (KD) och (C) - Utbyggnad av fiber (bredband) på landsbygden
I kf reviderad skrivelse om fiber 2017-01-30.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunchefen
Ekonomichefen
Bredbandsutvecklaren
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §3 KLK.2016.292 005

Besvarande av motion från KD och C - Utbyggnad av
bredband (fiber) på landsbygden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
kommunfullmäktiges beslut i ärende KLK 2016.373
Fiberutbyggnad landsbygd under § 2/2017. I ärendet beslutar
kommunfullmäktige enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att garantera 100 % anslutning i den
ansökan om bidrag till fiberutbyggnad som är inskickad till
Länsstyrelsen.

Beslutet gäller under förutsättning, dels att minst 75 procent av
hushållen/fastighetsägarna på landsbygden initialt väljer att
ansluta sig till fiberutbyggnadsprojektet, dels att bidrag erhålls
från länsstyrelsen.

Beslutet påverkar kommunens likviditet men behöver inte påverka
kommunens resultat.

Ifall att Länsstyrelsen beslutar att inte lämna bidrag eller
att mindre än 75 procent av fastighetsägarna väljer att
anmäla intresse, ska kommunen istället kunna finansiera
högst motsvarande belopp (11 250 000 kr) som om ansökan
beviljats, till den entreprenör som är intresserad av att
dra fiberanslutningar till alla landsbygdshushåll i Örkelljunga
kommun. Villkoret ska vara att kommunen går in och finansierar
anslutningarna till de hushåll som väljer att avstå och att
kommunen får ägande-/nyttjanderätten till anslutningarna i form
av en immateriell tillgång som i ett senare skede ska kunna
överlåtas till ägarna av de fastigheter som valt att inte anmäla
intresse för fiberanslutning. Fiberanslutningen ska vara fullt
färdigställd men ska aktiveras först när kommunen överlåter
ägande-/nyttjanderätten till ägaren av en fastighet som initialt inte
varit ansluten.

Motionen bifalls därmed.
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Bakgrund
Christer Unosson, KD, och Tomas Nilsson, C, framför i motion att
fiberutbyggnaden i Örkelljunga börjat ta fart under året genom initiativ
från olika byaföreningar (fiberföreningar) i samarbete med Svenska
Stadsnät och man är nu igång att gräva ner fiber i tätorterna.

På landsbygden behövs det en högre täckningsgrad av abonnenter för
att Svenska Stadsnät ska vara beredda att gå in. För att en utbyggnad av
fiber på landsbygden ska vara möjlig behövs det göras en ansökan till
länsstyrelsen för att få del av de statliga medel som har avsatts för att
90 % av Sverige ska ha tillgång av fiber innan 2020, vilket är statens
mål för fiberutbyggnaden. Målet för Skåne är 95 %.

Vår uppfattning är att fiberutbyggnad är avgörande för Örkelljungas
framtid som ort och att kunna vara en kommun med levande landsbygd
med möjlighet för företag att kunna finnas kvar på landsbygden och ge
unga människor möjlighet att kunna bo utanför tätorten och ges
möjlighet att vara uppkopplad över nätet för studier och företagande.

Kommunfullmäktige antog en bredbandsstrategi 2013-09-30 för
Örkelljunga kommun 2014-2020, och beslutade att det årliga anslaget
2014-2020 om 900 000 kronor skall delas upp på 500 000 kronor för
investering och 400 000 kronor för drift. Det totala investeringsanslaget
blir därmed 3 500 000 kronor. Anslagen hanteras i budgetarbetet.

Några fiberföreningar har ansökt om medel ur det statliga anslaget men
fått avslag bland annat p g a brister i ansökan. En landsbygdsutvecklare
och bredbandsstrateg har anställts från den 1 augusti 2016, vilket vi via
budgetarbetet har medverkat till. Vi menar att kommunen ska vara
drivande och ta helhetsgreppet om utbyggnaden av fiber på
landsbygden.

1 den parlamentariska landsbygdskommittén delbetänkande (SOU
2016:26) sägs att

"Om det ska finnas levande, aktiva och växande landsbygder i Sverige
måste vi skapa mer likvärdiga livsvillkor i hela landet."
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Landsbygdskommittén betonar också att landsbygderna behöver
ha likvärdig tillgång till digital infrastruktur med hög
överföringskapacitet, kommersiell och offentlig service, bostäder och
utbildningsmöjligheter som boende i de mer tätbefolkade delarna i
landet.

Vi undertecknade partier Kristdemokraterna och Centerpartiet tycker
att det är nödvändigt att Örkelljunga som landsbygdskommun fortsätter
arbetet att påskynda utbyggnaden av den digitala infrastrukturen till
100 % så att vi som kommun blir konkurrenskraftiga ur ett skånskt
perspektiv.

Våra fullmäktigegrupper föreslår därför kommunfullmäktige besluta
att Örkelljunga kommun är drivande och tar helhetsgreppet om
utbyggnaden av bredband(fiber) på landsbygden.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen om
utbyggnad av bredband till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
kommunledningskontoret för yttrande senast mars 2017. Uppdraget är
inte längre aktuellt eftersom frågan om fiber besvarats i ärende KLK
2016.373 Fiberutbyggnad - Landsbygden.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden
Christer Unosson, KD, och Tomas Nilsson, C, yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut. Yrkandet inkluderar även den
komplettering som kommunfullmäktige antagit i ärende KLK
2016.373, Fiberutbyggnad landsbygd under § 2/2017. Kompletteringen
framgår av 4:e stycket i det beslutet.

Kommunfullmäktige bifaller yrkandet och kompletteringen framgår av
5:e stycket i detta beslutet.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2017-01-11 - KS § 6
Motion, KD och C, - Utbyggnad av bredband (fiber) på landsbygden
I kf reviderad skrivelse om fiber 2017-01-20.pdf
____________

Expedieras till:
Christer Unosson
TomasNilsson
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KF §4 KLK.2016.338 00

Redovisning av motioner vars beredning inte avslutats
2016

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna kanslienhetens
redovisning av motioner som inte avslutats 2016.

Bakgrund
Gunnel Johansson, kanslienheten har upprättat förteckning över
motioner vars beredning inte avslutats.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-01-11 - KS § 18
Redovisning av motioner vars beredning inte avslutats 2016
____________
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KF §5 KLK.2017.35 113

Peter Nilsson - Begäran om entledigande från uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige och från uppdrag
som ersättare i Söderåsens Miljöförbund samt val av ny
ersättare i förbundet

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Peter Nilsson från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och från uppdraget
som ersättare i Söderåsens Miljöförbund.

Kommunfullmäktige beslutar att översända Peter Nilssons
ansökan om entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Kommunfullmäktige beslutar slutligen att som ny ersättare i
Söderåsens Miljöförbund efter Peter Nilsson utse Madeléne
Ekelund, MP.

Bakgrund
Peter Nilsson har avslutat medlemskapet i Miljöpartiet de gröna och
anhåller om entledigande från uppdragen som ersättare i
kommunfullmäktige och Söderåsens Miljöförbund.

Beslutsunderlag
Peter Nilsson, MP - Begäran om entledigande som ersättare i
kommunfullmäktige och som ersättare i Söderåsens Miljöförbund
____________

Expedieras till:
Peter Nilsson
Troman
Löneenheten
Söderåsens Miljöförbund
Länsstyrelsen
Madeléne Ekelund, madelene.ekelund@mp.se
Rya 121, 286 91 Örkelljunga
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KF §6 KLK.2017.36 113

Anders Larsson, KD - Begäran om entledigande från
uppdrag som ersättare i Kultur- och Fritidsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anders Larsson från
uppdraget som ersättare i Kultur- och Fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att som ny ersättare i Kultur- och
Fritidsnämnden efter Anders Larsson, utse Daniel Engelbrekt,
Örkelljunga.

Bakgrund
Anders Larsson anhåller om entledigande från uppdraget som ersättare
i kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Anders Larsson, KD - Begäran om entledigande från uppdrag som
ersättare i Kultur- och Fritidsnämnden
____________

Expedieras till:
Anders Larsson
Troman
Löneenheten
Kultur- och Fritidsnämnden
Daniel Engelbrekt, daniel.engelbrekt@gmail.com
Vedbyvägen15, 286 35 Örkelljunga
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