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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2017-02-27

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

KF§12
idag åter

§ §

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Olsson Christer, S N X

Eskilandersson Mikael, SD N X

Zachau Carina, M N X

Bjertner Thomas, S N X

Bengtsson Niclas, SD N X

Nilsson Per-Uno, M Nt X

Gustavsson Martin, C N X

Holmström Björkman Jane, S N X

Brorsson Tommy, SD N Avst Avst

Roos Madeleine, M F

Sjörin Åke, SPI Nt X

Bencsik Betty, S Nt X

Bengtsson Michael, SD N X

Unosson Christer, KD N X

Annika Jönsson, M Nt X

Silfvergren Arne, S N X

Bengtsson May, SD N X

Ekelund Madeléne, MP N X

Nilsson Tomas, C N X

Bencsik Niklas, S N X

Sigbo Leif, MO N X

Linderos Henrik, M N X

Josefsson Matti, SD N Avst Avst

Edvardsson Gunnar, KD N X

Lindau-Persson Agneta, S N X

Eskilandersson Anneli, SD N X

Lindahl Theresa, M N X

Söderlund Kristina, SPI N X

Daa Bjarne, S N X

Poulsen Blagoveska, SD N Avst Avst

Jacobsson Kenneth, M N X

Svensson Leif, S N X

Lärkevie Ingela, C N X

Anderberg Lennart, SD N X

Engström Clas, KD N X

Svensson Lennart, M N X

Ljunggren Gert, S N X

Rosenquist Tommy, SD Nt X

Pertoft Ronja MP N Avst Avst

Svensson Ingmar, S N X

Håkansson Magnus, KD N X
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §7 KLK.2015.29 040

Förslag till beslut beträffande fullfonderingsmodellen och
blandmodellen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fullfonderingsmodellen ska
tillämpas i Årsredovisningen för verksamhetsåret 2016.

Bakgrund
Örkelljunga Kommun redovisar sedan tidigare pensionsskulden som en
skuld i balansräkningen (fullfonderingsmodellen) i strid mot Rådet för
kommunal redovisning, RKR:s rekommendation, som förordar
blandmodellen med innebörden att pensionsskulden ska redovisas som
en ansvarsförbindelse och därmed inte tas upp som skuld i
balansräkningen. Eftersom RKR:s rekommendation avviker från
allmänt vedertagna principer för redovisning enligt ”bokföringsmässiga
grunder” har Örkelljunga kommun tillsammans med ett stort antal
andra kommuner valt att redovisa pensionsskulden enligt
fullfonderingsmodellen trots att RKR:s rekommendation förespråkat
blandmodellen.

Diskussioner har förts om huruvida kommunen ska gå över till
blandmodellen i enlighet med RKR:s rekommendation. Om ändring av
redovisningsprincip genomförs i nuläget finns det risk för att
kommunen blir tvungen att inom en snar framtid återgå till tidigare
tillämpad redovisningsprincip eftersom en statligt tillsatt utredning har
fått i uppdrag att ta ställning till den framtida normen när det gäller
redovisning av pensionsskulden.

Den 28 augusti 2014 tog regeringen beslut om att tillsätta en utredning
med uppdrag att bland annat se över redovisningen av avtalspensioner.
Den av regeringen tillsatta utredningen har bland annat att ta ställning
till en eventuell ändring av redovisningsprincip med innebörden att
fullfonderingsmodellen ska utgöra den framtida normen för
redovisning av pensionsskulden.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Nedan finns ett utdrag från det kommittédirektiv (2014:125) som
utredningen erhållit från finansdepartementet. Direktivet till
utredningen kan läsas i sin helhet på:
http:/www.regeringen.se/content/1/c6/24/59/01/367304c6.pdf

Nedanstående text är ett citat från utredningen:
”Uppdraget att utreda den kommunala redovisningen av
avtalspensioner

Fullfonderingsmodell eller blandmodell?
Det kommunala pensionssystemet har historiskt varit ett
fördelningssystem vilket innebär att nuvarande skattebetalare betalar
pensionerna för dagens pensionärer och att framtida skattebetalare
betalar de pensioner som intjänats under året. I ett fördelningssystem är
det utbetalningarna av pensioner som påverkar verksamhetsutrymmet.
Teorin bakom fördelningssystemet utgår från den kommunala
verksamhetens varaktiga karaktär vilket minskar behovet av att genom
sparande trygga de framtida pensionsutgifterna. Framtida
pensionsutbetalningar anses i fördelningssystemet vara säkerställda
genom beskattningsrätten.

I ett fonderat system (en s.k. fullfonderingsmodell) är det i stället nya
intjänade pensionsrätter och ränteuppräkningen som påverkar
verksamhetsutrymmet. Systemet innebär att respektive generation fullt
ut finansierar den kommunala service de tagit del av.

Fördelningssystem och fonderat system kan sägas vara ytterligheterna
vad gäller valet av pensionssystem. Vid införandet 1998 av lagen om
kommunal redovisning valdes i stället en s.k. blandad modell för
redovisning av de kommunala avtalspensionerna. I ett sådant
system redovisas utbetalningarna avseende pensionsrättigheter som
intjänats i det tidigare fördelningssystemet, dvs. före övergången till ett
fonderat system, som en kostnad. Pensionsrätter i det fonderade
systemet kostnadsförs däremot samma år som de intjänas. Kostnaden
som belastar resultatet blir därigenom en blandning av
pensionsutbetalningar från fördelningssystemet och ny-intjänande i det
fonderade systemet. Systemet innebär således att pensioner som
intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld utan redovisas som en
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Tidpunkten för övergången till den blandade modellen sammanföll med
när kommunsektorn gick från ett helt förmånsbestämt pensionssystem
till ett, i stora delar, avgiftsbestämt pensionssystem. Den blandade
modellen introducerades i kölvattnet av 1990-talskrisen och samtidigt
med införandet av det lagstadgade balanskravet för kommuner och
landsting. Ett starkt vägande skäl vid valet av redovisningsmodell
för kommunala pensioner, var att så långt som möjligt kunna använda
kommunerna och landstingens resultaträkning för avstämning mot
kommunallagens bestämmelse om ekonomisk balans (prop. 1996/97:52
s. 62).

Under hösten 2011 lämnade Utredningen att främja en stabil
kommunal verksamhet över konjunkturcykeln (Fi 2010:02) sitt
betänkande Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet
(SOU 2011:59). Utredningen gjorde bedömningen att det inte finns
skäl att utifrån ett konjunkturperspektiv ändra redovisningen av de
kommunala avtalspensionerna. Utredningen framhöll dock, i likhet
med ett stort antal av remissinstanserna, att det kan finnas andra skäl än
konjunkturella att överväga ändringar i redovisningen av
avtalspensionerna. Regeringen gjorde i propositionen Kommunala
resultatutjämningsreserver bedömningen att det inte fanns tillräckligt
underlag för att regeringen skulle kunna ta ställning till behovet av
sådana ändringar (prop. 2011/12:172 s. 37).

RKR påpekar i sin skrivelse med förslag om lagändringar, att
redovisningen av pensioner enligt blandmodellen gör det svårt för
utomstående att analysera och tolka kommuner och landstings
ekonomiska resultat och ställning. Vidare anför RKR att redovisning
enligt blandmodellen innebär ett undantag från vad som definieras som
bokföringsmässiga grunder och att jämförbarheten, såväl mellan
verksamheter som över tiden för en och samma verksamhet, går
förlorad.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Det finns, bl.a. med hänsyn till det som RKR lyfter fram, skäl för att
utreda frågan om kommunerna och landstingens redovisning av
avtalspensioner.
Utredaren ska därför
• ta ställning till om det med utgångspunkt i den kommunala särarten
finns skäl att kommuner och landsting redovisar avtalspensioner på ett
annat sätt än privata företag,
• utreda på vilket sätt den sammanställda redovisningen påverkas av
sättet att redovisa de kommunala avtalspensionerna,
• utreda om det finns skäl att ändra redovisningen av kommunala
avtalspensioner, och
• vid behov lämna författningsförslag.”

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-02-01 - KS § 39
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Revisionen
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §8 KLK.2017.57 252

Köp av fastigheten Örkelljunga Mesen 2, Liewensgatan
36, Örkelljunga

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med upprättat
köpekontrakt att köpa fastigheten Örkelljunga Mesen 2,
Liewensgatan 36, 286 31 Örkelljunga för 900.000 kronor av Sören
B. Nielsen, Vinget 6, DK-3400 Hilleröd, Danmark 2.

Utgiften täcks genom ianspråktagande av motsvarande belopp i
tilläggsbudget 1, investeringar 2017.

Magnus Håkansson, KD, och Henrik Linderos, M, deltar inte i beslutet
på grund av jäv. Jane Holmström Björkman tjänstgör som ordförande
i stället för Magnus Håkansson.

Bakgrund
Örkelljunga kommun köper av Sören B. Nielsen,Vinget 6,
DK-3400 Hilleröd, Danmark 2, fastigheten Örkelljunga Mesen 2
Liewensgatan 36, 286 31 Örkelljunga enligt upprättat köpekontrakt för
900.000 kronor.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkande
Carina Zachau, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-02-01 - KS § 42
Köpekontrakt fastigheten Örkelljunga Mesen 2
____________

Expedieras sammanställd handling till:
Carina Zachau, Charlotta Kabo Stenberg
Jonas Rasmusson, Stefan Andersson
Kristofer Johansson, Kristian Swärd
Mikael Strömbäck, Sören B Nielsen
Stefan Christensson, Pärm tilläggsbudget 2017
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §9 KLK.2017.64 259

Köpekontrakt mellan Örkelljunga kommun och
Örkelljungahus Ejdern 14 AB avseende fastigheten
Ejdern 14

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar med upphävande av sitt tidigare
beslut under § 120/2016 försälja fastigheten Örkelljunga Ejdern 14
till Örkelljungahus Ejdern 14 AB, Box 163, 26522 Åstorp mot en
överenskommen köpeskilling om 539 460 kronor i enlighet med
upprättat köpekontrakt.

Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp deltar inte i beslutet, d vs
Mikael Eskilandersson, Tommy Brorsson, Niclas Bengtsson, Michael
Bengtsson, May Bengtsson, Blagoveska Poulsen, Lennart Anderberg,
Matti Josefsson, Tommy Rosenquist och Anneli Eskilandersson.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att fastställa tomtpriset vid
kommunens försäljning av fastigheterna Ejdern 14 och 16 till
180 kronor per m2.

Kommunfullmäktige har dessutom beslutat godkänna upprättat
köpekontrakt med Fastighets AB 3Hus, Box 163, 26522 Åstorp vari
kommunen försäljer fastigheterna Örkelljunga Ejdern 14 och 16 med
adress Timmergatan 1, mot en överenskommen köpeskilling om 1 006
920 kronor.

Företaget har därefter ändrat namn. Föreligger förslag till köpekontrakt
mellan Örkelljunga kommun och Örkelljungahus Ejdern 14 AB
med 1 / 1 -del Box 163,26522 Åstorp om försäljning av fastigheten
Örkelljunga Ejdern 14 mot en överenskommen köpeskilling om
539 460 kronor.

Kommunfullmäktiges behandling

Mikael Eskilandersson, SD meddelar att Sverigedemokraternas
fullmäktigegrupp inte deltar i beslutet.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-02-01 - KS § 43
Protokollsutdrag KF 2016-09-07 § 120
Köpekontrakt mellan Örkelljunga kommun och Örkelljungahus Ejdern
14 AB avseende fastigheten Ejdern 14
____________

Expedieras till:
Carina Zachau
Charlotta Kabo Stenberg
Michael Strömbäck
Kristian Swärd
Stefan Christensson
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §10 KLK.2017.65 259

Köpekontrakt mellan Örkelljunga kommun och
Örkelljungahus Ejdern 16 AB avseende fastigheten
Ejdern 16

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar med upphävande av sitt tidigare
beslut under § 120/2016 försälja fastigheten Örkelljunga Ejdern 16
till Örkelljungahus Ejdern 16 AB, Box 163 26522 Åstorp mot en
överenskommen köpeskilling om 467 460 kronor i enlighet med
upprättat köpekontrakt.

Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp deltar inte i beslutet, d vs
Mikael Eskilandersson, Tommy Brorsson, Niclas Bengtsson, Michael
Bengtsson, May Bengtsson, Blagoveska Poulsen, Lennart Anderberg,
Matti Josefsson, Tommy Rosenquist och Anneli Eskilandersson.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att fastställa tomtpriset vid
kommunens försäljning av fastigheterna Ejdern 14 och 16 till
180 kronor per m2.

Kommunfullmäktige har dessutom beslutat godkänna upprättat
köpekontrakt med Fastighets AB 3Hus, Box 163, 26522 Åstorp vari
kommunen försäljer fastigheterna Örkelljunga Ejdern 14 och 16 med
adress Timmergatan 1, mot en överenskommen köpeskilling om 1 006
920 kronor.

Företaget har därefter ändrat namn. Föreligger förslag till köpekontrakt
vari Örkelljunga kommun försäljer fastigheten Örkelljunga Ejdern 16
till Örkelljungahus Ejdern 16 AB med 1 / 1 -del, Box 163
26522 Åstorp mot en överenskommen köpeskilling om 467 460
kronor
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges behandling

Mikael Eskilandersson, SD meddelar att Sverigedemokraternas
fullmäktigegrupp inte deltar i beslutet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-02-01 - KS § 44
Köpekontrakt mellan Örkelljunga kommun och Örkelljungahus Ejdern
16 AB avseende fastigheten Ejdern 16
____________

Expedieras till:
Carina Zachau
Charlotta Kabo Stenberg
Michael Strömbäck
Kristian Swärd
Stefan Christensson
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §11 KLK.2016.169 491

Besvarande av motion från S - Förebygg övervikt och
fetma hos elever i förskoleklass till och med gymnasiet

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som yttrande över motionen
översända kommunstyrelsens protokollsanteckning nedan i
ärendet:

Motionen bifalles därmed.

Kommunstyrelsens protokollsanteckning

Kommunstyrelsen noterar att projektet Hälsoförskolan kommer att
starta på den nya förskolan på Högkullen.

Sammanfattning av projektet:
En bärande tanke med en nybyggd hälsoförskola är att förebygga
problem som barnfetma genom att tidigt lära barn om bland annat
hälsosam kost och motion i vardagen. Arbetet ska genomföras med
ett folkhälsoperspektiv i samverkan med Region Skåne, forskning
genom akademin och med bred involvering av skånskt näringsliv.
Möjligheten till detta projekt har identifierats av MultiHelix AB som
bl a driver en Think Tankmed ett femtiotal representanter från bl a
Malmö Högskola, Lunds Universitet, Region Skåne samt ett flertal
företagsrepresentanter.

Projektbeskrivning
Varförvill vi genomföra projektet?
Örkelljunga kommun har via ett antal undersökningar noterat att
kommunen har en hög andel fyraåringar som är överviktiga samt att
det finns ett område i kommunen som har en hög andel
ensamstående föräldrar och nyanlända. Det innebär att andelen barn
som går med i föreningar i det området är lägre än i övriga
kommunen.

12(30)



Sammanträdesprotokoll 2017-02-27
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

I samband med planering av ny förskola startade en diskussion
tillsammans med MultiHelix Think Tank (MTT) om att göra något
helt nytt. MTT har identifierat möjligheten att utveckla ett koncept
där denna förskola skulle kunna bli en förebild för hur
kunskap/forskning kan nyttiggöras i samhället. MTT har genom sin
unika och breda struktur med medlemmar från akademi, näringsliv
och offentliga verksamheter möjlighet att ge en god grund till
inspirerat nytänkande. Avsikten är att få till stånd en hälsoanpassad
förskola med möjlighet att hantera de stora utmaningar som finns
med bl a växande andel barnfetma, diabetes och psykisk ohälsa bland
barn och unga. Man förväntar sig även att projektet ska kunna ge en
kunskapsaggregering som kommer ge nytta till framtida
skolbyggnationer, närmast en 1-6 skola.

Vad skall projektet uppnå?
Projektet ska ta fram ett koncept för en skola som: 1) Ger alla barn,
även de med olika grad av funktionsnedsättning, en plats att känna
sig som en del i den normala vardagen tillsammans med personal och
familj. Det ska inte behövas specialanpassningar som särskiljer barn
utan en fungerande miljö för alla ska finnas från start. 2) Kan
hantera den växande andelen psykisk ohälsa bland barn och unga
samt barnfetma och diabetes. En satsning på förebyggande av
sjukdom kan inkluderas på flertalet sätt. 3) Stödjer integrationen av
nyanlända barn och deras familjer i socialt utsatta områden bl a
genom aktivt föreningsliv inkluderande olika typer av
fritidsaktiviteter. Vi ser möjligheten att genom barnen kunna påverka
familjen till en hälsosammare vardag. 4) Ger möjligheter att kunna
samverka mellan olika aktörer genom så kallad connected health, m-
eller e-hälsa. Skolan kan från start ha inbyggda hjälpmedel som kan
vara användbara i den pedagogiska verksamheten och för utveckling
av densamma.

Kommunstyrelsen noterar att hälsoförskolan på Högkullen är ett
första inledande steg kring rörelse och sundare livsstil. Denna
verksamhet kommer därefter att utvecklas vidare när den första
kullen lämnar Hälsoförskolan och Hälsoförskolan är igång.
Efterhand kommer kunskaperna att integreras i kommunens övriga
skolor.

13(30)



Sammanträdesprotokoll 2017-02-27
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen noterar att det dagliga arbetet finns i skolan och
att det riktigt stora förändringsarbetet kommer att påbörjas 2020.
Kommunstyrelsen uppmanar därmed till samarbete mellan
skolhälsovården och lärare inom idrott och hälsa och som fokuserar
på hur man förebygger övervikt, genom förbättrade kostvanor och en
ökad fysisk aktivitet och dessutom ger redan överviktiga möjligheter
till sundare vanor och att detta speciellt aktiveras under perioden
fram till 2020.

Bakgrund
Agneta Lindau Persson har för socialdemokraterna inlämnat följande
motion:

Örkelljunga kommun har en högre andel invånare med övervikt och
fetma än vad genomsnittet är för länet. Övervikt och fetma påverkar
hälsa och livskvalitet negativt. Med fetma och övervikt ökar risken för
olika sjukdomar: diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdom och cancer,
ortopediska problem men kan även ge psykiskt lidande och medföra
negativa sociala konsekvenser som i sin tur kan leda till sänkt
livskvalitet.

Tabelluppgifter hämtade från Folkhälsorapport: "Barn och Unga i
Skåne 2012" och visar procent/andel av befolkningen.
Årskurs 6.

2012.

Övervikt Fetma

Örkelljunga 18,0 4,9

Skåne 14,9 2,3

Gym åk 2.
2012.

Övervikt Fetma

Örkelljunga 14,4 6,2

Skåne 13,4 3,5

Årskurs 9.

2012.

Övervikt Fetma

Örkelljunga 14,9 3,0

Skåne 14,6 3,0
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Socialdemokraterna vill vända den negativa trenden med övervikt
och fetma hos elever från förskoleklass till och med gymnasiet för
att förbättra och bibehålla god folkhälsa genom:

att ge resurser till ett långsiktigt projekt - ett projekt som bör vara
en samverkan mellan skolhälsovården och lärare inom idrott och
hälsa och som fokuserar på hur man förebygger övervikt, genom
förbättrade kostvanor och en ökad fysisk aktivitet och dessutom
ger redan överviktiga möjligheter till sundare vanor.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande senast i november 2016.

Utbildningsnämndens yttrande
Utbildningsnämnden har beslutat att översända folkhälsostrategens och
kommunchefens yttrande som sitt eget.

Motionen föreslås därmed bifallen.

Arbetsutskottets behandling 2016-11-23

Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen från Agneta
Lindau Persson översända arbetsutskottets protokollsanteckning enligt
följande:

Arbetsutskottet noterar att kommunstyrelsen "beslutat ställa sig positiv
till att arbeta vidare med konceptet hälsoskolan i samband med
byggandet av ny förskola på Högkullen.

Vuxna 2012. Övervikt Fetma

Örkelljunga 39,4 15,6

Skåne 36,8 15,4
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Hälsoskolan bygger på att motivera till och underlätta rörelser och
fysisk aktivitet, kopplat till vikten av näringsriktig mat och god sömn.
Utemiljön är särskilt viktig. Det har bedömts vara intressant att tillämpa
konceptet på den nya förskolan på Högkullen. Om Örkelljunga
kommun väljer att tillämpa konceptet, kommer kommunen också att bli
en föregångare inom området.

Uppdrag har lämnats till kommunledningskontoret att rekrytera
folkhälsoutvecklare tillika projektledare som har kompetens att driva
ett projekt som kräver samverkan och kontakter med många aktörer."

Kommunfullmäktige föreslås därmed besluta att motionen skall anses
vara besvarad.

Kommunstyrelsens behandling 2016-12-07
Kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet till
arbetsutskottet för beaktande av möjligheter till samarbete mellan
elevhälsan, kostenheten samt idrott och hälsa.

Arbetsutskottets behandling 2017-01-25
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2017-01-25, § 8.

Kommunstyrelsens behandling 2017-02-01
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2017-02-01, § 30.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkande
Agneta Lindau Persson, S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
till beslut, vilket godkännes.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-02-01 - KS § 30
Motion, S - Förebygg övervikt och fetma hos elever i förskoleklass till
och med gymnasiet
Tjänsteskrivelse Johanna Häggberg - yttrande över motion (S) om att
förebygga övervikt och fetma
____________

Expedieras till:
Agneta Lindau Persson, Utbildningsnämnden, Ingela Ström
Li Merander
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §12 KLK.2016.282 612

Besvarande av motion, SPI - Körkortsutbildning under
skoltid

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar som svar på motionen översända
utbildningsnämndens yttrande i ärendet.

Motionen avslås därmed.

Bakgrund

Kristina Söderlund (SPI) och Åke Sjörin (SPI) har 2016-09-06
inlämnat följande motion:

”Vi vet att större andel av skolungdomen i Örkelljunga kommun väljer
bort gymnasiet på hemmaplan till förmån för studier i andra
kommuner. Ett val som medför ett kraftigt underskott i
gymnasieskolans budget.

Vi i SPI-Välfärden anser att Örkelljunga kommun bör slå vakt om sin
gymnasieskola på hemmaplan, och om möjligt få fler ungdomar att
välja Örkelljunga Utbildningscentrum som studiealternativ.

För att göra hemmagymnasiet ännu populärare, anser vi att Örkelljunga
bör erbjuda körkortsutbildning under skoltid.

Utbildningen skall erbjudas de ungdomar som går andra året på skolan.
Dessa erbjuds ett paket med teori och ett antal körlektioner.

Vi vet att denna utbildning ökar elevernas attraktionskraft på
arbetsmarknaden. Då det idag oftast krävs körkort i flertalet yrken.

SPI-Välfärden i Örkelljunga föreslår därför:

att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samråd med
utbildningsnämnden, utreda skolförslaget i enlighet med motionärernas
yrkande.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande samt att yttrandet ska vara lämnat
senast 2016-12-20.
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Förslag till yttrande
Förvaltningsstrateg Amanda Cederholm har inlämnat följande förslag
till yttrande:

Örkelljunga Utbildningscentrum har tidigare erbjudit
körkortsutbildning som en valbar kurs, där eleverna fick teorilektioner
av körskollärare. Detta görs dock inte längre, då Regeringsrätten i en
dom, RÅ 2009 ref. 96, fastslog att körkortsutbildning endast får
erbjudas inom de gymnasieprogram som leder till behörighet som
yrkesförare.

På Örkelljunga Utbildningscentrum erbjuds följande program och
inriktningar:
- Barn- och fritidsprogrammet, med inriktningen pedagogiskt arbete,
- Fordonsprogrammet, med inriktningen personbilsmekaniker,
- Industritekniska programmet, med inriktningen produkt- och
maskinteknik,
- Introduktionsprogrammet,
- Naturbruksprogrammet, med inriktningen djur med hundfokus,
- Naturvetenskapsprogrammet, med inriktningarna naturvetenskap samt
naturvetenskap och samhälle,
- Samhällsvetenskapsprogrammet, med inriktningen
samhällsvetenskap,
- Teknikprogrammet, med inriktningarna design och
produktutveckling, produktionsteknik samt teknikvetenskap, och
- Vård- och omsorgsprogrammet, med inriktningen vård och omsorg.

Inget av dessa program leder till behörighet som yrkesförare, vilket
betyder att Örkelljunga Utbildningscentrum inte får erbjuda
körkortsutbildning på skoltid.

Utbildningsnämnden har beslutat

att som utbildningsnämndens svar på motionen översända
förvaltningsstrategens yttrande i ärendet, samt

att föreslå att motionen därmed bör avslås.

18(30)



Sammanträdesprotokoll 2017-02-27
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden
Åke Sjörin, SPI, yrkar att ärendet skall återremitteras för genomförande
av avtal mellan Trafikskola och Trafikverket.

Carina Zachau, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Omröstning

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition, dels om ärendet skall återremitteras, dels avgöras vid
dagens sammanträde och finner därefter att det sistnämnda förslaget
godkännes.

Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:

Ja-röst för att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.
Nej-röst för att ärendet skall återremitteras.

Genomförd omröstning utfaller med 26 ja-röster, 10 nej-röster och 4
röster för avstår. Omröstningen framgår närmare av till protokollet
fogad närvarolista.

Kommunfullmäktige har således beslutat att ärendet skall avgöras vid
dagens sammanträde. Då inget ytterligare förslag föreligger bifalles
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-02-01 - KS § 31
Motion, SPI - Körkortsutbildning under skoltid
Protokoll 2016-12-08 - UN § 122
Tjänsteskrivelse - förslag till yttrande om motion (SPI) om
körkortsutbildning under skoltid
Avtal Gnosjö kommun inlämnad av Åke Sjörin vid kf.pdf
____________

Expedieras sammanställd handling till:
Kristina Söderlund
Åke Sjörin
Utbildningsnämnden, Kristian Lindgren
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signatur
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KF §13 KLK.2016.150 339

Besvarande av motion, S - Ordna en begravningsplats
för smådjur och skapa kommunala anvisningar för hur
döda husdjur skall hanteras

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anlägga en begravningsplats för
smådjur enligt alternativ Örkelljunga 156:1, Sonnarpsbacken,
Örkelljunga.

Kommunledningskontoret får i uppdrag att utforma
skötselföreskrifter samt ta vederbörliga kontakter inför
genomförandet. Ärendet presenteras åter i arbetsutskottet i
oktober månad 2017 inför budgetberedningen 2018.

Motionen bifalles därmed.

Bakgrund
Agneta Lindau Persson, S, har inlämnat en motion med rubriken
"Ordna en begravningsplats för smådjur och skapa kommunala
anvisningar för hur döda husdjur skall hanteras". Avmotionen framgår
följande:

I Örkelljunga kommun saknas begravningsplats för smådjur (de
vanligaste husdjuren) där man kan få sitt djur gravsatt och kan pryda
graven med blommor eller en gravvård.

När ett husdjur, som blivit ens nära vän eller kanske ens bästa vän,
avlider blir saknaden och tomheten påtaglig. Att ha en grav att gå till
och sörja sitt bortgångna djur kan ge en inre frid.

Vi Socialdemokrater har förstått att många invånare i Örkelljunga
kommun tycker att det saknas en begravningsplats och att det nu är
angeläget att anlägga en sådan i en vacker och fridfull miljö eventuellt i
"Dalen".
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Socialdemokraterna i Örkelljunga föreslår kommunfullmäktige besluta
· att en djurkyrkogård för smådjur anordnas och
· att kommunala anvisningar upprättas för hur döda husdjur ska

hanteras

Kommunfullmäktige har beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
Söderåsens Miljöförbund för yttrande senast den 1 september 2016.

Yttrande har lämnats från miljöinspektör Håkan Larsson, Söderåsens
Miljöförbund.

Av yttrandet framgår bl a följande:

Söderåsens miljöförbund har inget att invända mot anläggande av en
begravningsplats för smådjur. Detta under förutsättning av att den plats
som kommer att utses inte ligger inom vattenskyddsområde eller intill
någon vattentäkt. Platsen får heller inte ha för hög grundvattennivå.
Avståndet från botten av gravarna till högsta grundvattenyta under året
ska vara minst en meter.

Kremering är både från smittskydds- och miljösynpunkt att förorda. En
avgiftsdifferentiering kan vara ett incitament för att minska antalet
begravningar av hela djurkroppar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 30 november 2016
vad gäller lämplig placering, på kommunal mark, av begravningsplats
för smådjur. I yttrandet ska beaktas platser som ligger utanför
vattenskyddsområden och vattentäkter och inte har för hög
grundvattennivå.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat överlämna förvaltningens
tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen. I skrivelsen presenteras 3 olika
placeringar av begravningsplats.
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Kommunfullmäktiges behandling

Yrkande
Agneta Lindau Persson, S, och Carina Zachau, M, yrkar bifall till
motionen, vilket godkännes.

I ärendet yttrar sig även Niclas Bengtsson, SD.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-02-01 - KS § 32
Motion, S - Ordna en begravningsplats för smådjur och skapa
kommunala anvisningar för hur döda husdjur skall hanteras
Yttrande gällande ”Motion - Ordna en begravningsplats för smådjur
och skapa kommunala anvisningar för hur döda husdjur skall hanteras”,
Örkelljunga kommun
Protokoll SBN 2016-12-12 § 123
Tjänsteskrivelse SBN - Yttrande med anledning av motion - Ordna en
begravningsplats för smådjur och skapa kommunala anvisningar för hur
döda husdjur skall hanteras
____________

Expedieras till:
Agneta Lindau Persson
Charlotta Kabo Stenberg
Kristian Swärd
Söderåsens Miljöförbund
Ksau 2017-10-11
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KF §14 KLK.2016.293 043

Besvarande av motion, S - Inför riktlinjer för sponsring,
reklamfinansiering och försäljningsverksamhet i
kommunen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunlednings-
kontoret att arbeta fram riktlinjer för sponsring,
reklamfinansiering och försäljningsverksamhet där kommunen är
delaktig.

Kommunfullmäktige bifaller därmed motionen.

Bakgrund
Agneta Lindau Persson har i motion för Socialdemokraterna i
Örkelljunga kommun framfört att man vill att alla invånare
(medlemmar) skall känna fullt förtroende för kommunens
verksamheter.

En generell försiktighet och noggranna överväganden skall krävas när
frågor om marknadsföring, reklam, sponsring och försäljning skall
bedömas.

Socialdemokraterna vill därför
att kommunen snarast arbetar fram riktlinjer enligt motionens
intentioner som ett tillägg i kommunens författningssamling.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
kommunledningskontoret för yttrande senast mars 2017.

Krister Persson, näringslivsansvarig och Charlotta Kabo Stenberg,
kommunchef har lämnat yttrande i ärendet.
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Kommunfullmäktiges behandling

Yrkande
Agneta Lindau Persson, S, yrkar bifall till motionen, vilket godkännes.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-02-01 - KS § 33
Motion, S - Inför riktlinjer för sponsring, reklamfinansiering och
försäljningsverksamhet i kommunen
Tjänsteskrivelse Krister Persson - Svar på motion Inför riktlinjer för
sponsring, reklamfinansiering och försäljningsverksamhet i kommunen
____________

Expedieras till:
Agneta Lindau Persson
Charlotta Kabo Stenberg
Krister Persson
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KF §15 KLK.2016.356 001

Besvarande av motion, S - Avveckla Socialnämnden
och ersätt med en "Äldrenämnd" samt "Individ- och
familjeomsorgsnämnd"

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen hänvisa
till återkommande process för den politiska organisationen
som i kommunen genomförs under mandatperioderna, i detta
fall, tiden före valet 2018. Processen innebär en översyn av i
kommunfullmäktige representerade partierna hur kommande
mandatperiod i Örkelljunga kommun skall organiseras vad gäller
bl a kommunfullmäktiges utformning, antalet nämnder, antal
ledamöter etc.

Motionen anses därmed besvarad.

Bakgrund
Agneta Lindau Persson har för socialdemokraterna inlämnat följande
motion:

Socialdemokraterna vill avveckla Socialnämnden och som
ersättning införa en Äldreomsorgsnämnd samt en Individ- och
Familjeomsorgsnämnd med egna reglementen och budgetar.

Socialdemokraterna menar att Socialnämnden tillsammans med dess
förvaltning, har blivit en alltför stor organisation att hantera och med en
alltför hög belastning och bör därför delas upp i två nämnder för att
fungera optimalt i framtiden.

Med de två nya nämnderna kommer ansvaret bli tydligare och mer
fokuserade på respektive behovsområden och som leder till bättre nytta
för brukarna samt ger en förbättrad arbetsmiljö.

Socialdemokraterna i Örkelljunga föreslår:
att en utredning görs om att dela upp Socialnämnden i två nämnder
att om denna utredningen visar på positiva fördelar förbereda för att
införa dessa nämnder vid nästa mandatperiods början.
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Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2017-02-01, § 34.

Kommunfullmäktiges behandling.
Vid kommunfullmäktiges behandling yttrar sig Agneta Lindau
Persson, S.

Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-02-01 - KS § 34
Motion, S - Avveckla Socialnämnden och ersätt med en "Äldrenämnd"
samt "Individ- och familjeomsorgsnämnd"
____________

Expedieras till:
Carina Zachau
Agneta Lindau Persson
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KF §16 KLK.2017.70 113

Protokoll Länsstyrelsen Skåne - Christel Stoltenberg ny
ersättare för avgången ledamot Peter Nilsson i
kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar notera Christel Stoltenberg, MP,
som ny ersättare i kommunfullmäktige.

Bakgrund
Länsstyrelsen har utsett Christel Stoltenberg, Miljöpartiet de gröna som
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Peter Nilsson.

Beslutsunderlag
Protokoll Länsstyrelsen Skåne - Christel Stoltenberg Ny ersättare för
avgången ledamot Peter Nilsson i kommunfullmäktige
____________

Expedieras till:
Troman
Löneenheten
Christel Stoltenberg

27(30)



Sammanträdesprotokoll 2017-02-27
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §17 KLK.2017.77 113

Christel Stoltenberg - Avsägelse från uppdrag som
ersättare för Miljöpartiet i kommunfullmäktige i
Örkelljunga kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla anhållan från Christel
Stoltenberg om entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar att hos länsstyrelsen anhålla om ny
sammanräkning för uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige för Miljöpartiet de Gröna.

Bakgrund
Christel Stoltenberg anhåller om entledigande från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Meddelande från Länsstyrelsen Skåne - Christel Stoltenberg avsägelse
från uppdrag som ersättare för Miljöpartiet i kommunfullmäktige i
Örkelljunga kommun
____________

Expedieras till:
Christel Stoltenberg
Länsstyrelsen
Troman
Löneenheten
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KF §18 KLK.2017.78 113

Siv Stoltenberg - Begäran om entledigande från
uppdrag som ledamot i Socialnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Siv Stoltenberg, C,
från uppdraget som ledamot i socialnämnden.

Uppdraget som ledamot i Brottsförebyggande rådet hanteras av
socialnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att vid nästa sammanträde hantera
frågan om ny ledamot i socialnämnden.

Bakgrund
Siv Stoltenberg, Centerpartiet, anhåller om entledigande från uppdraget
som ledamot i socialnämnden och uppdraget som ledamot i
Brottsförebyggande rådet.

Beslutsunderlag
Siv Stoltenberg - Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i
Socialnämnden
____________

Expedieras till:
Siv Stoltenberg
Socialnämnden
Troman
Löneenheten
Kommunfullmäktige 27 mars
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KF §19 KLK.2017.45 042

Medelpunkten - Delårsrapport 2016-01-01--08-31

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga Medelpunktens Delårsrapport
till handlingarna.

Bakgrund
Medelpunkten AB presenterar Delårsrapport 2016-01-01 - 08-31.

Kommunfullmäktiges behandling
Vid kommunfullmäktiges sammanträde yttrar sig Clas Engström,
KD, och Carina Zachau, M.

Beslutsunderlag
Medelpunkten - Missiv delårsrapport 2016-01-01--08-31
Medelpunkten - Granskningsrapport 2016-01-01--08-31 med
revisorernas utlåtande
____________

Expedieras till:
Medelpunkten
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