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Kommunfullmäktige

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§ § §

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Olsson Christer, S N

Eskilandersson Mikael, SD N

Zachau Carina, M N

Bjertner Thomas, S N

Bengtsson Niclas, SD N

Hammar Henrik, M N

Gustavsson Martin, C N

Holmström Björkman Jane, S N

Brorsson Tommy, SD N

Roos Madeleine, M N

Sjörin Åke, SPI Nt

Carlsson Patric, S N

Nilsson Ulf, SD Nt

Unosson Christer, KD N

Nilsson Henrik, M N

Silfvergren Arne, S N

Bengtsson May, SD N

Ekelund Madeléne, MP N

Nilsson Tomas, C N

Bencsik Niklas, S N

Sigbo Leif, MO N

Linderos Henrik, M N

Josefsson Matti, SD N

Edvardsson Gunnar, KD N

Lindau-Persson Agneta, S N

Eskilandersson Anneli, SD N

Lindahl Theresa, M N

Söderlund Kristina, L N

Daa Bjarne, S N

Poulsen Blagoveska, SD N

Jacobsson Kenneth, M Nt

Svensson Leif, S N

Johansson Lars, 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

Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2016-04-25

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

Utdragsbestyrkande

KF §59 KLK.2016.97 042

Årsredovisning 2015 - Örkelljungabostäder AB

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2015
för Örkelljungabostäder AB.

Patric Carlsson, S, Ingemar Svensson, S, Niclas Bengtsson, SD, Lars
Johansson, C, och Tommy Brorsson, SD, deltager inte i beslutet på
grund av jäv.

Bakgrund
Örkelljungabostäder AB presenterar Årsredovisning 2015. 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. Total bränslearea är 9.733 kvm.

Hyresbortfallet för outhyrda ytor uppgår under räkenskapsåret till
125.345 kr (föregående 174.640 kr) vilket motsvarar 1,4 % av
bruttohyresintäkterna.

Under året har bolaget löst ett lån på 5 mkr samt amorterat 200.000 kr
på befintligt lån.

Årets resultat är 47.438 kr.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-03-30 - KS § 59
Protokollsutdrag Örkelljungabostäder 2016-02-15
Årsredovisning 2015 med granskningsrapport och revisionsberättelse -
Örkelljungabostäder AB
Rapport från PwC - Avser räkenskapsåret 2015 Örkelljungabostäder
AB
Information om jäv i samband med årsredovisningar
____________

Expedieras till:
Örkelljungabostäder AB
Stefan Andersson
Stefan Christensson
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §60 KLK.2016.112 042

Årsredovisning 2015 - Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2015
för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Ingemar Svensson, S, deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Bakgrund
Föreligger Årsredovisning 2015 för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.
Årets resultat är minus 41.622 kronor.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-03-30 - KS § 60
Styrelseprotokoll Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB 2016-01-27
Årsredovisning 2015 med revisionsberättelse - Örkelljunga
Fjärrvärmeverk AB
Lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2015
____________

Expedieras till:
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB
Stefan Jacobsson
Stefan Christensson
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §61 KLK.2016.96 042

Årsredovisning 2015 - NÅRAB

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2015
för Norra Åsbo Renhållnings AB.

Thomas Bjertner, S, Leif Svensson, S, och Lars Johansson, C, deltar
inte i beslutet på grund av jäv.

Bakgrund

Allmänt om verksamheten
Nårab bildades 1973 av Klippans, Perstorps och Örkelljunga
kommuner. Aktierna i bolaget fördelades proportionellt till
folkmängden, vilket innebär att Klippan har 50 %, Örkelljunga 26 %
och Perstorp 24 % av aktierna.

Nårabs uppgift är att samla in och behandla hushållsavfall, slam från
trekammarbrunnar, septiktankar och latrin från de ca 34 000 invånarna
i området. Nårab köper insamlingen av hushållens avfall från
entreprenör. Nårab har 7 st bemannade återvinningscentraler och 1 st
obemannad återvinningsstation. Nårab äger och driver Hyllstofta
avfallsanläggning sedan 1975.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Nårab har under 2015 mottagit ca 58 000 ton avfall (f.å. 76 000). Till
detta kommer ca 10 000 ton slam från trekammarbrunnar och
septiktankar, som slutbehandlas vid de kommunala reningsverken.
Ca 1 000 ton har deponerats, ca 9 000 ton har levererats till
förbränningsanläggningar, ca 27 000 ton har återvunnits och 22 000 ton
har använts till sluttäckning av deponin.

I Biocellsreaktorerna är inlagt 85 000 ton avfall som successivt
färdigrötas. Resterna av avfallet grävs nu ut och sorteras till både
komposterings-, deponerings- och förbränningsmaterial. Ca 30 % av
avfallet har omvandlats till metangas, som tagits om hand för energi
och värmeproduktion. Ca 50 % av avfallet eller 30 000 ton återstår
att gräva ut.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Produktionen av el och värme sker genom att ta tillvara metangasen
från biocellsreaktorerna och deponin. Tillgången till metangasen
minskar i takt med att avfallet rötas färdigt och därmed minskar också
produktionen av el som 2015 uppgick till 630 Mwh. Nårab förbrukar
den producerade mängden el i den egna verksamheten. Det utsorterade
organiska avfallet rötas i närbelägna rötningsanläggningar för
framställning av energi i form av fordonsgas. Restprodukten blir näring
i form av biogödsel, som levereras till jordbruket.

Årets investeringar uppgår till 8,2 mkr. En lagerhall har byggts,
en ny hjullastare har inköpts och färdigställandet av
mottagningsanläggningen för slammet och renvattendammen har skett,
vilka är de större investeringarna.

Balanserat resultat är 2.955.000 kronor och årets resultat är minus
75.000 kronor.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-03-30 - KS § 61
Protokollsutdrag NÅRAB 2016-02-26
Årsredovisning 2015 med granskningsrapport och revisionsberättelse -
NÅRAB
____________

Expedieras till:
Nårab
Stefan Christensson
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §62 KLK.2015.352 00

Målredovisning av kommunfullmäktiges mål samt -
Förslag till mätetal och målvärden för
kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Målredovisningen av
fullmäktiges mål 2015.

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

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

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

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

Föreligger målredovisning av kommunfullmäktiges mål 2015.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-03-30 - KS § 63
Målredovisning kommunfullmäktiges mål
Protokoll 2015-10-26 - KF §120
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges behandling
Carina Zachau, M, yrkar bifall till förslaget att godkänna
Målredovisningen av kommunfullmäktiges mål 2015.
Kommunfullmäktige instämmer i yrkandet.
___________

Expedieras till:
Magnus Håkansson
Stefan Christensson
Peter Andreasson
Amanda Cederholm
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §63 KLK.2016.115 042

Årsredovisning 2015 - Örkelljunga kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna och fastställa
Årsredovisningen för Örkelljunga kommun (förvaltningsberättelse
och verksamhetsberättelse) per den 31 december 2015.
Årsredovisningar för kommunens bolag hanteras enligt
vederbörlig ordning,

Noteras att fullmäktige 2016-03-21, § 44 uttalat att
fullfonderingsmodellen ska tillämpas i Årsredovisningen för
verksamhetsåret 2015.

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

På grund av jäv deltar inte de förtroendevalda, som 2015, ingick i
kommunstyrelsen eller någon av nämnderna, i beslutet om
ansvarsfrihet för respektive förtroendemannaorgan.

Bakgrund
Föreligger förslag till Årsredovisning 2015.

Arbetsutskottet har tillsammans med inbjudna representanter i
kommunfullmäktiges samtliga partier haft en genomgång av
Årsredovisning 2015 med representanterna för kommunens nämnder
och bolag. Vid sammanträdet gjordes analyser och reflektioner på
inlämnat material. Dessutom diskuterades strategiskt viktiga
framtidsfrågor.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Årets resultat kommunförvaltningen
Årets resultat för kommunförvaltningen uppgick till 32,3 mkr enligt
fullfonderingsmodellen (bolagen exkluderade). Beräknat enligt
blandmodellens grunder blev resultatet 24,7 mkr. Skillnaden beror på
att förändringen av värdet på ansvarsförbindelsen inte finns med i
balansräkningen vid redovisning enligt blandmodellen. I och med detta
blir inte heller värdeförändringen av ansvarsförbindelsen
resultatpåverkande vid redovisning enligt blandmodellen. Vid
tillämpning av fullfonderingsmodellen redovisas ansvarsförbindelsen
som skuld i balansräkningen, vilket medför att årets värdeförändring
blir resultatpåverkande.

När Pensionsskulden minskar så ökar resultatet med motsvarande
belopp och motsatsvis blir det en resultatpåverkande kostnad om
pensionsskulden ökar. Resultatet blev 27,3 mkr bättre än budget. Av
resultatet utgjordes 17,1 mkr av finansnettot, d v s årets finansiella
intäkter minus årets finansiella kostnader. Realiserade fonder bidrog
med 16,3 mkr till årets resultat. Verksamhetensnettokostnader enligt
resultaträkningen blev 13,0 mkr lägre än budget. I resultatet ligger en
minskning av ansvarsförbindelsen på 7,6 mkr som avser pensioner
intjänade före 1998. Resultat inkluderar även en återbetalning av AFA
premier på 3,8 mkr.

Inför kommunfullmäktiges sammanträde har utsänts Revisorernas
revisionsberättelse för år 2015, revisorernas redogörelse för år 2015
och Revisionsrapport, Granskning av Årsredovisning 2015,
Örkelljunga kommun från pwc.

Kommunfullmäktiges behandling

Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnas utförlig information om
Årsredovisning 2015 från ekonomichef Stefan Christensson.

Christer Unosson, KD, efterhör om kommunen klarar balanskravet.
Stefan Christensson meddelar att det inte finns något anslag för
kommunen att återställa, d v s balanskravet är uppfyllt.

Revisionens ordförande Donald Nyberg informerar därefter om
revisionsberättelsen för 2015. Av informationen framgår bl a följande:
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Revisorernas bedömning
Kommunen redovisar pensionskostnaderna enligt den så kallade
fullfonderingsmodellen, vilket avviker från kraven i Lag om kommunal
redovisning, 5 kap. 4§. För år 2015 innebär det att årets resultat är 7,6
mnkr högre än om lagen hade följts samt att 190,5 mnkr redovisas som
en avsättning i balansräkningen i stället för som en upplysning utanför
balansräkningen. Eftersom felen är av betydande storlek bedömer vi att
räkenskaperna inte ger en rättvisande bild.

- Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelsen och nämnder i allt
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunktsätt tillfredsställande sätt.

- Vi bedömer räkenskaperna som ej rättvisande.

- Vi bedömer att kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll
inte varit tillräcklig.

- Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål som kommunfullmäktige uppställt.

- Vi bedömer att resultatet för verksamhetsmålen inte fullt ut är
förenligt med de mål som kommunfullmäktige uppställt.

Uttalande i ansvarsfrågan
- Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa
organ.

- Räkenskaperna är inte rättvisande och vi avstyrker att Örkelljunga
kommuns årsredovisning för 2015 godkänns.

Gruppledarrunda i kommunfullmäktige

Vid gruppledarrundan informerar kommunstyrelsens ordförande Carina
Zachau, M, om verksamhetsåret 2015. Av informationen framgår bl a
följande:

Till det positiva är det unika att nämnderna redovisar en ekonomi i
balans. Det gör att Örkelljunga kommun ekonomiskt sett är en av de
mest välskötta kommunerna i Sverige.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Det finns dock en del varningsklockor inför framtiden.Vi är inne i en
period med höga investeringsutgifter. Stora ny-, om- och tillbyggnader
är på gång och det innebär påfrestningar på vår likviditet samt ökade
kapitalkostnader. I år har vi valt att för första gången göra en avsättning
på 7 mkr till resultatutjämningsreserven. Avsattamedel kan senare
användas vid tillfälliga nedgångar i skatteunderlaget.

Utveckling
Inköp av Engens fabriker i centrala Örkelljunga. Det innebär att vi kan
fortsätta planera för framtiden och har nu nya möjligheter för
byggnation och företagsetableringar.

Vårt nya äldreboende kommer också att finnas på Ejdern och de
första ritningarna är framtagna.

Byggnationen av Forum Örkelljunga, som är tänkt att bli vår nya
mötesplats, pågår för fullt och färdigställandet beräknas att ske under
juni månad 2016.

Under året noterades ett trendbrott och arbetslöshetssiffrorna minskade
för första gången på många år.

Utmaningar
Den största utmaningen under det gångna året har varit
asylmottagandet och de ensamkommande flyktingbarnen.
Migrationsverket har tre anläggningar för asylmottagning och
därutöver ett antal lägenheter.

Fortsättning gruppledarrunda

Vid gruppledarrundan lämnas även information från Mikael
Eskilandersson, SD, Christer Olsson, S, Christer Unosson, KD,
Madeléne Ekelund, MP,Kristina Söderlund, L, Leif Sigbo, MO och
Martin Gustafsson, C.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Yrkanden i kommunfullmäktige
Carina Zachau, M, Christer Olsson, S, Christer Unosson, KD,
Madeléne Ekelund, MP,Kristina Söderlund, L, Leif Sigbo, MO, och
Martin Gustafsson, C, yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Ordförande Magnus Håkanssons förslag till beslut bifalles.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2015 Örkelljunga kommun
Protokoll 2016-03-30 - KS § 62
Årsbokslut 2015 KFN 2016-02-04 § 16
Årsbokslut 2015 SBN 2016-02-01 § 3
Årsbokslut 2015 SN 2016-03-01 § 52
Årsbokslut 2015 UN 2016-03-03 § 28
Årsbokslut 2015 Öfn 2016-04-12 § 125
Revisionsberättelse för år 2015
Revisorernas redogörelse för år 2015 - Bilaga till Revisionsberättelse
för år 2015
Pwc revisionsrapport- Granskning av årsredovisning 2015 Örkelljunga
kommun
____________

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

Utdragsbestyrkande

KF §64 KLKP.2016.6 030

Rapport SAM 2015 - Uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Bakgrund

Föreligger SAM 2015, rapport om uppföljning av kommunens
systematiska arbetsmiljöarbete under 2015.

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett kvalitetssystem där rutiner och
anvisningar redovisas för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas inom
verksamheten. Syftet är att skapa en god arbetsmiljö genom att följa
upp mål, rutiner och anvisningar för arbetsmiljöarbetet.

Arbetsförhållandena är i ständig förändring och då är en årlig
uppföljning viktig för att arbetsmiljöarbetet ska kunna utvecklas,
effektiviseras och anpassas till de olika verksamheterna. Enligt AFS
2001:1 skall arbetsgivaren årligen göra en uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet i organisationen.

Kommunstyrelsen antog 2011 en rutin för uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet.

Uppföljningen har skett på samma sätt som tidigare år genom en enkät
till samtliga chefer i kommunen. Svarsfrekvensen var mycket god.

Syftet, att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften
AFS 2001:1, bedöms som uppfyllt. I resultatet av undersökningen
konstateras att metoden för att arbeta med arbetsmiljön upplevs till stor
del tillfredsställande. Det är relativt få avvikelser när målet inte uppges
vara helt uppfyllt.

Personalenheten har centralt och övergripande gjort en riskbedömning
av de avvikelser som cheferna angivit. Utifrån riskbedömningen har en
handlingsplan upprättats som är övergripande för alla verksamheter
inom arbetsgivarens område.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Handlingsplanen är en separat bilaga till undersökningen. Uppföljning
och säkerställande av förbättringsarbetet kommer i stor utsträckning att
åläggas förvaltningsledningarna.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-03-30 - KS § 67
Protokoll 2016-03-02 - PU § 6
Rapport SAM 2015 - Uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet
Riskbedömning och handlingsplan 2016
____________

Expedieras till:
Staffan Roos
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §65 KLK.2015.260 823

Besvarande av motion C - Restaurera Slingan i Skånes
Fagerhult

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
yttranden från samhällsbyggnadsnämnden och
kommunledningskontoret.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen under
förutsättning att kommunens nyttjanderätt till Slingan säkerställs
och att projektet därefter inarbetas i kommunens kommande
investerings- och driftbudgetar i vederbörlig ordning.

Bakgrund

Motion
Martin Gustafsson har för centerpartiet lämnat in följande motion:

Skånes Fagerhult är verkligen en levande och framåt del av vår
kommun. Här finns t ex kommunens största förskola och en väl
fungerande grundskola. I Skånes Fagerhult finns även ett stort intresse
för idrott och att röra på sig och något som alla delar i vår kommun bör
ha är en väl fungerande motionsslinga.

1 Skånes Fagerhult har det så länge jag minns funnits en sådan men
som nu efter alla stormar och dylikt ej är i bra skick. Med den vision
som Örkelljunga antagit, "Trygga människor i rörelse", så är detta en
viktig och i våra ögon en prioriterad fråga.

Kan man erbjuda ett bra motions/fritidsalternativ i sin närhet så kan vi
därmed även hjälpas åt att få människor att verka i sin närhet och i
ännu större utsträckning utnyttja olika byars utbud, såsom affär och
bank m m.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Centerpartiet yrkar därför på :

· Att: Restaurera och iordningställa motionsslingan i Skånes
Fagerhult, med bortforsling av träd och belägga marken med
t ex flis.

· Att: Ta fram en kostnadskalkyl och planering för belysning av
slingan och ta med detta till kommande budgetarbete.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Protokollsanteckning i arbetsutskottet
Arbetsutskottet ser att förslaget innehåller stora möjligheter att
genomföras som ett Leaderprojekt med parterna kommunen,
intresseföreningen och privata intressenter. För fortsatt hantering
önskar kommunen uppgifter om ägoförhållanden och förutsättningar
för att genomföra ett Leaderprojekt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför beslutat

att inför fortsatt ställningstagande remittera motionen, dels till
samhällsbyggnadsnämnden för uppgifter om ägoförhållanden,
dels till kommunledningskontoret för uppgifter om möjligheten
att genomföra förslaget som Leaderprojekt

att yttrandena skall lämnas till kommunkansliet senast inför
budgetarbetet i oktober 2015, samt

att därefter ta ställning till framförda förslag i motionens att-satser.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att skriva avtal med
familjen Ottosson om nyttjanderätt av deras mark för
motionsspåret, att i kommande budgetarbete äska om 750 000
kronor för att utföra projektet i sin helhet, samt att öka
budgetramen med 50 000 kronor för utökad drift efter att
projektet färdigställts, och

att bifalla motionen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för ytterligare
utredning kring möjligheterna att erhålla bidrag genom Leader.

Vikarierande utredare Amanda Cederholm har framfört att i den nya
programperioden (2014-2020) ställs andra krav på projekten för att de
ska kunna beviljas projektstöd. Endast en restaurering av slingan kan
inte beviljas projektstöd enligt Leadermetoden. Eventuella projektstöd
behandlas tidigast i slutet av mars 2016.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden i kommunfullmäktige
Martin Gustafsson, C, Clas Engström, KD, och Mikael Eskilandersson,
SD yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

I ärendet yttrar sig även Henrik Nilsson, M.

Kommunstyrelsens förslag till beslut bifalles av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-03-30 - KS § 72
Motion C - Restaurera Slingan i Skånes Fagerhult
Protokoll 2015-09-28 - SBN § 80
Tjänsteskrivelse Kristofer Johansson
Slingan Tjänsteskrivelse Motion C - Restaurera slingan i Skånes
Fagerhult.docx
____________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden för åtgärd
Martin Gustafsson
Budgetberedning 2017
Stefan Christensson
Anna Lindström
Kristofer Johansson
Amanda Cederholm
Krister Persson
Kultur- och fritidsnämnden
Andreas Meimermondt
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KF §66 KLK.2015.290 609

Besvarande av motion, MO - Satsa mer på barnen de
första åren i förskola och skola

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen
översända utbildningsnämndens paragrafer 2015-11-05, § 117
och 2016-02-04, § 15.

Motionen bifalls därmed.

Reservation
Carina Zachau, M, Theresa Lindahl, M, och Henrik Nilsson, M,
reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund

Motionen
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.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsens för beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att remittera motionen till utbildningsnämnden för besvarande av
frågorna:

· Hur har nämnden arbetat tidigare med de frågor som
lyfts fram i motionen?

· Hur avser Utbildningsnämndens arbeta med de nya
statsbidragen som aviseras, samt

att svaret skall lämnas senast i november månad 2015.

Utbildningsnämndens yttrande
Utbildningsnämnden har beslutat att till kommunstyrelsen översända
verksamhets-/utvecklingschefens tjänsteskrivelse som svar på frågorna.

Av yttrandet framgår bl a följande:

Hur avser utbildningsnämnden arbeta med de nya statsbidragen som
aviserats?

Sedan den nya skollagen trädde i kraft 2010 har utbildningsnämnden
arbetat målinriktat med att skapa förutsättningar för ansvariga att arbeta
för en långsiktig och hållbar utveckling mot en högre måluppfyllelse.

En stor del i detta arbete har varit de stora satsningarna som har gjorts
på elevhälsoarbetet med bland annat avsevärda utökningar av
specialpedagoger och speciallärare. Detta har inneburit att så många
som ytterligare fyra stycken pedagoger inom ovan nämnda profession
har anställts under den senaste tre-årsperioden.

Enligt våra nationella styrdokument skall elevhälsans arbete vara
förebyggande och hälsofrämjande, vilket även går helt i linje med
motionärens intentioner och önskemål. Tidiga och adekvata insatser
är nyckelord i arbetet för pedagogerna. Förutom att ett utökat antal
pedagoger numera arbetar i våra verksamheter har även metoder,
arbetssätt och uppföljningsverktyg reviderats och således sätts
stödinsatser in tidigt i såväl förskola som skola.
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Inom förskolan har utbildningsförvaltningen arbetat målinriktat de
senaste åren för att antalet barn per grupp ska minska tillskjutit medel
till pedagogisk personal men antalet inflyttade barn har samtidigt ökat.
Brist på ändamålsenliga lokaler har medfört att barngruppernas storlek
dessvärre inte har minskat i den omfattning som varit ambitionen. I ett
nationellt perspektiv står huvudmannen sig trots allt bra. Den nya
förskolan i Östra Spång har dessutom skapat bättre förutsättningar för
att nå upp till ambitionen att minska antalet barn per grupp.

Utöver detta har ansvariga tjänstemän inom utbildningsförvaltningen
arbetat mycket aktivt med att under de senaste åren söka samtliga
statsbidrag som skulle kunna möjliggöra att utöka antalet
specialpedagoger, utöka lärartätheten och skapa barngrupper och
klasser med färre antal barn. Hittills har detta bland annat möjliggjort
förstärkningar av speciallärare på skolorna samt skapande av
alternativa undervisningsmiljöer på ett par skolor. Detta har i sin tur
medfört en liten minskning av antalet elever per klass på några skolor.
De nya statsbidragen som utbildningsdepartementet aviserade om
under sommaren 2015 har utbildningsförvaltningen sökt. Besked om
hur stort belopp som kommunen kommer att kunna rekvirera ges i
slutet av oktober. Statsbidraget kommer att skapa möjligheter för
huvudmannen att utöka antalet förskollärare i förskolan och lärare eller
speciallärare i grundskolans tidigare år. Ansvariga tjänstemän inom
utbildningsförvaltningen har redan annonserat aktuella tjänster som kan
bli aktuella i samband med statsbidraget. Detta för att i konkurrens med
övriga kommuner förvissa sig om att kunna anställa behörig och
kompetent personal. Denna satsning kommer troligtvis även att skapa
förutsättningar för att skapa barngrupper och klasser med färre antal
barn än i dagsläget. Den stora utmaningen för huvudmannen i denna
ambition är att se till att förskola och skola får tillgång till
ändamålsenliga lokaler.

Återremiss
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att återremittera motionen
till utbildningsnämnden för yttrande senast 2016-01-21.
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Utbildningsnämndens svar på återremissen
Verksamhets-/utvecklingschefen har utarbetat ett kompletterande förslag
till yttrande. Av yttrandet framgår bl a följande:

Ambitionen att minska antalet barn per grupp i förskolorna samt elever
per klass i skolorna har i dagsläget däremot varit svår att uppnå
eftersom det som bekant har varit en stor inflyttning av barn.

Utbildningsförvaltningen arbetar numera därför i samverkan med övriga
förvaltningar för att möta framtidens lokalbehov och därmed skapa
förutsättningar för att minska antalet barn per grupp i förskolorna samt
elever per klass i skolorna. Inom utbildningsförvaltningen arbetar vi
som bekant sedan ett par år tillbaka utifrån vår Utvecklingsplan
2014-2018. Detta i syfte att skapa förutsättningar för en högre
måluppfyllelse. I detta målinriktade arbete finns redan såväl kortsiktiga
som långsiktiga insatser och strategier som skapar förutsättningar som
motionären efterfrågar. Bland annat arbetar Centrumresursens
specialpedagoger i nuläget med en handlingsplan för att rikta korrekta
tidiga insatser för barn och elever i samtliga våra verksamheter. Av
denna anledning menar undertecknad att det inte finns något behov av
att upprätta ytterligare en strategi på kort och lång sikt i motionens
anda.

Utbildningsnämnden har beslutat

att till kommunstyrelsen översända verksamhets-
/utvecklingschefens yttrande som sitt eget, samt

att föreslå att motionen bifalles

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen
översända utbildningsnämndens paragrafer 2015-11-05, § 117
och 2016-02-04, § 15.

Motionen bifalls därmed.
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Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden
Mikael Eskilandersson, SD, Christer Olsson, S, Leif Sigbo, MO, och
Madeléne Ekelund, MP, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Theresa Lindahl, M, yrkar att motionen skall avslås.

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

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-03-30 - KS § 71
Motion, MO - Satsa mer på barnen de första åren i förskola och skola
Protokoll 2015-11-05 - UN § 117
Tjänsteskrivelse från verksamhets-/utvecklingschefen
Protokoll 2016-02-04 - UN § 15
Yttrande över motion från Mats Persson (MO) - Satsa mer på barnen de
första åren i förskola och skola
Reservation undertecknad till KSAU § 55 2016-03-09
____________

Expedieras till:
Leif Sigbo
Utbildningsnämnden för åtgärd
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KF §67 KLK.2016.95 00

Interpellation (SD) Är integrationsgruppen tillsatt i
enlighet med kommunallagen?

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige noterar framförd interpellation från Mikael
Eskilandersson, SD, svaret från kommunstyrelsens ordförande
Carina Zachau, jämte interpellationsdebatten och lägger
detsamma till handlingarna.

Bakgrund
Mikael Eskilandersson, SD, har för Sverigedemokraterna framfört
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande:

På föregående kommunfullmäktige kunde vi alla läsa en motion som
var undertecknad "för integrationsgruppen". Högst oklart varför, då
någon integrationsgrupp aldrig har tillsatts av kommunfullmäktige och
än mindre har motionsrätt i Örkelljunga kommunfullmäktige.

Enligt kommunallagens 3 kapitel gäller följande vid tillsättande i
kommunen:
3 § Fullmäktige skall tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs
för att fullgöra kommunens eller landstingets uppgifter enligt särskilda
författningar och för verksamheten i övrigt.
samt:
6 § Om utskott, nämndberedningar, partssammansatta organ och
självförvaltningsorgan finns det särskilda föreskrifter i denna lag. Lag
(1994:690).

Jag vill med anledning av ovanstående, fråga kommunstyrelsens
ordförande följande:

Vemhar tillsatt denna så kallade "integrationsgrupp" och varför har den
inte tillsatts i enlighet med reglerna för proportionella val?

Vemstår för integrationsgruppens kostnader för arvode, fika,
resekostnader o.s.v.?
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Vilka befogenheter har gruppen att besluta, förutom att de tydligen kan
besluta om att motionera till Örkelljungas kommunfullmäktige?

Var finns protokollen från integrationsgruppens möten och är de
tillgängliga för allmänheten? Vilken paragraf i kommunallagen stödjer
tillsättandet av Örkelljungas integrationsgrupp?

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-03-21 - KF §55
Interpellation (SD) Är integrationsgruppen tillsatt i enlighet med
kommunallagen?

Kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau besvarar Mikael
Eskilanderssons interpellation. Av svaret framgår bl a följande:

Anledning till att styrgruppen för integration inrättades, berodde
på att förutsättningarna under hösten förändrades mycket snabbt.
Samtliga kommuner fick stora krav från staten och Migrationsverket.
Dessa ställde krav på att kommunerna skulle presentera nya bostäder
och tillfälliga bostäder. Dessutom tillkom nya ansökningar från privata
aktörer om att starta HVB hem för ensamkommande barn. Kommunen
erhöll nya tilldelningstal, 68, för 2016 för Örkelljunga kommun.

Av denna anledning var det viktigt att inom kommunen dela med sig av
information inför de utmaningar som var aktuella framförallt för skola
och sociala verksamheter.

Till gruppen kallades
· Presidiet från kommunstyrelsens arbetsutskott
· Ordföranden från socialnämnd, utbildningsnämnd och

samhällsbyggnadsnämnd.
· Berörda förvaltningschefer och kommunchef
· Representanter från räddningstjänsten
· Ordföranden i beredningen integration
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Mötena som genomförts regleras enligt kommunstyrelsens reglemente
Styrfunktion, 3-10 paragraferna
I 3 § punkt d anges att ansvara för samordningsträffar med
nämndspresidierna och förvaltningscheferna.

Vidare styrs arbetet av ordförandens uppdrag i reglementets § 17 som
anger bl a följande:

· ...ha uppsikt över kommunens hela nämndsförvaltning
· med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens

utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor

· främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens
övriga nämnder

Det förutsätts att arvoderingarna hanteras inom respektive nämnds
ansvar. Gruppen har inga befogenheter. Däremot kan enskilda ledamöter
och ledamöter tillsammans lämna motioner till kommunfullmäktige.

Vid mötena förs minnesanteckningar, inga beslut tas. Första kallelsen
utskickades 2015-17-11 till mötet 2015-11-23. Framförallt har
behandlats frågor om byggnader där det funnits intresse att etablera sig.
Vidare har berörts obligatorisk ventilations kontroll, OVK, brandskydd
etc. Även intresseanmälningar från privata aktörer har berörts.
Minnesanteckningarna utsänds till de som ingår i gruppen. Handlingar i
kommunen är offentliga om de inte är sekretessbelagda.

Motsvarande grupper inom kommunen finns idag vad gäller
plankommitté, lokalgrupper, träffar med räddningstjänst och Söderåsens
Miljöförbund. Vidare finns möten mellan kommunstyrelsens ordförande
och nämndernas ordförande och förvaltningschefer samt
kommunstyrelsens arbetsutskott och förvaltningschefer.

Vid den efterföljande interpellationsdebatten deltager Mikael
Eskilandersson, SD, Carina Zachau, M, Bjarne Daa, S, Leif Sigbo, MO
och Christer Olsson, S.
____________

Expedieras till:
Mikael Eskilandersson
Carina Zachau
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KF §68 KLK.2016.105 812

Motion (SD) - Friskvård och fysisk rörelse viktigt för
välbefinnandet hos våra pensionärer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Lennart Anderberg, SD och Tommy Brorsson, SD, har inlämnat en
motion med rubriken "Friskvård och fysisk rörelse viktig för
välbefinnandet hos våra pensionärer". Avmotionen framgår följande:

Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att kommunens sjuk- och
ålderspensionärer har bra tillgång till gym och andra fysiska aktiviteter.
Det är bevisligen en bra investering för samhället att äldre behåller en
hög fysisk aktivitet även efter att de gått i pension. Då Sveriges
orättvisa skattesystem, där pensionärer betalar mer i skatt än arbetare,
tillsammans med ett bristfälligt pensionssystem gör att många
pensionärer idag drabbas av betydligt sämre ekonomi, jämfört med
innan de gick i pension. Detta kan leda till att pensionärer av
kostnadsskäl väljer bort aktiviteter som är till gagn för deras
välbefinnande och som även på sikt kan ge samhället lägre
vårdnadskostnader.

Sverigedemokraterna vill inte styra exakt hur stödet ska fungera eller
med hur mycket kommunen ska stödja, utan vill se ett bidrag som gör
möjligt för den äldre att välja aktivitet fritt. Kommunens sponsring bör
alltså vara möjligt att använda till gymkort, inträde på badhuset eller till
medlemsavgift i någon idrottsförening, beroende på den äldres eget
önskemål. Helst ska det även vara möjligt att byta aktivitet för den som
så önskar. Det viktiga är att det blir enkelt för den enskilde att använda
och i bästa fall kan själva administrationen läggas på
föreningen/gymmet.

Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår därför:
Att kommunen ska införa ett förbättrat stöd till sjuk- och
ålderspensionärers friskvård i denna motions anda.
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Beslutsunderlag
Motion (SD) - Friskvård och fysisk rörelse viktigt för välbefinnandet
hos våra pensionärer
____________

Expedieras till:
Ksau 2016-05-18
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KF §69 KLK.2016.150 339

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

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

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".

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

hanteras
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Beslutsunderlag
Motion, S - Ordna en begravningsplats för smådjur och skapa
kommunala anvisningar för hur döda husdjur skall hanteras
____________

Expedieras till:
Ksau 2016-05-18
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KF §70 KLK.2016.151 771

Motion, S - Bygg ny vårdcentral/primärvårdsmottagning i
Örkelljunga kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Agneta Lindau Persson, S, och Thomas Bjertner, S, har inlämnat en
motion med rubriken "Bygg ny vårdcentral/primärvårdsmottagning i
Örkelljunga kommun". Avmotionen framgår följande:

Vårdcentralen i Örkelljunga kommun är 35 år gammal och har slitits
hårt med åren. Gamla och otidsenliga lokaler, både för personal och
patienter, ger idag en dålig arbetsmiljö och uppfyller inte integriteten.

Det mest allvarliga problemet är väntrummet som är trångt med dålig
ventilation och saknar fönster. Ett annat problem är huvudentren med
trappa ner till huvudingången. Trots handikappgång är den olämplig
och med risk för olyckor. Något speciellt ambulansintag för svårt sjuka
på bår finns inte utan de tvingas passera via huvudentren förbi
väntrummet, till behandlingsrummet.

I laboratorielokalen för provtagning sitter patienterna, flera åt gången,
intill varandra och kan höra allt som sägs mellan patient och personal. I
läkarens rum kläms patienten mellan vägg och skrivbord pga de allt för
små rummen.

Enligt den nya statliga utredningen "effektiv vård" pekar allt på att
primärvården står alldeles för dåligt rustad idag. Örkelljunga är ett
exempel.

Vårdcentralen har allvarliga brister i arbetsmiljön som påverkar både
personal och patienter. För att klara det framtida uppdraget, med
"närakut", tillgänglighet dygnet runt, måste den nära vården utvecklas
då är nya välfungerande lokaler en förutsättning.
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Sammanträdesprotokoll 2016-04-25
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Vi föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att uppvakta Region Skåne och
uppmärksamma dem om vikten av nya lokaler och en väl fungerande
vård vid vårdcentralen i Örkelljunga.

Beslutsunderlag
Motion, S - Bygg ny vårdcentral/primärvårdsmottagning i Örkelljunga
kommun
____________

Expedieras till:
Ksau 2016-05-18
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §71 KLK.2016.145 113

Maria Nilsson, L - Begäran om entledigande från
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Maria Nilsson, L,
entledigande från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att ta upp frågan om val av ersättare
i utbildningsnämnden efter Maria Nilsson, vid ett kommande
sammanträde.

Bakgrund
Maria Nilsson, L har anhållit om entledigande från uppdraget som
ersättare i utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Maria Nilsson, L - Begäran om entledigande från uppdraget som
ersättare i utbildningsnämnden
____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2016-05-23
Utbildningsnämnden
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §72 KLK.2016.113 113

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Mats Persson
(MO)

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som ersättare i kommunstyrelsen
efter Mats Persson välja Leif Sigbo, Listan för Miljö och omtanke,
MO.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-03-21 - KF §58
____________

Expedieras till:
Leif Sigbo
Troman
Löneenheten
Kansliets stabsdokument
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