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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2020-06-22

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§ 53
KS SS

§ §

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Eskilandersson Mikael, SD N x
Nilsson Per-Uno, M N x
Olsson Christer, S/Förhinder (Håkansson Tommy) F
Brorsson Tommy, N x
Strömberg Jon, M N x

Gustavsson Martin, C N x
Bjertner Thomas, S N x
Bengtsson Niclas, SD N x
Eskilandersson Anneli, SD N x
Larsson Christian, M/ Förhinder ( Rosbäck Theresa) F

Danielsson Gunilla, S Förhinder (Svensson Leif) F
Engelbrekt Daniel, KD/Förhinder (Edvardsson Gunnar) F
Bengtsson Michael, SD/ Förhinder (Svensson Stefan ) F
Nirvén Mattias, M N x
Björk Pontus, C Nt x

Josefsson Matti, SD N x
Silfvergren Arne, S ej medverkan p g a covidbeslut F
Nilsson Henrik, M N x
Bengtsson May, SD/Förhinder (Anderberg Lennart) F
Håkansson Tommy, S N x

Edvardsson Gunnar, KD N x
Anderberg Lennart, SD N x
Rosbäck Theresa, M N x
Kronnäs Veronika, MP N x
Rosenqvist Tommy, SD ej medverkan p g a covidbeslut F

Svensson Ingmar, S/ Förhinder (Carlsson Patric) F
Rosenlöf Therese, C ej medverkan p g a covidbeslut F
Björk Lisa, SD ej medverkan p g a covidbeslut F
Linderos Henrik, M ej medverkan p g a covidbeslut F
Unosson Christer, KD ej medverkan p g a covidbeslut F

Svensson Leif, S N x
Haydari Emily, SD ej medverkan p g a covidbeslut F
Jönsson Annika, M ej medverkan p g a covidbeslut F
Svensson Stefan, SD N x
Carlsson Patric, S N x

Hammar Henrik, M ej medverkan p g a covidbeslut F
Håkansson Magnus, KD N x

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande
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KF §43 KFN.2020.40 867

Ungdomsledarpris 2020 - Utdelning

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat utse Christophe Molina
till pristagare av Ungdomsledarpriset 2020.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Martin Gustafsson
utdelar vid dagens fullmäktigesammanträde ungdomsledarpriset
på 5.000 kronor jämte diplom med motivering och blommor till
Christophe Molina.

Motiveringen lyder enligt följande:

"Christophe har visat stort engagemang inom ungdomsträning i
Ekets GOIF samt Örkelljunga Outdoorsklubb. I nomineringen
nämns att Christophe är förberedd inför träningar och mycket
omtyckt. Han bidrar därmed till att ungdomars intresse för en
aktiv fritid ökar och då särskilt flickors intresse för fotboll."

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-05-18 - KFN §45
____________

Expedieras till:
Christophe Molina
Kultur- och fritidsnämnden

4(33)



Sammanträdesprotokoll 2020-06-22
Kommunfullmäktige

KF §44 KLK.2020.234 042

Anvisningar för Delårsrapport 2020

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna anvisningarna för
delårsrapporten 2020.

Bakgrund
Delårsrapporten för 2020 ska utgå från budget 2020, vilket innebär att
delårsrapporten ska analyseras utifrån verksamhetens resultat och mål
med utgångspunkt från 2020. Målen ska analyseras och kommenteras
utifrån begreppet ”God ekonomisk hushållning”. Analysen ska visa om
verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Kommunfullmäktige ska behandla och godkänna delårsrapporten.
Revisorerna ska göra en bedömning av om resultatet är förenligt med
de mål som fullmäktige har beslutat.

Delårsrapporten är ett budgetuppföljningsdokument med information
om avvikelser mot givna budgetramar. Om det finns en negativ
budgetavvikelse ska nämnden redogöra för åtgärder och
handlingsplaner för att nå budget i balans för 2020.

Vid upprättande av delårsrapporten ska motsvarande
redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen användas.
Eventuellt nya rekommendationer från RKR (Rådet för Kommunal
Redovisning) bör beaktas. Rekommendation R17 från RKR om
Delårsrapport kommer att vara vägledande vid framtagning av
delårsrapporten.

Någon sammanställd redovisning redovisas inte i delårsrapporten.

Den som har tillgång till delårsrapporten förutsätts även ha tillgång
till kommunens senaste årsredovisning. Följaktligen lämnar
delårsrapporten information främst om händelser och omständigheter
som avser tiden efter den senaste årsredovisningen.
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Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommuner göra minst en
delårsrapport som omfattar en period om minst hälften och högst två
tredjedelar av räkenskapsåret. Kommunstyrelsen har beslutat att i år
upprätta delårsrapporten per den 31 augusti.

I förslaget finns tidplan för arbetet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-06-03 - KS § 72
Anvisningar Delårsrapport 2020.docx
____________

Expedieras inklusive anvisningar till:
Nämnderna
Ledningsgruppen
Serkon
Stefan Christensson
Anna Lindström
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KF §45 KLK.2020.247 041

Anvisningar till Budget 2021 och EFP 2022-2023

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till Budget-
anvisningar 2021 samt Ekonomisk Flerårsplanering, EFP,
2022-2023.

Bakgrund
Ekonomienheten presenterar förslag till budgetanvisningar.
I förslaget finns tidplan för arbetet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-06-03 - KS § 73
Budgetanvisningar 2021.docx
____________

Expedieras inklusive anvisningar till:
Nämnderna
Ledningsgruppen
Serkon
Stefan Christensson
Anna Lindström
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KF §46 KFN.2020.76 800

Dispens till föreningar med anledning av Coronavirus

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kultur- och fritidsnämndens
förslag att tillåta dispens gällande Kultur- och fritidsnämndens
reglemente för föreningsbidrag (2016-03-21 § 47) .

Sammanfattning
Svenska fotbollsförbundet vädjar till kommunerna att medge lättnader i
regelverk p.g.a. pandemin. Riksidrottsförbundet har beslutat att utbetala
statligt aktivitetsstöd baserat på föregående års aktivitet. Förslag är att
kommunens aktivitetsstöd följer detta mönster och att aktivitetsstödet
för idrottsföreningar och övriga föreningar kan baseras på beräkningar
från motsvarande period 2019.

Flera föreningar har meddelat att de inte hann genomföra ordinarie
årsmöten innan pandemi bröt ut och att man då inte kan uppfylla krav
på årsmötesprotokoll innan 1 april. Förslag är att föreningar får dispens
med att skicka in sina revisionsberättelser samt årsmötesprotokoll.
Föreningar ska däremot skicka in ekonomisk redovisning för
föregående år.

Föreningar har haft sena avbokningar av halltider som följd av plötsliga
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Förvaltningen ser
befrielse från avgift som rimlig.

Förslag på dispens:

· Aktivitetsstödet för idrottsföreningar och övriga föreningar kan baseras
på beräkningar för motsvarande period 2019.

· Föreningar behöver inte uppfylla krav på att delge sina
revisionsberättelser samt årsmötesprotokoll innan 1 april för att kunna
få bidrag, dispens lämnas till 1 oktober 2020. Ekonomisk redovisning
ska inlämnas enligt gällande reglemente.

· Medge befrielse av avbokningsavgift för föreningar där orsak är nya
riktlinjer angående pandemi.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat föreslå Kommunfullmäktige att
tillåta dispens gällande reglemente för föreningsbidrag (2016-03-21 §
47)
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Beslutsunderlag
Protokoll 2020-06-03 - KS § 79
Protokoll 2020-04-14 - KFN §31
Skrivelse från Svenska Fotbollsförbundet till kommuner maa Corona
200331.pdf
____________

Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
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KF §47 KLK.2020.53 107

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB - Årsredovisning 2019

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019
för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Per-Uno Nilsson (M) och Matti Josefsson (SD) deltar inte i beslutet
p g a jäv.

Sammanfattning
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB har överlämnat sin årsredovisning för
2019 till Örkelljunga kommun.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-06-03 - KS § 82
Stämmoprotokoll 20200326_signed.pdf
Årsredovisning 20191231_slutreviderad.pdf
Lekmannarevission 2019.pdf
____________

Expedieras till:
Örkelljunga Fjärrvärmeverk
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KF §48 KLK.2020.222 042

Årsredovisning 2019 för Örkelljungabostäder AB

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019
för Örkelljungabostäder AB.

Tommy Brorsson, Tommy Håkansson (S) och Matti Josefsson (SD)
deltar inte i beslutet p g a jäv.

Sammanfattning
Örkelljungabostäder AB har överlämnat sin årsredovisning för 2019 till
Örkelljunga kommun.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-06-03 - KS § 83
Scannad Örkelljungabostäder 2019.pdf
____________

Expedieras till:
Örkelljungabostäder AB
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KF §49 KLK.2020.219 107

Årsredovisning 2019 - Kommunalförbundet
Medelpunkten

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
Direktionen i Kommunalförbundet Medelpunkten.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2019
för Kommunalförbundet Medelpunkten.

Stefan Svensson (SD) deltar inte i beslutet p g a jäv.

Bakgrund
Föreligger Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet
Medelpunkten.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-06-03 - KS § 80
Scanning Årsredovisning 2019 Medelpunkten.pdf
Scanning pwc Medelpunkten 2019.pdf
Scannad Revisionsberättelse Medelpunkten 2019.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunalförbundet Medelpunkten
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KF §50 KLK.2020.232 041

Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet NNV
Skåne

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen
i Samordningsförbundet NNV Skåne.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019
för Samordningsförbundet NNV Skåne.

Niclas Bengtsson (SD) deltar inte i beslutet p g a jäv.

Sammanfattning
Samordningsförbundet NNV Skåne har överlämnat sin årsredovisning
för 2019 till Örkelljunga kommun.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-06-03 - KS § 81
Underskrivet beslut om årsredovisning 2019 samt revisionsberättelse
Samordningsförbundet NNV Skåne.pdf
____________

Expedieras till:
Samordningsförbundet NNV Skåne
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KF §51 KLK.2020.118 107

Söderåsens Miljöförbund - Årsredovisning 2019

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019
för Söderåsens Miljöförbund.

Kommunfullmäktige beviljar direktionen ansvarsfrihet gällande
verksamhetsåret 2019.

Per-Uno Nilsson (M), Magnus Håkansson (KD) och Stefan Svensson
(SD) deltar inte i beslutet p g a jäv.

Bakgrund
Föreligger protokoll från Direktionen i Söderåsens Miljöförbund samt
Revisionsberättelse och Revisorernas Granskning av Årsbokslutet
2019.

Direktionen godkänner årsredovisningen för år 2019 som översändes
till revisionen för granskning och till medlemskommunerna för
kännedom.

Revisionsberättelse för år 2019 för Söderåsens Miljöförbund
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer i Bjuvs, Klippans, Perstorps,
Svalövs och Örkelljunga kommuner, har granskat den verksamhet som
bedrivits i Söderåsens miljöförbund av dess direktion.

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

Vi bedömer sammantaget att direktionen bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Grunderna för denna bedömning är som följer:
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De övergripande verksamhetsmålen har uppfyllts däremot har målen
för personal endast delvis uppfyllts. De finansiella målen har uppfyllts.
Balanskravet har uppfyllts och delar av tidigare års negativa
balanskravsresultat har reglerats. Den samlade bedömningen är att god
ekonomisk hushållning har uppfyllts under året. Revisorerna noterar
samtidigt de framtida ekonomiska utmaningarna med anledning av
utökat uppdrag.

Vi bedömer räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig under
året.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner miljöförbundets årsredovisning
för 2019.

Revisionen har beslutat att skicka rapporten efter granskning av
årsredovisning till direktionen och till fullmäktige i de respektive
medlemskommunerna.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-06-03 - KS § 84
Protokoll - Årsredovisning 2019 § 21 2020-03-03
Granskning av årsbokslut 2019 samt delårsbokslut EY.pdf
Revisionsberättelse 2019 samt protokoll.pdf
____________

Expedieras till:
Söderåsens Miljöförbund
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KF §52 KLK.2020.124 107

Årsredovisning 2019 Kommunassurans Syd
Försäkrings AB

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisning 2019 för
Kommunassurans Syd Försäkrings AB till handlingarna.

Bakgrund
• Årets resultat blev 28,3 Mkr före dispositioner och skatt men
bidragande är effekten med 8,3 Mkr för finansiella placeringar som
ökat i värde. Styrelsens förslag till aktieutdelning uppgår till 3,0 % av
aktiekapitalet. Disposition från säkerhetsreserven föreslås med 5,7 Mkr
vilket blir max avsättning.
• Premier för egen räkning uppgår till 40,8 Mkr, vilket är 1,0 Mkr mer
än förra året. Då har premierna reducerats med 7,6 Mkr för
premieåterbäring till kunder som gjort internupphandling.
Premieåterbäringen motsvarar i genomsnitt en premiesänkning på ca
12,0 % för dessa kommuner
• Skadeersättningar för egen räkning uppgår till 23,7 Mkr vilket är 10,1
Mkr högre än förra året.
• Bolaget har försäkrat 58 kommuner samt 2 bolag och
kommunalförbund av totalt 69 ägare.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-06-03 - KS § 85
Årsredovisning 2019 Kommunassurans Syd Försäkrings AB
____________

Expedieras till:
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
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KF §53 SN.2017.25

Avgifter för sondnäring, näringstillskott och övriga
nutritionsprodukter

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förändra avgifterna för
sondnäring, näringstillskott och övriga nutritionsprodukter enligt
följande:

· Avgift för kosttillägg ändras till nio kronor per styck,
vilket är den avgift näraliggande kommuner
debiterar.

· Debitering görs per levererad förpackning, då
patienten ibland tar fler eller färre än ordinerad dos.

· Avgift för sondnäring och övriga näringstillskott
ändras till den av Region Skåne beslutade avgiften,
9,33 kronor/500 ml.

· Maximal egenavgift sätts till 1375 kronor/månad, i
enlighet med Region Skånes taxa.

· Avgifterna ska justeras vart fjärde år, i enlighet med
Region Skånes upplägg. Nästa avgiftsjustering
infaller i år, 2020.

Den Sverigedemokratiska fullmäktigegruppen, d v s Mikael
Eskilandersson, Anneli Eskilandersson, Niclas Bengtsson, Stefan
Svensson, Lennart Anderberg och Matti Josefsson reserverar sig mot
beslutet till förmån för Stefan Svenssons yrkande att nuvarande avgift
på avgiften för kosttillägg ska uppgå oförändrat till 4,67 kronor.

Sammanfattning

Socialnämnden beslutade 2017-01-31 § 22 om avgifter för sondmat och
näringstillskott. Efter en motion har kommunfullmäktige 2019-12-16 §
126 beslutat att ge socialnämnden i uppdrag att se över avgifterna för
sondnäring, näringstillskott och övriga nutritionsprodukter. I översynen
ska det ses över att avgifterna överensstämmer med patientavgiften
som tas ut i enlighet med Region Skånes politiska beslut, oavsett om
det beviljats bistånd i vård- och omsorgsboende eller ordinärt boende.
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Verksamhetschefen för hemsjukvården och biträdande
förvaltningschefen föreslår i en tjänsteskrivelse 2020-02-11 att
nuvarande taxa förändras. Avgift för kosttillägg föreslås ändras till nio
kronor per styck. Debitering föreslås göras per levererad förpackning,
då patienten ibland tar fler eller färre än ordinerad dos. Avgiften för
sondnäring och övriga näringstillskott föreslås ändras till den av
Region Skåne beslutade avgiften, 9,33 kronor per 500 ml. Maximal
egenavgift föreslås sättas till 1 375 kronor/månad, i enlighet med
Region Skånes taxa inklusive justering vart fjärde år.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden har beslutat
att föreslå kommunfullmäktige att förändra avgifterna för

sondnäring, näringstillskott och övriga nutritionsprodukter enligt
följande:
- Avgift för kosttillägg ändras till nio kronor per styck, vilket är
den avgift näraliggande kommuner debiterar.
- Debitering görs per levererad förpackning, då patienten ibland
tar fler eller färre än ordinerad dos.
- Avgift för sondnäring och övriga näringstillskott ändras till den
av Region Skåne beslutade avgiften, 9,33 kronor/500 ml.
- Maximal egenavgift sätts till 1375 kronor/månad, i enlighet
med Region Skånes taxa.
- Avgifterna ska justeras vart fjärde år, i enlighet med Region
Skånes upplägg. Nästa avgiftsjustering infaller i år, 2020.

Kommunfullmäktiges behandling
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar socialnämndens
ordförande, Annika Jönsson, en utförlig information i ärendet.

Yrkanden

Stefan Svensson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag att

Avgift för kosttillägg ändras till nio kronor per styck, vilket är den
avgift näraliggande kommuner debiterar.

Yrkandet innebär att nuvarande avgift för kosttillägg ska uppgå
oförändrat till 4,67 kronor.

Niclas Bengtsson (SD) instämmer i Stefan Svenssons yrkande och
yrkar bifall till förslaget i övrigt från kommunstyrelsen.
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Gunnar Edvardsson (KD), Patric Carlsson (S), och Theresa Rosbäck
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Sedan ordföranden förklarat överläggningen avslutad ställer han
proposition på förslagen och förklarar sig anse att styrelsen bifallit
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och följande voteringsproposition fastställes:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för Stefan Svenssons ändringsyrkande.

Omröstningsresultat

Genomförd omröstning utfaller med 13 ja-röster och 8 nej-röster.

Omröstningen framgår närmare av till protokollet fogad närvarolista.

Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Den Sverigedemokratiska kommunfullmäktigegruppen reserverar sig
mot beslutet till förmån för Stefan Svenssons ändringsyrkande.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-06-03 - KS § 88
Protokoll 2020-03-31 - SN § 51
Tjänsteskrivelse nutritionsbehandling
Bilaga från Region Skåne om speciallivsmedel
____________

Expedieras till:
Socialnämnden
Stefan Svensson
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
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KF §54 SN.2020.69

Ändrad taxa för tillfälliga serveringstillstånd

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att förändra taxan för
Tillfälliga serveringstillstånd, genom att taxan ska vara 100 kronor
per tillfälle från och med fjärde ansökningstillfället under ett
kalenderår, samt att ändringen gäller från och med 2020-01-01.

Sammanfattning
Dagens taxemodell för serveringstillstånd utarbetades 2018. Då
skapades en taxemodell som innebar att det från andra
ansökningstillfället under ett kalenderår utgick en lägre taxa än vid
första ansökningstillfället.

Även med nuvarande modell kan taxan för tillfälliga tillstånd i vissa
fall bli orimligt hög. Det gäller när någon aktör behöver ansöka om
många tillfälliga tillstånd under ett år.

För att åtgärda detta föreslår nämndsekreteraren och förvaltnings-
chefen i en tjänsteskrivelse 2020-03-10 att en tredje nivå läggs till.
Förslaget innebär följande förändring:

Nuvarande taxor (2020 års nivå)
Tillfälligt tillstånd allmänheten: 4 500 kronor vid första tillfället.
Därefter 600 kronor per tillfälle
Tillfälligt tillstånd där sökande har stadigvarande tillstånd: 2 399
kronor vid första tillfället. Därefter 600 kronor per tillfälle

Förslag till revidering (2020 års nivå)
Tillfälligt tillstånd allmänheten, första ansökningstillfället per
kalenderår:4 500 kronor
Tillfälligt tillstånd allmänheten, andra och tredje ansökningstillfället
under kalenderåret: 600 kronor/tillfälle
Tillfälligt tillstånd allmänheten, från och med fjärde ansökningstillfället
under kalenderåret: 100 kronor/tillfälle

Tillfälligt tillstånd där sökande har stadigvarande tillstånd, första
ansökningstillfället per kalenderår: 2 399 kronor
Tillfälligt tillstånd där sökande har stadigvarande tillstånd, andra och
tredje ansökningstillfället under kalenderåret: 600 kronor/tillfälle
Tillfälligt tillstånd allmänheten där sökande har stadigvarande tillstånd,
från och med fjärde ansökningstillfället under kalenderåret: 100
kronor/tillfälle.

Förslaget är att ändringen börjar tillämpas från och med 2020-01-01.
Eftersom det är ett för sökanden positivt retroaktivt beslut, strider det
inte mot 2 kap 4 § kommunallagen.
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Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att förändra taxan för tillfälliga serveringstillstånd, genom att taxan

ska vara 100 kronor per tillfälle från och med fjärde
ansökningstillfället under ett kalenderår, samt

att ändringen gäller från och med 2020-01-01.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-06-03 - KS § 89
Protokoll 2020-03-31 - SN § 48
Tjänsteskrivelse avgiftsändring serveringstillstånd
____________

Expedieras till:
Socialnämnden
Anders Svensson
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
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KF §55 KLK.2020.272 460

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder år 2021

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt Söderåsens Miljöförbund
att för Örkelljunga kommun utföra uppgifter enligt lag om
tillfälliga smittskyddsåtgärder och att förbundet beviljas del av det
riktade statliga stödet i sin helhet.

Bakgrund
Miljöchef Charlotta Leander och ordförande Torbjörn Ekelund
Söderåsens Miljöförbund meddelar bl a följande:

Den 24 mars 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten föreskrifter och
allmänna råd (HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på
restauranger och caféer m.m. Föreskriften är beslutad med stöd av
smittskyddsförordningen och ska tillämpas i sådana verksamheter som
omfattas av anmälan enligt 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter
(LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien.

I föreskriften anges att det är smittskyddsläkaren som tar beslut om att
förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven i föreskriften, om det
föreligger risk för smittspridning av covid-19. Kommunerna har ingen
tillsynsuppgift enligt smittskyddslagen, samtidigt ska kommunerna
enligt 9 kap. 14 § miljöbalken utan dröjsmål underrätta
smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan vara av betydelse för
smittskyddet för människor. De kommunala miljöförvaltningarna, som
bedriver kontroll enligt Livsmedelsverkets föreskrifter, har pekats ut
som en lämplig aktör att hjälpa till att kontrollera efterlevnaden åt
smittskyddsläkaren. Något beslutsmandat finns dock inte hos
miljöförvaltningarna.

Socialdepartementet har nu i ett utkast till lagrådsremiss föreslagit en
ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen vilken
delvis ersätter Folkhälsomyndighetens föreskrifter.
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Förslaget i korthet
Lagen föreslås vara tillfällig och gälla från och med den 1 juli 2020 till
och med den 31 december 2020.

I förslaget föreslås kommunerna få tillsynsansvaret.
Med hänsyn till att restaurangbranschen är hårt drabbad av följderna av
utbrottet av covid-19 föreslås att tillsynen inte ska vara
avgiftsfinansierad och att staten kompenserar kommunerna för den
totala kostnaden som beräknas till ca 75 miljoner kr. Kostnaderna
bedöms huvudsakligen bestå av de utökade inspektionerna,
administration kopplad till dessa samt hantering av klagomål.
Ersättningen till kommunerna ska enligt förslaget fördelas utifrån
befolkningsmängd.

Söderåsens miljöförbund upphör med trängselkontroll.
Om den föreslagna lagen antas och börjar gälla den 1 juli 2020
kommer den att ersätta delar av de nuvarande föreskrifterna från
Folkhälsomyndigheten och det är inte längre smittskyddsläkaren som
har att fatta beslut om att förbjuda verksamheter där det föreligger risk
för smittspridning av covid-19. Som en direkt följd av detta upphör då
även miljöförvaltningarnas uppdrag att stödja smittskyddsläkarna och
miljöförbundet kommer inte längre att utföra trängselkontroller.

Ska det kommunala tillsynsuppdraget, enligt den föreslagna lagen om
tillfälliga smittskyddsåtgärder, underställas Söderåsens miljöförbund
och ge miljöförbundet beslutsmandat, krävs, behövs beslut i respektive
kommunfullmäktige om att miljöförbundet får tillsynsansvaret.

Behov av åtgärder i medlemskommunerna
Söderåsens miljöförbund ser två möjliga alternativ för kommunerna
1.Kommunerna utför själva tillsynen med hjälp av det statliga stödet,
t.ex. genom att utöka den verksamhet kommunen redan utför inom
ramen för sin alkoholtillsyn.
2.Kommunfullmäktige fattar beslut om att ge uppdraget till Söderåsens
miljöförbund. Detta förutsätter dock att miljöförbundet får del av det
riktade statliga stödet i sin helhet.
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Återkoppling till miljöförbundet
Under förutsättning att den föreslagna lagen antas och beroende på dess
slutgiltiga utformning önskar Söderåsens miljöförbund besked om
vilken inriktning kommunerna väljer. Miljöförbundet kan påta sig
ansvaret först 2 veckor efter det att respektive kommun meddelat beslut
om detta.

Om kommunerna själva avser att bedriva tillsynen delar miljöförbundet
gärna med sig av det underlag och erfarenheter från den tillsyn som
miljöförbundet hittills sammanställt och genomfört. Miljöförbundet har
identifierat ett 160-tal objekt (restaurang, cafe, därtill finns ca 90
skolor), arbetet med checklistor, tagit fram rutiner, planerat och
genomfört besök. Hittills har miljöförbundet genomfört över 100
timmars trängselkontroll utan ekonomisk kompensation.

Miljöförbundet kommer att framöver rapportera alla de merkostnader
samt minskade intäkter som är ett resultat av de förändringar som
miljöförbundet genomfört kopplat till risken för smittspridning av
virussjukdomen covid-19 i samhället. Miljöförbundet vill påtala att den
generella kompensation som staten utlovat kommunerna för ökade
kostnader inte per automatik kommer miljöförbundet till del.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-06-03 - KS § 98
VB: Information om ny lag om smittskyddsåtgärder - Filnr: 3 av 3: Lag
om tillfälliga smittskyddsåtgärder år 2021 meddelande.docx
____________

Expedieras till:
Söderåsens Miljöförbund
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
Erika Ebbesson
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KF §56 KLK.2020.208 104

Redovisning av lokalt partistöd jämte
granskningsrapport - Moderaterna

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen från
Moderaterna till handlingarna.

Bakgrund
Föreligger redovisning av lokalt partistöd jämte granskningsrapport
från Moderaterna.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-05-13 - KSAU § 123
Granskning M.pdf
____________

Expedieras till:
Moderaterna
Stefan Christensson
Serkon
Anna Lindström
Erika Ebbesson
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KF §57 KLK.2020.286 239

Motion från KD - Utred parkbänksproblematiken i
Örkelljunga centrum

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Christer Unosson, KD, ledamot av kommunfullmäktige har inlämnat
följande Motion:

Flera personer har hört av sig med anledning av att man känner obehag
över att passera centrum, eftersom bänkarna allt som oftast är upptagna
av personer som öppet konsumerar alkohol och droger.

Den uppmärksamme har också kunnat iaktta att gruppen har blivit
större och att yngre personer har slutit sig till gruppen.
Vid lokala Brottsförebyggande rådets senaste sammanträde noterades
det att ett ökat antal personer befinner sig i centrum, där narkotika- och
alkoholmissbruk florerar. Polisen kan beslagta och direktförverka
alkohol som förtärs på plats och omhänderta berusade personer enligt
LOB.

LP stiftelsen har "vännestuga" för gruppen i regel varje tisdag mellan
10-12 vid parkbänkarna, och de har också en lokal för sin
missbruksverksamhet på gamla Sueciaverken. Vi tycker att det är
positivt att LP engagerar sig och vill ta sig an missbrukarnas sak.
Denna verksamhet uppskattas av missbrukarna.
Problemet är tvåfaldigt, dels utsätter sig dessa personer som
frekventerar parkbänken sin fysiska och psykiska hälsa, dels upplever
många Örkelljungabor obehag inför gruppen av okända människor.

Kristdemokraterna ser med oro på denna utveckling och föreslår att
socialförvaltningen utreder vad som kan göras för denna grupp som
består av ett antal enskilda individer med olika bakgrund och
problematik. Vi tror att uppsökande verksamhet är en väg ut ur
missbruket för dem.
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Några personer är kanske redan i åtgärder. Andra skulle kanske må bra
av att ha en plats att gå till som är drogfri. Liksom Zefs en gång fick
vara under 20 år för personer som ville komma ifrån sitt missbruk.
Skulle LP stiftelsen kunna utgöra en större resurs för denna grupp än
vad de förmår idag?

Kristdemokraternas fullmäktigegrupp föreslår därför
kommunfullmäktige besluta

Att uppdrag ges att utreda parkbänksproblematiken i Örkelljunga
centrum med syfte att finna adekvata lösningar för gruppen och
därigenom minska dragningskraften till parkbänken.

Beslutsunderlag
Motion KD - Parkbänksproblematiken.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19
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KF §58 KLK.2020.285 611

Interpellation från SD - Hur ska grundskolans
trångboddhet lösas?

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige förklarar behandlingen av interpellationen
"Hur ska Grundskolans trångboddhet lösas" och
interpellationsdebatten vara avslutad.

Bakgrund

Mikael Eskilandersson, SD, har för Sverigedemokraterna inlämnat
följande interpellation:

Behovet av fler lokaler är akut. Alliansen verkar helt sakna en
långsiktig plan för grundskolan i Örkelljunga och slänger sig snabbt
mellan olika lösningar, som tidigare, att bygga om äldreboendet till en
grundskola eller att lägga ner gymnasiet för att frigöra lokaler till
grundskolan och nu verkar lösningen vara att köra hundratals elever
med buss till Skånes Fagerhult. Dessutom verkar tydligen en del av
lösningen vara att göra alla klasser större och tränga in ännu fler elever
i redan för små lokaler.

Hur detta rimmar med Moderaternas vallöften i deras valfolder, där de
skriver om bland annat mindre barngrupper, en ny modern grundskola i
nya lokaler (Södergården) och mindre stök, kan man undra. För nu,
knappt två år efter valet, verkar alla vallöften om nya lokaler för
grundskolan plötsligt vara bortglömda och hur blir det mindre stök när
klasserna blir större och dessutom eleverna ska spendera lång tid på
buss till och från Skånes Fagerhult?

Vi behöver en genomtänkt lösning för grundskolan, som håller över tid.
SD har därför föreslagit en ny grundskola, vilket också är vår lösning.
Med anledning av att utbildningsnämndens ordförande har
huvudansvaret för vår grundskola så vill jag ställa följande frågor:
• Hur ser den långsiktiga planen för grundskolan ut?
• Ska elever bussas till Skånes Fagerhult för all framtid, eller finns det
någon ny överraskning som ordförande inte berättat om?
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• Hur stora får klasserna bli i elevantal enligt ordförande, som gått till
val på mindre barngrupper och "ordning och reda" i klassrummen?
• Är vallöftet om en modern skola i nya lokaler, helt bortglömt i
planerna för framtiden?
• Förbättrade skolresultat, utökad undervisning och förstärkt elevhälsa
lovades från ordförandes parti innan valet. Hur väl rimmar dessa löften
med det som utbildningsnämnden nu föreslår, med överfulla klasser,
trängre skolgårdar och onödigt tidsspill på buss till Skånes Fagerhult?

Interpellationssvar
Jon Strömberg (M), ordförande i utbildningsnämnden lämnar bl a
följande interpellationssvar till Mikael Eskilandersson (SD):

Att lösa trångboddheten för våra skolbarn är av yttersta vikt.

I den lokalutredning som förvaltningen gjort, framgår det att man
kommer klara av trångboddheten samt lösa den peak som beräknas ske
2021, utan att bygga ny skola eller att använda UC`s lokaler.

Men med UC`s lokaler kommer man klara det utan att behöva bussa
elever till Skånes Fagerhult. Men KSAU ville inte att UC skulle
inkluderas i utredningen, och därför gjordes den heller inte det.

Lösningen vi tittar på sker i samråd med förvaltning och rektorer, och
den pekar ganska skarpt på att man kan flytta samtliga ÅK 6 elever på
Beringskolan och Mårdenskolan. till UC s lokaler. En enligt mig väldigt
bra lösning. Eleverna får ett ”mellansteg” helt enkelt.

• Den långsiktiga planen för skolan är att med befintliga lokaler,
minska trångboddheten. Samt genom resurser i framförallt
läsförståelse i den tidiga åldrarna.

• Nej, elever kommer inte bussas till Skånes Fagerhult, utan man kan
med enbart UC`s lokaler lösa trångboddheten. Och det är ett bra och
lämpligt mellansteg från mellanstadiet till högstadiet.

• Klasserna ska självklart inte bli för stora, men exakt antal elever per
klass har inte diskuterats.

• Vallöfte om ny skola? Det skedde diskussioner i Alliansen om att hitta
lösningar kring att utöka grundskolans lokaler. Men man insåg att detta
inte blev någon bra lösning på Södergården. Moderaterna har inte
gjort något vallöfte kring att bygga ny skola.

29(33)



Sammanträdesprotokoll 2020-06-22
Kommunfullmäktige

• Skolresultaten har blivit bättre, men självklart är vi inte nöjda. Ett av
våra vallöfte är fokus på kunskap och det kostar pengar. Pengar som
bör gå till pedagoger och lärohjälpmedel istället för en byggnad som
vi enligt all insamlad data, inte behöver. Man jobbar även väldigt
mycket med ordning och reda. Det finns exempelvis en särskild grupp
som heter närvarogruppen på Kungsskolan. Och med hjälp av denna
har ett relativt stökigt högstadium, blivit mycket bättre. Helt klart något
att fortsätta utveckla och ge vår personal på skolan ännu bättre
förutsättningar till att utföra sina arbeten.

Vi moderater kommer alltid att prioritera:
att eleverna ska känna sig trygga
att eleverna får bra kunskap under sin skoltid
att man lär sig svenska betydligt fortare
att bättre kunskap i matematik uppvärderas
att kunskapen i ett främmande språk blir bättre
att betydligt fler går ut grundskolan med godkända betyg
att elever från Örkelljunga blir anställningsbara betydligt fortare

För att kunna göra dessa viktiga saker är det av största vikt att
prioriteringar av de ekonomiska medel vi har, görs mot dessa områden.

Interpellationsdebatt
Mikael Eskilandersson (SD) framför sitt tack till Jon Strömberg för
interpellationssvaret.

I den efterföljande interpellationsdebatten som berörde
utbildningsnämndens verksamhet, utbildningslokaler och
ombyggnation av äldreomsorgslokaler deltog;

Mikael Eskilandersson (SD), Theresa Rosbäck (M), Patric Carlsson
(S), Anneli Eskilandersson (SD), Thomas Bjertner (S), Leif Svensson
(S), Pontus Björk (C), Niclas Bengtsson (SD), Henrik Nilsson (M) och
Martin Gustafsson (C).

Beslutsunderlag
Interpellation SD.pdf
____________

Expedieras till:
Mikael Eskilandersson
Jon Strömberg
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KF §59 KLKP.2020.7 020

Informationsärende - Årlig uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete 2019

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga Årlig uppföljning av
systematiskt arbetsmiljöarbete 2019 till handlingarna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutar

- ge kommunchefens ledningsgrupp i uppdrag att säkerställa så
förvaltningarna arbetar aktivt med att sänka ohälsotalet och att man
arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor enligt gällande lagstiftning.

- skicka sammanställningen av förvaltningarnas årliga uppföljning av
systematiskt arbetsmiljöarbete vidare till kommunstyrelsen och till
kommunfullmäktige för information/ rapportering.

- i övrigt lägga sammanställningen av 2019 års uppföljning av
systematiskt arbetsmiljöarbete till handlingarna.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-06-03 - KS § 87
Protokoll 2020-05-13 - PU § 5
Årlig uppföljning av systemtiskt arbetsmiljöarbete 2019.pdf
____________

Expedieras till:
Carita Gustafsson
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KF §60 KLK.2020.287 190

Informationsärende - Länsstyrelsens inspektion av
kommunens överförmyndarverksamhet

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga länsstyrelsens inspektion av
kommunens överförmyndarverksamhet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet
Meddelande från Länsstyrelsen
____________

Expedieras till:
Mikael Werner
Överförmyndarnämnden
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KF §61 KLK.2020.161 002

Informationsärende - Fullmäktigesammanträde med
reducerat antal ledamöter

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar notera överenskommelsen mellan
partiernas gruppledare avseende reducerat antal ledamöter vid
fullmäktiges sammanträden månaderna april - juni 2020 p g a
covid 19. Ett nytt möte kommer att hållas med gruppledarna efter
kommunfullmäktiges junisammanträde.

Bakgrund
Föreligger överenskommelse mellan partiernas gruppledare om
reducerat antal ledamöter vid fullmäktiges sammanträden april- juni
2020 p g a covid 19.

Kommunstyrelsen har beslutat att som informationsärende till
kommunfullmäktige överlämna överenskommelsen mellan partiernas
gruppledare avseende reducerat antal ledamöter vid fullmäktiges
sammanträden månaderna april - juni 2020 p g a covid 19.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-06-03 - KS § 97
____________

Expedieras till:
Gruppledarna
Magnus Håkansson
Stefan Christensson
Kenth Svensson
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