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Dag och tid

2022-02-22 kl. 13.00
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KSAU § 26 PLAN.2022.1

Översiktsplan Markaryds kommun år 2030 med utblick
mot 2050 - granskning
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att
ställa sig bakom stadsarkitektens förslag till yttrande och
översända detsamma till Markaryds kommun.
Ärendebeskrivning
Markaryds kommun har remitterat förslag till ny översiktsplan för
granskning. Stadsarkitekt Maria Månsson Brink har tagit fram ett
förslag till yttrande.
Maria Månsson Brink föredrar ärendet.
Arne Silfvergren (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens
förslag till beslut, det vill säga att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig
bakom stadsarkitektens förslag till yttrande och översända detsamma
till Markaryds kommun.
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta enligt samhällsbyggnadens förslag till beslut och finner att så
sker.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Stadsarkitektens granskningsyttrande
Markaryds ÖP Del 1_webb.pdf
Markaryds ÖP Del 2_webb.pdf
Markaryds ÖP Del 3_webb.pdf
Markaryds ÖP Del 4_webb.pdf
A3_markanvändningskarta_kommun.pdf
A3_markanvändningskarta_Markaryd.pdf
A3_markanvändningskarta_Strömsnäsbruk.pdf
A3_begränsningar_kommun.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2022-03-02
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KSAU § 27 BMA.2021.48

Samråd angående ledningsrätt för gasledning
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Fyra representanter från Nordion Energi AB håller en dragning och
svarar på frågor kring önskad ledningsrätt för en gasledning som länkar
samman Continental Bakeries anläggningar i Örkelljunga och Åsljunga
med Gelitta i Stidsvig.
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta att lägga informartionen till handlingarna och finner att så sker.
Bakgrund och tidigare hantering av ärendet
Nordion Energi AB har ansökt om ledningsrätt för en gasledning som
länkar samman Continental Bakeries anläggningar i Örkelljunga och
Åsljunga med Gelitta i Svidsvig. Sträckningen går i huvudsak i den
gamla Banvallen. Lantmäterimyndigheten begär samråd med
Örkelljunga kommun angående den sökta ledningsrätten. Samrådet
gäller om den ansökta sträckningen för ledningsrätten strider mot
gällande detaljplan, 8 § ledningsrättslagen.
Lantmäterimyndigheten har identifierat två platser där den sökta
åtgärden korsar allmän plats; Natur. I det ena fallet korsar
ledningsrätten också en skyddsbestämmelse som gäller bullerskydd
från E4:an.
Utöver de platser som Lantmäteriet har identifierat finns ytterligare
planstridigheter på följande platser:
- Linjen för önskad ledningsrätt skär rakt genom outnyttjad byggrätt
för bostäder på Lokförarevägen i Eket (DP82).
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-01-31 att lämna svar på
frågan till Lantmäteriet i enlighet med bifogad tjänsteskrivelse, det vill
säga att erinra mot ledningsrätten enligt Lantmäteriets samrådsbegäran,
då den strider mot gällande planer på flera platser i kommunen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till SBN
Begäran_samråd_Örkelljunga_kommun.pdf
Samrådsbegäran- Komplettering
Skrivelse- Komplettering, samrådsbegäran
M191229 karta skala 1_50000.pdf
M191229 karta skala 1_10000_1.pdf
M191229 karta skala 1_10000_2.pdf
M191229 karta skala 1_10000_3.pdf
M191229 karta skala 1_10000_4.pdf
M191229 karta skala 1_10000_5.pdf
M191229 karta skala 1_10000_6.pdf
____________
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KSAU § 28 KLK.2021.136

141

Motion- Centerpartiet - Planera för och iordningställ
industriområden nu
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå
kommunstyrelsen att översända tjänsteskrivelsen till
kommunfullmäktige samt att föreslå kommunfullmäktige att
därmed anse motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringsingenjör Mikael Strömbäck och ekonomichef
Anna Lindström föredrar ärendet.
Christian Larsson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar att föreslå kommunstyrelsen att översända tjänsteskrivelsen till
kommunfullmäktige samt att föreslå kommunfullmäktige att därmed
anse motionen besvarad.
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta enligt Christian Larssons (M) förslag till beslut och finner att så
sker.
Motionen
Martin Gustafsson lämnade 2021-03-02 in en motion med rubriken
"Planera för och iordningställ Industriområden NU!". Motionen har
följande lydelse.
Örkelljunga kommun är numera i det prekära läget att industrimarken
håller på att ta slut. Företag vill utveckla sig och flytta sin verksamhet
till Örkelljunga kommun och vårt fantastiska läge utmed E4:an. Att då
behöva säga till dessa nav i samhället att "tyvärr, kan ni vänta något år
så ordnar vi nog mer mark", är inte bra. Företag vill etablera sig här och
nu när väl satsningen är bestämd och klubbad.
Därför är det av högsta vikt att vi nu tar ett helhetsgrepp som vi kan
följa framåt, och med det vill Centerpartiet Örkelljunga:
Att: Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att snarast
iordningställa färdig industrimark i vår kommun.
Att : Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att göra en
inventering om vad som finns, vilken mark som kan köpas och
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återkommer till Kommunfullmäktige med denna utredning där det
tydligt framkommer kostnad och tidsplan.
Bakgrund och tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-19 att remittera
motionen till kommunledningsförvaltningen för yttrande senast inför
arbetsutskottets sammanträde 2021-11-17.
Mark- och exploateringsingenjör Mikael Strömbäck har presenterat ett
yttrande som framgår av beslutsunderlaget.
Kommunstyrelsen beslutade under sammanträdet 2021-12-01 att
återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen för att vidare
utreda hur andra likvärdiga kommuner gör för att planera och
iordningsställa industriområden.
Utredning har vidtagits och presenteras genom tjänsteskrivelse. Markoch exploateringsingenjör Mikael Strömbäck har lämnat ett
kompletterande yttrande i enlighet med kommunstyrelsens beslut 202112-01.
Beslutsunderlag
Motion från Centerpartiet Planera för och iordningställ
Industriområden NU.pdf
Tjänsteskrivelse - Yttrande
Tjänsteskrivelse- Kompletterande yttrande
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2022-03-02
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KSAU § 29 KLK.2022.48

041

Tidplan för Budget 2023 och EPF 2024-2025
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut
om tidplanen för Budget 2023 och EPF 2024-2025, under
förutsättning att förslaget revideras enligt överenskommelse till
kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-02.
Ärendebeskrivning
Tidplanen för budgetarbetet föreslås starta under våren i stället för i
augusti som varit fallet de senaste åren.
Ekonomichef Anna Lindström föredrar ärendet.
Christian Larsson (M) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens
förslag, under förutsättning att förslaget revideras enligt
överenskommelse till kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-02.
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta enligt Christian Larssons (M) förslag till beslut och finner att så
sker.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse budget 2023.pdf
Bilaga: Tidplan för Budget 2023 och EFP 2024-2025 rätt version
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2022-03-02
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KSAU § 30 KLK.2022.12

0

Information från kommunchefen
Arbetsutkottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Stefan Christensson informerar.
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta att lägga informationen till handlingarna och finner att så sker.
____________
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KSAU § 31 KLK.2021.224

141

Förfrågan från Örkelljunga Näringsliv om
näringslivsaktiviteter
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att anta målen i tjänsteskrivelsen med revidering
avseende punkt 2, 3, 4 och 6.
Niclas Bengtsson (SD) deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Stefan Christensson föredrar ärendet.
Förstudien ska ses som en bilaga till samverkansavtalet.
Niclas Bengtsson (SD) deltar inte i beslutet.
Orförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta att föreslå kommunstyrelsen att anta målen i tjänseskrivelsen
med revidering avseende punkt 2, 3, 4 och 6 och finner att så sker.
Bakgrund och tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 beslutade att godkänna
kommunledningsförvaltningens förslag till avtal och uppdra
kommunchefen att teckna avtal med Örkelljunga Näringsliv.
Örkelljunga kommun har tecknat ett samverkansavtal med Örkelljunga
Näringsliv. Örkelljunga Näringsliv har i enlighet med avtalet genomfört
en förstudie utifrån avtalets vision och lämnat förslag på målvärden för
målen enligt §4.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-09 beslutade att flytta fram
ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2022-09-16 utan beslut i
sak.

Beslutsunderlag
Slutgiltigt Samverkansavtal påskrivet.pdf
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Bilaga: Förstudie Näringslivsarbete Örkelljunga Näringsliv.pdf
Mål - Örkelljunga Näringsliv.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2022-03-02
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KSAU § 32 KLK.2022.43

101

Nämndernas organisation
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
till handlingarna samt behandla ärendet på kommunstyrelsens
arbetsutskott 2022-04-20.
Ärendebeskrivning
Dialog angående nämndernas organisering under nästa mandatperiod,
däribland storleken på nämnderna, vilka nämnder och utskott som ska
finnas och om några arbetsuppgifter ska flyttas mellan nämnderna.
Kommunjurist Jesper Bokefors föredrar ärendet.
Arbetsutskottet beslutade 2021-12-15 att uppdra åt partigrupperna att
överväga förändringar i nämndsorganisationen m.m och återkomma
med svar inför arbetsutskottets sammanträde 2022-02-16.
Nämndsekreterare och tjänstepersoner på förvaltningarna har också fått
möjlighet att yttra sig i ärendet. Inkomna svar presenteras på sittande
möte.
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta att lägga informationen till handlingarna samt behandla ärendet
på kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-20.
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-20
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KSAU § 33 KLK.2022.47

012

Medborgarlöfte mars 2022 - maj 2022
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att bifalla medborgarlöftet med revidering enligt
överenskommelse.
Ärendebeskrivning
Det föreligger förslag till Medborgarlöfte under perioden
mars 2022 - maj 2022. Medborgarlöftet har tagits fram i samverkan
mellan kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen och
kommunpolis.
Christian Larsson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att föreslå
kommunstyrelsen att bifalla medborgarlöftet med revidering enligt
överenskommelse.
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta enligt Christan Larssons (M) förslag till beslut och finner att så
sker.
Beslutsunderlag
Utkast Medborgarlöfte trygghet mars 2022 - maj 2022
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2022-03-02
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KSAU § 34 KLK.2022.45

719

Unga tjejers ohälsa
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att i dialog med övriga
förvaltningar på kommunen se över vad pengar kan användas till.
Ärendebeskrivning
I kommunstyrelsens interbudget för 2022 avsätts 1 000 000 kronor för
att förbättra unga tjejers ohälsa. Kommunstyrelsen behöver besluta
kring hur pengarna ska fördelas.
Christian Larsson (M) yrkar att uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att i dialog med övriga förvaltningar på
kommunen se över vad pengar kan användas till.
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta enligt Christian Larssons (M) förslag till beslut och finner att så
sker.
____________
Expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
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KSAU § 35 KLK.2021.371

704

Trygghetsmätning 2021 Örkelljunga kommun
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt
utbildningsnämnden att redogöra för vilka åtgärder som gjorts
gällande den avsaknad av band mellan elever och skolpersonal som
framkommer i Skolinspektionens rapport, ungdomsenkäten LUPP
samt i ungdomsrådets synpunker. Återkoppling ska ske till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-08 bland annat att
uppdra åt ungdomsrådet att ta ställning till de problem som framgår i
trygghetsmätningen, särskilt frågan om att unga kvinnor upplever ett
problem med att de antastas, och återkoppla till kommunstyrelsen med
sina tankar. Ungdomsrådet har inkommit med synpunkter.
Christian Larsson (M) yrkar att uppdra åt utbildningsnämnden att
redogöra för vilka åtgärder som gjorts gällande den avsaknad av band
mellan elever och skolpersonal som framkommer i skolinspektionens
rapport, ungdomsenkäten LUPP samt i ungdomsrådets synpunker.
Återkoppling ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Samtliga ledamöter yrkar bifall till Christian Larssons (M) förslag.
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta enligt Christian Larssons (M) förslag och finner att så sker.
Beslutsunderlag
Resultatbild - Örkelljunga.pdf
Ungdomsrådets synpunkter trygghetsmätningen .pdf
____________
Expedieras till:
Utbildningsnämnden
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KSAU § 36 SBN.2022.11

30

Investeringsprocess VA
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återuppta
behandlingen av ärendet under kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde i mars samt bjuda in NSVA att föredra ärendet.
Ärendebeskrivning
Christian Larsson (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att återuppta
behandlingen av ärendet under kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde i mars samt bjuda in NSVA att föredra ärendet.
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta enligt Christian Larssons (M) förslag till beslut och finner att så
sker.
Bakgrund och tidigare behandling av ärendet
Respektive kommun beslutar om investeringsbudget – ofta tillsammans
med VA-taxan – efter förslag framtaget av NSVA. NSVA kallar
dokumentet Affärsplan och det omfattar tre år. Investeringar
specificeras per objekt. Bakom affärsplanen ska det dessutom finnas en
reinvesteringsplan som omfattar hela anläggningskapitalet. I NSVA:s
uppdrag för kommunen ligger också att genomföra beslutade
investeringar.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-01-31 att godkänna förslag
på investeringsprocess mellan NSVA och Örkelljunga kommun samt
översända denna till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
TS investeringsprocess NSVA - Örkelljunga kommun
Bilaga 1 Investeringsprocess NSVA - Örkelljunga kommun
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
NSVA
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KSAU § 37 TEKE.2021.8

302

Gatuanslutning för Åsljunga 9:115
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta att genomförandet ska ske genom
utbyggnad av allmän plats; GATA.
Ärendebeskrivning
Tommy Brorsson (-) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens
beslut, det vill säga att föreslå kommunstyrelsen att besluta att
genomförandet ska ske genom utbyggnad av allmän plats; GATA.
Gunnar Edvardsson (KD) yrkar att föreslå kommunstyrelsen att besluta
att utfarten ska ske mot Sjöhultsvägen och ska ses som en "liten
avvikelse".
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Tommy Brorssons
(-) förslag till beslut samt Gunnar Edvardssons (KD) förslag till beslut
och ställer dessa mot varandra. Ordförande finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Tommy Brorsson (-)
förslag till beslut.
Bakgrund och tidigare hantering av ärendet
Ägaren av den obebyggda fastigheten Åsljunga 9:115 har vid olika
tillfällen kontaktat Samhällsbyggnadsförvaltningen i frågor om
byggnation och hur gatuanslutning får ske.
Ärendet har flera gånger behandlats politiskt. I kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade 2021-10-13 att gatuanslutning för fastigheten
Åsljunga 9:115 ska ske till Sjöhultsvägen genom medgivande i
bygglovsbeslut som mindre avvikelse emot planbestämmelsen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-01-31 att efter utförd
lämplighetsbedömning skicka ärendet åter till kommunstyrelsens
arbetsutskott för beslut om genomförande genom utbyggnad av allmän
plats; GATA. Lämplighetsbedömningen finns bifogad i
beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Lämplighetsbedömning
____________
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KSAU § 38 KLK.2021.171

828

Motion från KD-Erbjud motorintresserade ungdomar en
plats att träffas
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att arbetsutskottets
beslut 2021-05-19 § 190 fortsatt ska verkställas.
Ärendebeskrivning
Gunnar Edvardsson (KD) yrkar att arbetsutskottet beslutar att beslutet
från 2021-05-19 fortsatt ska verkställas.
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta enligt Gunnar Edvardssons (KD) förslag och finner att så sker.
Bakgrund och tidigare behandling av ärendet
Gunnar Edvardssons (KD) och Sebastian Stjärneblads (KD) motion
"Erbjud motorintresserade ungdomar en plats att träffas" har i enlighet
med kommunfällmäktiges beslut 2021-04-26 överlämnats till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-19 att remittera
motionen till kommunledningsförvaltningen att i samarbete med kulturoch fritidsförvaltningen inkomma med yttrande senast inför
arbetsutskottets sammanträde 2021-11-17.
Motionen
Den 8 december 2020 kunde vi läsa i HD om Polisens Epa-projekt i
Perstorps och Klippans kommuner där polisen i form av en
föreningsverksamhet vill samla de motorintresserade ungdomarna.
Polisen berättar att man vill forma verksamheten tillsammans med
ungdomarna. Kafe, olika samarbeten samt temakvällar med utbildning i
ljud, lackering och sjukvård är några av förslagen.
Vi ser ett stort antal motorintresserade ungdomar även i Örkelljunga
kommun. I nuläget träffas man inne i centrum på parkeringar och
områden som inte är framtagna för ändamålet. Kristdemokraterna ser
fördelarna med att kunna tillhandahålla ett lättillgängligt motorområde
för dessa ungdomar.
Det är dags att vi politiker uppmärksammar kommunens
motorintresserade ungdomar och erbjuder en mötesplats där de kan
träffas med sina fordon och umgås på. Vi ser även fördelarna att som
kommun eventuellt kunna ingå i Polisens Epa-projekt.
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Därför vill Kristdemokraterna ge Kommunfullmäktige i uppdrag att:
Utreda möjligheterna för att inrätta ett motorområde i Örkelljunga
kommun där ungdomar kan träffas med sina fordon
Undersöka möjligheterna för Örkelljunga kommun att ingå i Polisens
Epa-projekt tillsammans med bland annat Perstorps och Klippans
kommuner
Beslutsunderlag
Motion från KD-Erbjud motorintresserade ungdomar en plats att träffas
på.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
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0

Motion från Sverigedemokraterna - Inför språktest för
anställda inom äldreomsorgen
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskottet beslutar föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen, eftersom det redan idag inom socialförvaltningen pågår
ett arbete med kompetensförsörjning genom integration (KomIn),
vilket innebär att man tillskapat en modell vid anställning av
utrikesfödda, där personal som är utbildad och talar begriplig
svenska ska kunna fokusera på vårdrelaterade arbetsuppgifter,
medan serviceinsatser kan utföras av annan personal.
Ärendebeskrivning
Niclas Bengtsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas motion.
Christian Larsson (M) yrkar bifall till socialnämndens förslag till beslut
med revideringen att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Gunnar Edvardsson (KD) och Arne Silfvergren (S) yrkar bifall till
Christian Larssons (M) förslag.
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Niclas Bengtssons
(SD) förslag till beslut samt Christian Larssons (M) förslag till beslut
och ställer dessa mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar enligt Christian Larssons (M) förslag till beslut.
Bakgrund och tidigare behandling av ärendet
Stefan Svensson (SD) och Emily Haydari (SD) har lämnat motionen
"Inför språktest för anställda inom äldreomsorgen". Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade 2021-05-19 att remittera motionen till
socialnämnden för yttrande.
Socialnämnden lämnade under sammanträdet 2022-02-01 förslag till
beslut. Stefan Svensson (SD), Lennart Anderberg (SD) och Emily
Haydari (SD) reserverade sig mot beslutet.

Motionen
Det borde vara självklart att personal som ska vårda våra äldre ska
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kunna göra sig förstådda och förstå svenska. Den svenska
äldreomsorgen ska helt enkelt inte användas som en integrationsåtgärd,
som det är idag. Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg
i att förstå vad personalen säger och menar. Så är inte alltid fallet och
bristfälliga kunskaper i svenska språket hos personalen kan innebära en
risk för att brukaren inte får den vård hon han behöver.
Utöver detta utgör otillräckliga kunskaper i svenska en risk för att
allvarliga misstag kan inträffa när det gäller medicinering och vårdplan.
Dessutom riskerar befintlig personal ett merarbete när de utöver sina
ordinarie arbetsuppgifter får extraarbete som kommunikatörer mellan
brukare och personal som brister i svenska språket. Ett merarbete som i
sin tur ökar risken för ökad arbetsbelastning för personalen med
utbrändhet och sjukskrivningar som följd.
Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna
kommunfullmäktige besluta :
Att ge Socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan tillsammans
med Utbildningsförvaltningen för att genomföra ett obligatoriskt
språktest med språkkrav vid nyanställning i äldreomsorgen.
Beslutsunderlag
Protokoll 2022-02-01 - SN § 18
Motion från Sverigedemokraterna - Inför språktest för anställda inom
äldreomsorgen.pdf
Tjänsteskrivelse med socialförvaltningens yttrande avseende motion
om språktest inom äldreomsorgen.pdf
Underlag om språktest via Swedex
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2022-03-02
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Motion Sverigedemokraterna - Bättre familjestöd med
aktivt stöd i hemmet
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen med hänvisning till att arbetet redan utförs.
Ärendebeskrivning
Niclas Bengtsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas motion.
Christian Larsson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen
med hänvisning till att arbetet redan utförs. Gunnar Edvardsson (KD)
och Arne Silfvergren (S) yrkar bifall till Christian Larssons (M) förslag.
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Niclas Bengtssons
(SD) förslag till beslut samt Christian Larssons (M) förslag till beslut
och ställer dessa mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar enligt Christian Larssons (M) förslag till beslut.
Bakgrund och tidigare behandling av ärendet
Anneli Eskilandersson (SD) och Stefan Svensson (SD) har lämnat in
motionen "Bättre familjestöd med aktivt stöd i hemmet".
Kommunfullmäkitge 2021-10-25 beslutade att äverlämna motionen till
socialnämnden för beredning.
Socialnämnden 2022-02-01 beslutade att föreslå kommunfullmäktige
att besvara motionen med hänvisning till att arbetet redan utförs. Stefan
Svensson (SD), Lennart Anderberg (SD) och Emily Haydari
(SD) reserverar sig mot beslutet.
Motionen
"Sverigedemokraterna tycker det är viktigt att kommunens socialtjänst
har alla redskap de behöver och kan ha nytta av, i sin verktygslåda.
Ofta kommer orosanmälningar där barn är utsatta i sin hemmiljö av
bristande vårdnadshavare som har svårt att hantera vardagen. Ibland är
lösningen ett omhändertagande via LVU och ibland löser sig
situationen utan ingripande. Dock finns det en lång gråskala mellan att
situationen är ohållbar och måste lösas genom omhändertagande och att
vårdnadshavaren klarar sig på egen hand. För de fall där ett mindre stöd
kan avhjälpa situationen och hjälpa vårdnadshavaren att uppfylla sina
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förpliktelser, har en del andra kommuner infört olika former av så
kallade ”hemma-hossare”. Detta är personer som kommer hem till den
behövande familjen och styr upp vardagen så att det fungerar.
I Rinkeby kallar man det för hembesöksprogram och även Göteborg
har tagit efter denna modell. Exakt vad det heter har kanske mindre
betydelse, men det är viktigt att socialen har denna möjlighet till tidiga
och hjälpande insatser, för att kunna hjälpa på rätt sätt och innan
situationen blir akut.
Med anledning av ovanstående, yrkar vi Sverigedemokrater följande:
Att införa så kallade hemma-hossare, eller liknande aktivt stöd i
hemmet, som stödåtgärd inom vår socialtjänst."
Beslutsunderlag
Protokoll 2022-02-01 - SN § 19
Motion Sverigedemokraterna - Bättre familjestöd med aktivt stöd i
hemmet.doc
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen avseende motion om
familjestöd
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsen 2022-03-02
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