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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2022-03-28
Innehåller redovisning av röstfördelning för § 20

Ordinarie ledamöter

Närvaro

Omröstningar
§ 20
§ 20
1:a omröstn. 2:a omröstn.
Ja

Eskilandersson Mikael, SD
Nilsson Per-Uno, M
Olsson Christer, S
Brorsson Tommy,
Strömberg Jon, M
Gustafsson Martin, C
Bjertner Thomas, S
Bengtsson Niclas, SD
Eskilandersson Anneli, SD
Larsson Christian, M
Bencsik Niclas S
Engelbrekt Daniel, KD
Bengtsson Michael, SD
Nirvén Mattias, M
Nilsson Tomas, C
Josefsson Matti, SD
Silfvergren Arne, S
Nilsson Henrik, M
Bengtsson May, SD
Håkansson Tommy, S
Edvardsson Gunnar, KD
Anderberg Lennart, SD
Kristofer Nennestam, M
Kronnäs Veronika, MP
Rosenqvist Tommy, SD
Svensson Ingmar, S
Rosenlöf Therese, C
Sven Gustafsson, SD
Linderos Henrik, M
Unosson Christer, KD
Stebner Tyrone, S
Haydari Emily, SD
Jönsson Annika, M
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N = ordinarie ledamot
A = Avstår (nedlagd röst)

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Nt
N
N
N
N
Nt
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Nt = tjänstgörande ersättare

X
A
X
X
A

Nej

Ja

Nej

X

A

A
X

A
X

X
A

A
X
X

X
A
A

X

A

X
A

A
X

X
A

A
X

X

A

X
A
X

A
X
A

X
A
X

A

X

A

A
X

X
A

X
A

A
X

X
X
X
X
X
A
X
A
X
X
A
A
X
X
X
A
X
A
X
X

F = frånvarande

A
X
X
A
A
X
X
X
A
X
X
A
X
A

X
A
X
X
A
X
A
X
X

§
Ja

Nej

Sammanträdesprotokoll 2022-03-28
Kommunfullmäktige
Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2022-03-28
Innehåller redovisning av röstfördelning för § 21

Ordinarie ledamöter

Närvaro

Omröstningar
§ 21
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1:a omröstn. 2:a omröstn.
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Eskilandersson Mikael, SD
Nilsson Per-Uno, M
Olsson Christer, S
Brorsson Tommy,
Strömberg Jon, M
Gustafsson Martin, C
Bjertner Thomas, S
Bengtsson Niclas, SD
Eskilandersson Anneli, SD
Larsson Christian, M
Bencsik Niclas S
Engelbrekt Daniel, KD
Bengtsson Michael, SD
Nirvén Mattias, M
Nilsson Tomas, C
Josefsson Matti, SD
Silfvergren Arne, S
Nilsson Henrik, M
Bengtsson May, SD
Håkansson Tommy, S
Edvardsson Gunnar, KD
Anderberg Lennart, SD
Kristofer Nennestam, M
Kronnäs Veronika, MP
Rosenqvist Tommy, SD
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Rosenlöf Therese, C
Sven Gustafsson, SD
Linderos Henrik, M
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Haydari Emily, SD
Jönsson Annika, M
Svensson Stefan, SD
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Håkansson Magnus, KD
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Innehållsförteckning
KF §17
Fastställande av dagordningen samt eventuella övriga ärenden
KF §18
Tidplan för Budget 2023 och EPF 2024-2025
KF §19
Motion- Centerpartiet - Planera för och iordningställ
industriområden nu
KF §20
Motion från Sverigedemokraterna - Inför språktest för anställda
inom äldreomsorgen
KF §21
Motion Sverigedemokraterna - Bättre familjestöd med aktivt
stöd i hemmet
KF §22
Motion från moderaterna om införande av system för
måltidsvän
KF §23
Tillsättning av förtroendeplatser efter Leif Svensson (S)
KF §24
Länsstyrelsen Skåne - Beslut - Ny ledamot/ersättare i
kommunfullmäktige

5
6
7-8
9 - 12
13 - 15
16 - 17
18
19
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KF §17 KLK.2022.13

0

Fastställande av dagordningen samt eventuella övriga
ärenden
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktiges beslut att fastställa dagordningen med
nedanstående tillägg.
Beskrivning
Beslut från Länsstyrelsen läggs till som § 24.
____________

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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KF §18 KLK.2022.48

041

Tidplan för Budget 2023 och EFP 2024-2025
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige antar tidplanen för budget 2023 och EFP
2024-2025, med tillägget att budgeten ska vara inlämnad senast
den 26 oktober 2022.
Sammanfattning
Det har tagits fram ett förslag till tidplanen för budgetarbetet 2023.
Budgetarbetet föreslås starta under våren i stället för i augusti, som
varit fallet de senaste åren.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-03-02 § 28.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om
tidplanen för Budget 2023 och EFP 2024-2025, med tillägget att
budgeten ska vara inlämnad senast den 26 oktober 2022.
Beslutsunderlag
Protokoll 2022-03-02 - KS § 28
Tjänsteskrivelse budget 2023.pdf
Förslag på tidplan Budget 2023 och EFP 2024-2025 reviderad.pdf
____________
Expedieras till:
Ekonomichef (för åtgärd)
Kommunchef (för åtgärd)
Förvaltningschefer (för kännedom)
Serkon (för kännedom)

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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KF §19 KLK.2021.136

141

Motion- Centerpartiet - Planera för och iordningställ
industriområden nu
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till
tjänsteskrivelsen.
Centerpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet, till förmån för
yrkandet om bifall till motionen.
Sammanfattning av ärendet
Martin Gustafsson (C) har lämnat in följande motion.
"Planera för och iordningställ Industriområden NU!
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
återkommer till Kommunfullmäktige med denna utredning där det
tydligt framkommer kostnad och tidsplan.".
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-05-19 att remittera
motionen till kommunledningsförvaltningen för yttrande senast inför
arbetsutskottets sammanträde 2021-11-17.
Mark- och exploateringsingenjören lämnar 2021-11-08 ett yttrande som
framgår av beslutsunderlaget.
Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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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 en tjänsteskrivelse
2022-01-13 av mark- och exploateringsingenjören. Tjänsteskrivelsen
utgör ett kompletterande yttrande i enlighet med kommunstyrelsens
beslut 2021-12-01.
Kommunstyrelsen beslutar 2022-03-02 att översända tjänsteskrivelsen
till kommunfullmäktige samt att föreslå kommunfullmäktige att därmed
anse motionen besvarad. Martin Gustafsson (C) och Andreas Johansson
(C) reserverar sig mot beslutet, till förmån för yrkande om bifall till
motionen.
Förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde
Martin Gustafsson (C) yrkar bifall till motionen.
Christian Larsson (M) och Niclas Bengtsson (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
I ärendet yttrar sig även Thomas Bjertner (S).
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två motstridiga förslag, och ställer
dessa mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll 2022-03-02 - KS § 40
Motion från Centerpartiet Planera för och iordningställ Industriområden
NU.pdf
Tjänsteskrivelse - Yttrande
Tjänsteskrivelse- Kompletterande yttrande
____________
Expedieras till:
Motionsförfattaren (för kännedom)
Mark- och exploateringsingenjören (för kännedom)

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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KF §20 KLK.2021.152

0

Motion från Sverigedemokraterna - Inför språktest för
anställda inom äldreomsorgen
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad,
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.
Sverigedemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar
sig mot beslutet, till förmån för yrkandet om bifall till motionen.

Sammanfattning av ärendet
Stefan Svensson (SD) och Emily Haydari (SD) har lämnat följande
motion.
"Inför språktest för anställda inom äldreomsorgen
Det borde vara självklart att personal som ska vårda våra äldre ska
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:
Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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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.”
Socialnämnden beslutar 2022-02-01 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. Socialnämndens beslut fattas efter omröstning med åtta
röster mot tre. Stefan Svensson (SD), Lennart Anderberg (SD) och
Emily Haydari (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkande
om att föreslå bifall till motionen.
Kommunstyrelsen beslutar 2022-03-02 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. Kommunstyrelsens
beslut fattas efter omröstning med sju röster mot fyra. Niclas Bengtsson
(SD), Anneli Eskilandersson (SD) och Stefan Svensson (SD) reserverar
sig mot beslutet till förmån för yrkande om bifall till motionen.
Förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde
Emily Haydari (SD), Stefan Svensson (SD), Mikael Eskilandersson
(SD) och Niclas Bengtsson (SD) yrkar bifall till motionen, och därmed
avslag till kommunstyrelsens förslag.
Arne Silfvergren (S) och Patric Carlsson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, och därmed avslag till motionen.
Henrik Nilsson (M) och Christer Unosson (KD) yrkar att motionen ska
besvaras, med samma motivering som i kommunstyrelsens förslag.
I ärendet yttrar sig även Annika Jönsson (M), Christian Larsson (M)
och Thomas Bjertner (S).

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag. Förslagen ställs mot
varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med Henrik Nilsson (M) med fleras yrkande.
Omröstning begärs.
Ordförande finner att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.
Omröstning 1
I första omröstningen ställs yrkandet om att motionen ska anses
besvarad mot yrkandet om bifall till motionen.
Ja-röst för att besvara motionen.
Nej-röst för att bifalla motionen.
Omröstning utfaller med 17 ja-röster och 12 nej-röster (8 avstår).
Yrkandet om att besvara motionen ska därmed ställas mot
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Omröstning 2
I andra omröstningen ställs yrkandet om att besvara motionen mot
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för att besvara motionen.
Omröstningen utfaller med åtta ja-röster och 17 nej-röster (12 nedlagda
röster).
Kommunfullmäktige har därmed besvarat motionen i enlighet med
Henrik Nilsson (M) med fleras förslag.
Omröstningarnas utfall
Hur enskilda ledamöter röstat framgår av redovisningen på sidan två i
protokollet.
Beslutsunderlag
Protokoll 2022-03-02 - KS § 39
Motion från Sverigedemokraterna - Inför språktest för anställda inom
äldreomsorgen.pdf
Protokoll 2022-02-01 - SN § 18
Tjänsteskrivelse med socialförvaltningens yttrande avseende motion
om språktest inom äldreomsorgen.pdf
Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Underlag om språktest via Swedex
____________
Expedieras till:
Motionsförfattarna (för kännedom)
Förvaltningschef socialförvaltningen (för kännedom)
Verksamhetschef äldreomsorgen (för kännedom)

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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KF §21 KLK.2021.297

0

Motion Sverigedemokraterna - Bättre familjestöd med
aktivt stöd i hemmet
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med
hänvisning till att arbetet redan utförs.
Sverigedemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar
sig mot beslutet, till förmån för yrkandet om bifall till motionen.
Sammanfattning av ärendet
Anneli Eskilandersson (SD) och Stefan Svensson (SD) har lämnat
följande motion.
"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
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."
Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden beslutar 2022-02-01 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.
Kommunstyrelsen beslutar 2022-03-02 att föreslå att motionen ska
avslås med hänvisning till att arbetet redan utförs. Kommunstyrelsens
beslut fattas efter omröstning med sju röster mot tre, och en avstår. Den
sverigedemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för
yrkande om bifall till motionen.
Förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde
Anneli Eskilandersson (SD), Mikael Eskilandersson (SD) och Stefan
Svensson (SD) yrkar bifall till motionen.
Henrik Nilsson (M), Annika Jönsson (M), Christer Unosson (KD) och
Christian Larsson (M) yrkar att motionen ska anses besvarad, med
hänvisning till att arbetet redan utförs.
Arne Silfvergren (S) och Patric Carlsson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
I ärendet yttrar sig även Thomas Bjertner (S).
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag. Förslagen ställs mot
varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med Henrik Nilsson (M) med fleras yrkande.
Omröstning begärs.
Ordförande finner att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.
Omröstning 1
I första omröstningen ställs yrkandet om att motionen ska anses
besvarad mot yrkandet om bifall till motionen.
Ja-röst för att besvara motionen.
Nej-röst för att bifalla motionen.

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstning utfaller med 16 ja-röster och 11 nej-röster (10 avstår).
Yrkandet om att besvara motionen ska därmed ställas mot
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Omröstning 2
I andra omröstningen ställs yrkandet om att besvara motionen mot
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för att besvara motionen.
Omröstningen utfaller med nio ja-röster och 16 nej-röster (12 nedlagda
röster).
Kommunfullmäktige har därmed besvarat motionen i enlighet med
Henrik Nilsson (M) med fleras förslag.
Omröstningarnas utfall
Hur enskilda ledamöter röstat framgår av redovisningen på sidan tre i
protokollet.
Beslutsunderlag
Protokoll 2022-03-02 - KS § 41
Motion Sverigedemokraterna - Bättre familjestöd med aktivt stöd i
hemmet.doc
Protokoll 2022-02-01 - SN § 19
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen avseende motion om
familjestöd
____________
Expedieras till:
Motionsförfattarna (för kännedom)
Förvaltningschef socialförvaltningen (för kännedom)
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Motion om införande av system för måltidsvän
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att
motionen överlämnas till socialnämnden för beredning.
Sammanfattning
Theresa Rosbäck (M) har lämnat följande motion:
"För några år sedan lade jag en motion om att utreda möjligheten att
införa en sk. måltidsvän. Den senior som känner sig ensam paras ihop
med en volontär för att slippa sitta ensam och äta varje dag. Tanken är
att man ska ha måltidsvännen under en tid och på så sätt komma i
kontakt med dagverksamhet och restaurang, eller hemma där den äldre
förhoppningsvis får ett väckt intresse att delta och på detta sätt kunna
komma ut i ett socialt sammanhang. Klarar den äldre personen inte att
gå ut så blir måltidsvännen istället sällskap genom att äta hemma hos
den äldre.
Kostanden för måltidsvännerna är låg. Den äldre betalar fortfarande för
sin egen mat precis som innan och kommunen betalar maten för
volontären, som ofta själv är pensionär.
Att satsa på bra mat och goda måltidssituationer så att de äldre får
matlust och äter är en av de viktigaste förebyggande åtgärderna man
kan göra för äldre. Det minskar fall, det minskar ensamhet och det ökar
tryggheten. Idag med den situation som pandemin skapat är det ännu
fler äldre som isolerats och sitter ännu ensammare än innan. Något som
är tärande och ger en ensamhet som är svår att bryta och kan leda till
större stor psykisk ohälsa. Att alltid äta ensam är också tråkigt och
gynnar ofta inte aptiten något som också påverkar medicinering och
mående i stort med dåligt matintag som följd.
Genom att införa måltidsvän kan vi erbjuda våra äldre något extra för
att deras mående ska bli bättre - bryta isoleringen för både de som som
inte kan ta sig någonstans men även för se äldre som pga ålder och
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skörhet inta kan ha dagligt umgänge men ändå är såpass pigga att se
vill och behöver ha en känsla av sammanhang.
Jag vill därför att:
Att man snarast i Örkelljunga kommun inför systemet med sk.
måltidsvän som ett led att ge våra äldre en chans att kunna få
måltidssällskap, social gemenskap och därigenom förbättrad
livskvalitet."
Beslutsunderlag
Motion Måltidsvän.pdf
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Tillsättning av förtroendeplatser efter Leif Svensson (S)
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktiges beslutar att utse Ingemar Svensson (S) till
ersättare i kommunstyrelsen efter Leif Svensson (S).
Kommunfullmäktige beslutar att utse Gunilla Danielsson (S) till
ersättare i utbildningsnämnden, efter att tidigare ersättare Tyrone
Stebner vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-28 § 16
utsetts till ny ledamot efter Leif Svensson (S).
Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2028-02-28 § 16 beslutat att ge anstånd till att
tillsätta ersättarplatser i kommunstyrelsen och utbildningsnämnden.
Förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde
Arne Silfvergren (S) yrkar att Ingemar Svensson (S) väljs till ny
ersättare i kommunstyrelsen och att Gunilla Danielsson väljs till ny
ersättare i utbildningsnämnden.
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Länsstyrelsen Skåne - Beslut - Ny ledamot/ersättare i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Länsstyrelsen meddelar att Tyrone Stebner (S) utsetts till ny ledamot i
kommunfullmäktige, samt att Arne Möllerström (S) utsetts till ny
ersättare.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsen Skåne - Beslut - Ny ledamot_ersättare i
kommunfullmäktige.pdf
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