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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2021-04-26
Omröstningar
Närvaro

Ordinarie ledamöter

§
Ja

Eskilandersson Mikael, SD
Nilsson Per-Uno, M
Bencsik Niclas, S
Brorsson Tommy,
Nennestam Kristoffer, M
Gustavsson Martin, C
Bjertner Thomas, S
Bengtsson Niclas, SD
Eskilandersson Anneli, SD
Larsson Christian, M
Danielsson Gunilla, 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
Rosbäck Theresa, M
Kronnäs Veronika, MP
Rosenqvist Tommy, SD
Stebner Tyrone, S
Rosenlöf Therese, C, ej paragraf 21
Björk Lisa, SD
Linderos Henrik, M
Unosson Christer, KD
Svensson Leif, S
Haydari Emily, SD
Jönsson Annika, M
Svensson Stefan, SD
Carlsson Patric, S
Hammar Henrik, M
Håkansson Magnus, KD
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KF §21 KLK.2021.116

042

Årsredovisning 2020 för Örkelljunga kommun inklusive
särredovisning av VA verksamheten 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna och fastställa
Årsredovisningen för Örkelljunga kommun (förvaltningsberättelse
och verksamhetsberättelse) per den 31 december 2020.
Årsredovisningar för kommunens bolag hanteras enligt
vederbörlig ordning.
Kommunfullmäktige beslutar fastställa redovisningen av VAverksamheten 2020 benämnd Samhällsbyggnadsförvaltningens
bokslut gällande VA 2020-12-31 för Örkelljunga kommun.
Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ.
På grund av jäv deltar inte de förtroendevalda, som 2020, ingick i
kommunstyrelsen eller någon av nämnderna, i beslutet om
ansvarsfrihet för respektive förtroendemannaorgan.
Bakgrund
Föreligger Årsredovisning 2020 för Örkelljunga kommun
samt redovisningen av VA-verksamheten 2020 benämnd
samhällsbyggnadsförvaltningens bokslut gällande VA 2020-12-31.
Den samlade förvaltningsverksamheten visar en samlad positiv
avvikelse på 3,5 mkr vilket ska jämföras med avvikelsen på -10,8 mkr
för 2019.

Verksamheternas nettokostnader
Bokslut 2020
Kommunstyrelsen

-37,7

Budget 2020
-41,1

Avvikelse 2020
3,4

Bokslut 2019
-38,2
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Revision

-0,7

-0,8

0,1

-0,7

överförmyndarnämnden

-0,9

-1,5

0,6

-1,6

-32,8

-31,4

-1,4

-30,4

0,0

0,0

0,0

0,0

-20,7

-20,8

0,1

-20,1

Utbildningsnämnden

-249,2

-252,3

3,1

-245,1

Socialnämnden
Summa verksamhetens
nettokostnader

-208,0

-205,6

-2,4

-209,7

-550,0

-553,5

3,5

-545,8

Interna nettokostnader
Verksamhetens externa
nettokostnader

-0,8

5,9

-6,7

-5,9

-550,8

-547,6

-3,2

-551,7

Samhällsbyggnadsnämnden
Vatten och avlopp
Kultur- och fritidsnämnden

,.

Störst avvikelse står Kommunstyrelsen för. Under året som gått har
bland annat kostnader för övriga kostnader, utrednings- och
utvecklingsprojekt och utbildningar varit 2,2 mkr lägre än budgeterat.
Kostnaden för färdtjänst samt riksfärdtjänst har varit 0,6 mkr lägre och
kostnader för räddningstjänsten var 0,4 mkr lägre till följd av reglering
av pensionskostnader som varierar över tid och som regleras löpande.
Intäkter från Migrationsverket har medfört ett tillskott under året på 0,9
mkr som inte tagits i anspråk. Fastighetsförvaltningen redovisar ett
underskott på 0,7 mkr till följd av ökade kostnader för larm/ bevakning
på 0,4 mkr samt ökade kostnader för internräntan på 0,3 mkr till följd
av omklassificering av tillgångar från omsättningstillgång till
anläggningstillgång.
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Socialförvaltningen redovisar ett underskott på 2,4 mkr totalt.
Störst negativ avvikelse är precis som året innan de externa
placeringskostnaderna även om avvikelsen på 2,9 mkr är betydligt
lägre än året innan (9,6 mkr). Ekonomiskt bistånd redovisar en negativ
avvikelse på 1,9 mkr till följd av pandemin och av Arbetsmarknadsenhetens försämrade möjligheter att arbeta aktivt med arbetsmarknadsåtgärder. Nya ärenden inom personlig assistans tillsammans med en låg
budget har resulterat i en negativ avvikelse på 2,0 mkr för personlig
assistans. Äldreomsorgen redovisar totalt ett underskott på 2,2 mkr som
framför allt är hänförbart till särskilt boende. Kostnader som beror på
pandemin har ersatts med statsbidrag och totalt har förvaltningen
erhållit 11,7 mkr i sökta bidrag till följd av pandemin.
Samhällsbyggnadsnämnden visar en avvikelse för året på 1,4 mkr där
central administration och planverksamheten står för 0,4 mkr till följd
av ökade personalkostnader för inhyrd personal i samband med
vakanser. Gata/parkverksamheten redovisar ett underskott på 0,5 mkr
bl.a. till följd av ökade deponikostnader och ökade kostnader för
förbrukningsmaterial och inventarier. Slutligen har städverksamheten
gått med 0,5 mkr i underskott till följd av prishöjningar för
förbrukningsmaterial och ökade inköp i samband med pandemin.
Utbildningsnämndens verksamheter redovisar stora både positiva och
negativa avvikelser mot budget vilket totalt resulterar i en positiv
avvikelse på 3,1 mkr. Den största negativa avvikelsen på 7,8 mkr beror
på ökade kostnader för bidrag till fristående skolor och ersättning till
andra kommuner. Samtidigt har förskolorna lägre kostnader vilket lett
till en positiv budgetavvikelse på 3,6 mkr.
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Händelser av väsentlig betydelse
• Driften av kommunens lönehantering har lagts ut på Serkon i Vellinge
AB. Serkon levererar redan sedan 2017 verksamhetsstöd
(controllerstöd) till förvaltningarna och sköter den löpande
redovisningen för kommunen. Med dessa förändringar ser vi potential
till minskad sårbarhet och bättre integrering av löne- och
ekonomiprocesserna. Det skapar även bättre förutsättningar för att
jobba vidare med att effektivisera processerna för ekonomi/lön.
• Gymnasieskolans fordonsprogram fasades ut, VT 2020 var sista
terminen den bedrevs i Örkelljunga kommun.
• Beslut har tagits om att avveckla de nationella gymnasieprogrammen.
Inga nya intag görs, men pågående utbildning/program kommer att
slutföras under förutsättning att det är kvalitativt möjligt att bedriva
utbildningen i Örkelljunga fram till examen för pågående program.
Sista kullen beräknas gå ut VT 2023. Därefter kommer Särvux,
vuxenutbildningen och IM-programmet att finnas kvar i kommunens
regi. De nationella gymnasieprogrammen i Örkelljunga har haft för få
elever för att få ekonomi i utbildningen.
• Beslut har tagits om att avveckla Tockarps skola (F-6). Verksamheten
kommer att bedrivas t.o.m. VT 2021. Därefter kommer eleverna att
fortsätta på Von Reisers skola. För litet antal elever har medfört höga
kostnader för verksamheten.
• Beslut har tagits om att avveckla förskolan vid Östra Spång.
• Organisationsförändring fr.o.m. den 1 januari 2021 på
socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen, där man går från en
gemensam förvaltningschef för de två förvaltningarna till en
förvaltningschef för respektive förvaltning. Tidigare biträdande
förvaltningschefer har nu taget över som förvaltningschefer. Detta är en
förändring som varit planerad ända sedan förvaltningarna fick en
gemensam förvaltningschef. Ambitionen med konstruktionen var att de
biträdande förvaltningscheferna som internrekryterades successivt
skulle få möjlighet att växa in i rollen som förvaltningschefer.
• Utredning pågår gällande ombyggnad av Södergården/alternativt
uppförande av ett nytt äldreboende. Beslut förväntas under 2021.
Avgörande för huruvida det blir frågan om ombyggnad av Södergården
eller nybyggnation, är dels kostnaden för de olika alternativen och dels
beror det på om det är möjligt att bygga om och upprusta Södergården
till fullt modern standard eller ej.
• Fr.o.m. januari 2021 sköter NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopp AB) kommunens VA-verksamhet. Svårigheter med att finna
rätt kompetens och höga kostnader för att bemanna en egen VAorganisation med tillräcklig kompetensmässig bredd var avgörande för
beslutet.
Balanskravsresultatet
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Balanskravsresultatet före avsättning till RUR (Resultatutjämningsreserv) blev 33,0 mkr för verksamhetsåret 2020, vilket ska jämföras
med 6,1 mkr för 2019.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna reviderad Årsredovisning
2020 till revisorerna för revision.
Kommunstyrelsen föreslår vidare fullmäktige besluta att godkänna
Årsredovisningen för 2020.
Kommunstyrelsen föreslår slutligen kommunfullmäktige att fastställa
redovisningen av VA-verksamheten 2020 benämnd
samhällsbyggnadsförvaltningens bokslut gällande VA 2020-12-31.

Revisorernas redogörelse för år 2020
I enlighet med kommunallagens krav har vi granskat all verksamhet
som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Vi
har genom lekmannarevisorer granskat den verksamhet som bedrivs i
kommunens bolag. Vi har bedömt om verksamheten skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är
tillräcklig.
Revisionens arbete syftar ytterst till att ge fullmäktige underlag för
ansvarsprövning. Under det löpande verksamhetsåret har revisorerna
återkopplat resultatet av genomförda granskningar till dem som blivit
granskade. Resultatet av djupgranskningar har fortlöpande
överlämnats till fullmäktige.
Granskningens inriktning och resultat
Vi har granskat styrelsens och nämndernas verksamhet i den
omfattning som vi anser motiverat. Granskningsinsatserna har
planerats med utgångspunkt från genomförd riskanalys. Utifrån
riskanalysen har ett antal prioriterade granskningsområden
framkommit vilka har dokumenterats i en revisionsplanering för 2020.
Planeringen har följts under året.
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För att möjliggöra en effektiv granskning har de förtroendevalda
revisorerna fördelat olika bevakningsområden mellan sig. Varje revisor
har tagit del av protokoll och annan viktig dokumentation inom
bevakningsområdet samt gjort besök i verksamheten. Revisorernas
arbete och iakttagelser har redovisats vid revisionens möten.
Revisorerna har även bjudit in nämnder och styrelser för att delge
resultatet av de granskningar som genomförts eller för att informera
sig i en speciell sakfråga. Revisorerna har även informerat sig genom
att bjuda in nämnder och styrelse samt förvaltningsföreträdare till
revisionens möten samt har genomfört studiebesök i verksamheten.
Utsedd lekmannarevisor har under året deltagit i gemensamma träffar
när det gäller kommunens bolag.

Revisionsberättelse för år 2020
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom
utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i
kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som
biträder revisorerna.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten
bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt
fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det
resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse".
Utifrån revisorernas kritik föregående år mot socialnämnden vad gäller
bristande ekonomistyrning och kostnadskontroll, har vi noterat att
socialnämnden fortsatt går med underskott 2020 (-2,4 mnkr) men att
åtgärder har vidtagits i syfte att nå en bättre kostnadskontroll.
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Revisorerna följer löpande nämndens arbete och vill fortsatt poängtera
vikten av en kraftfull styrning, ledning, uppföljning och kontroll
avseende nämndens verksamhet och ekonomi i syfte att uppnå
fullmäktiges ekonomiska mål och krav på budgetföljsamhet.
Utifrån revisorernas granskning av intern kontroll 2020 konstaterade
revisorerna att nämndernas och styrelsens arbete med intern kontroll
inte fullt ut sker på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med
kommunens reglemente för intern kontroll. I revisorernas granskning
av nämndernas och styrelsens rutiner kring intern kontroll i
lönehanteringsprocessen konstaterades flera riskområden.
Revisorernas sammanfattande bedömning var att den interna
kontrollen i lönehanteringsprocessen behöver stärkas i många
delar.
Vi bedömer att socialnämnden i Örkelljunga kommun inte fullt
tillräckligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer
sammantaget att styrelse och övriga nämnder i Örkelljunga
kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna
kontroll inte har varit fullt tillräcklig.
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med
de finansiella mål som fullmäktige uppställt. Vi bedömer inte att
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse,
nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa
organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens
årsredovisning för 2020.
Vi åberopar redogörelser och rapporter.
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Kommunrevisionen i Örkelljunga kommun består av fem revisorer.
Linda Svensson har avsagt sitt uppdrag per 2021 -03-23.
Kommunfullmäktige har vid tidpunkt för revisorernas avlämnande av
revisionsbyrå inte valt in en ny revisor.
Örkelljunga kommun 2021-04-14

Kommunfullmäktiges behandling
Ekonomichef Anna Lindström lämnar information om
Årsredovisningen.
Ordförande Magnus Håkansson presenterar förslag till beslut i ärendet.
Yrkanden
Christian Larsson, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens och
ordförandens förslag till beslut, vilket kommunfullmäktige godkänner.
Under överläggningen yttrar sig även Thomas Bjertner, S, Gunnar
Edvardsson, KD, Theresa Rosbäck, M, Christer Unosson, KD, och
Niclas Bengtsson, SD.
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens och ordförandens
förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-07 - KS § 50
REV till KS Årsredovisning 2020.pdf
Särredovisning VA-verksamheten 2020.pdf
Revisionsberättelser och revisorsredogörelsen m m.pdf
No Reply_20210415_155202.pdf
Beslut årsredovisning Örkelljungabostäder.pdf
Beslut årsredovisning Örkelljunga fjärrvärmeverk.pdf
____________
Expedieras till:
Revisorerna
Kommunens nämnder
Ledningsgruppen
Sorken
KPMG
Anna Lindström
Stefan Christensson
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KF §22 KLK.2021.108

402

Avsättning till Resultatutjämningsreserv
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att en avsättning på 20 mkr görs till
resultatutjämningsreserven, för att användas till att utjämna
framtida konjunkturcykler.
Bakgrund
Från och med den 1 januari 2013 blev det möjligt att reservera medel
till en resultatutjämningsfond (RUR) för att skapa möjligheter att
utjämna resultatet över konjunkturcyklerna.
En förutsättning för att RUR ska få användas är att kommunfullmäktige beslutat om riktlinjer för tillämpning av RUR.
Kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun har enligt beslut
Kf § 187 KLK.2014.379 047 antagit följande lokala riktlinjer:
Resultatmedel överstigande 1 procent av det lägsta av antingen
·
årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan av
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk
utjämning får avsättas till resultatutjämningsfond.
·

 vsättning till resultatutjämningsfond får endast ske om
A
soliditetsmålen på en soliditet uppgående till lägst 40 procent
enligt fullfonderingsmodellen och lägst 60 procent enligt
blandmodellen är uppnådd efter avsättning till
resultatutjämningsfonden.

·

 tt Örkelljunga Kommuns riktlinjer för hantering av
A
resultatutjämningsreserv fastställs som en del av Örkelljunga
Kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Förslag till beslut
Ekonomienheten föreslår att en avsättning på 20 mkr görs till
resultatutjämningsreserven, för att användas till att utjämna framtida
konjunkturcykler.
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Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Niclas Bengtsson, SD, Gunnar Edvardsson, KD, Christian Larsson, M,
och Thomas Bjertner, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut, vilket kommunfullmäktige godkänner.
Kommunfullmäktige beslutar således bifalla kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-07 - KS § 51
Tjänsteskrivelse avsättning till RUR.docx
Riktlinjer för RUR.pdf
____________
Expedieras till:
Anna Lindström
Stefan Christensson
Serkon
KPMG
Revisionen
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KF §23 KLK.2021.111

171

Föreskrifter om eldningsförbud
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna presenterat förslag till
föreskrifter om eldningsförbud i Örkelljunga kommun.
Beskrivning av ärendet
Föreskrifter är sådana bestämmelser som ger enskilda en skyldighet att
agera eller inte agera på ett visst sätt. Det är viktigt att sådana
föreskrifter tas på rätt sätt för att kunna bli juridiskt gällande.
Kommunfullmäktige är kommunens högsta organ men kan delegera
beslutanderätt. Eftersom kommunen inte har en egen räddningsnämnd
har kommunen delegerat ansvaret för bland annat skydd mot olyckor
till kommunalförbundet Räddningstjänsten nordvästra Skåne.
För att föreskrifterna om eldningsförbud ska vara juridiskt gällande
måste Kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun fatta beslut om
eldningsföreskrifterna. För att vara väl förberedda att vidta åtgärder i
form av eldningsförbud vid väderlek som innebär förhöjd brandrisk bör
Kommunfullmäktige fatta beslut om föreskrifter om eldningsförbud i
Örkelljunga kommun.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-07 - KS § 54
N Förslag till beslut föreskrifter om eldningsförbud.pdf
Föreskrifter om eldningsförbud i Örkelljunga kommun.docx
____________
Expedieras till:
Stefan Christensson
Jesper Bokefors
Kenny Pihl
Räddningstjänsten Skåne Nordväst
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KF §24 KLK.2021.84

0

Revidering av lokal ordningsstadga avseende reglering
av störande ljud från högtalaranläggningar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Örkelljunga kommuns lokala
ordningsstadga revideras genom ett tillägg av ett andra stycke i § 7
med följande formulering:
Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så
hög volym att det uppenbart stör den allmänna ordningen på
offentlig plats eller i bostadsområden får inte ske någonstans i
kommunen utan polismyndighetens tillstånd.
Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att anmäla
ändringen till Länsstyrelsen i enlighet med 3 kap. 13 §
ordningslagen.
Den reviderade lokala ordningsstadgan kungörs på kommunens
anslagstavla och bestämmelsen träder i kraft och blir gällande mot
enskild 2021-06-01, om Länsstyrelsen inte upphäver beslutet.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-09 § 191 att
uppdra åt kommunchef Stefan Christensson att inkomma med förslag
till arbetsutskottet om en förändring av kommunens lokala
ordningsstadga i enlighet med Mora och Orsa kommuners lokala
ordningsföreskrifter vad avser störande ljud från högtalaranläggningar.
Beslutet hade föregåtts av synpunkter från lokalpolisen att problemet
med personer som spelar hög musik, framförallt från sina
bilhögtalaranläggningar, var svårt för Polisen att komma åt med
nuvarande lagstiftning och att det därför efterfrågades en reglering i de
lokala ordningsföreskrifterna som skulle kunna ge Polisen större
befogenheter.
Kommunledningsförvaltningen har utrett frågan genom kommunjurist
Jesper Bokefors. Utredningen presenteras i tjänsteskrivelse.
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Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Niclas Bengtsson, SD, Christer Unosson, KD, och Patric Carlsson, S,
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, vilket
kommunfullmäktige godkänner.
Kommunfullmäktige bifaller därmed kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-07 - KS § 53
Tjänsteskrivelse revidering av lokal ordningsstadga avseende reglering
av störande ljud från högtalaranläggningar.pdf
____________
Expedieras till:
Jesper Bokefors för handläggning
Stefan Christensson
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KF §25 KLK.2021.115

107

NÅRAB Årsredovisning 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen om
Årsredovisningen 2020 för Norra Åsbo Renhållnings AB till
handlingarna.
Sammanfattning
Norra Åsbo Renhållnings AB (NÅRAB) har översänt sin
årsredovisning för 2020.
NÅRAB bildades 1973 av Klippans, Perstorps och Örkelljunga
kommuner. Aktierna i bolaget fördelas proportionellt efter
folkmängden, vilket innebär att Klippan äger 50 procent, Örkelljunga
26 procent och Perstorp 24 procent.
NÅRAB:s uppgift är att samla in och behandla hushållsavfall, slam
från trekammarbrunnar, septitankar och latrin från de cirka 34 000
invånarna i området.
NÅRAB redovisar för 2020 ett resultat om +2 200 000 kronor.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-07 - KS § 63
Årsredovisning och Revisionsberättelse NÅRAB 2020.pdf
Fastställande av årsbokslut och årsredovisning §1466.pdf
No Reply_20210415_155312.pdf
____________
Expedieras till:
NÅRAB
Klippan och Perstorps kommuner
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KF §26 KLK.2021.97

170

Räddningstjänsten Skåne Nordväst - Årsbokslut 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisningen 2020
för Räddningstjänsten Skåne Nordväst.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
direktionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst.
Tommy Brorsson, Gunnar Edvardsson, KD, Henrik Nilsson, M, och
Stefan Svensson, SD, avstår från att delta i beslutet p g a jäv.
Sammanfattning
Direktionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst har beslutat
godkänna Årsredovisningen för 2020. Direktionen har vidare beslutat
överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen i respektive kommun
inom förbundet som därefter bereder ärendet till kommunfullmäktige.
Bakgrund
Föreligger Årsbokslut 2020 för Räddningstjänsten Skåne Nordväst.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-07 - KS § 64
Protokoll 2021-03-10 - KSAU § 63
Årsbokslut RSNV 2020.pdf
Intern kontroll RSNV 2020 Årsbokslut.pdf
Revisionsberättelse RSNV år 2020.pdf
Bilaga Granskingsrapport År RSNV 2020.pdf
Beslut.pdf
____________
Expedieras till:
Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Bjuv, Ängelholm och Helsingborgs kommuner
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KF §27 KLK.2021.157

81

Motion från Tommy Brorsson - Bygg en toalett vid
skateboard- landisbana
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Bakgrund
Föreligger motion från Tommy Brorsson enligt följande:
Bygg en toalett vid skateboard- landisbana
Skateboardbanan har blivit en lyckad satsning och sedan tidigare finns
landisbanan i samma område. Det saknas dock en toalett vilket kanske
är mest besvärande för kvinnliga besökare. I år då vi haft lite snö fanns
vissa markeringar som visade var herrarna varit. Jag är övertygad om
att en möjlighet till toabesök på området skulle uppskattas av många,
inte minst föräldrar, som måste åka hem för ett toabesök med sina barn.
Därför vill jag:
Att kommunen skall undersöka var det är lämpligast att placera en
toalettmodul i närheten av anläggningarna.
Att kommunen snarast bygger/köper en toamodul till nämnda område.
Beslutsunderlag
Motion-Bygg en toalett vid skateboard- & landisbana.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-19
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KF §28 KLK.2021.156

43

Motion från Tommy Brorsson - Gör Örkelljunga mer
attraktivt
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Bakgrund
Föreligger motion från Tommy Brorsson enligt följande:
Gör Örkelljunga mer attraktivt.
När man kommer Stockholmsvägen/Bangatan in mot centrum möts
man av välansade ytor på vägens båda sidor men när man kommer fram
till det s.k. Pinnåreservatet tar det positiva ett abrupt slut med massor
av sly,rotvältor etc. Då det inte är något officiellt reservat anser jag man
skulle kunna göra det betydligt attraktivare, genom att röja den första
biten vid Bangatan. Området är så stort att den mångfald som finns och
skall skyddas knappast lär påverkas av en sådan upprensning.
Därför vill jag:
Att kommunen skall röja det sly som växer närmast vägen, ca 15 m in
eller vad som är lämpligt och även ta bort rotvältorna med stammar
inom samma område.
Beslutsunderlag
Motion - Gör Örkelljunga mer attraktivt.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-19
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KF §29 KLK.2021.152

0

Motion från Sverigedemokraterna - Inför språktest för
anställda inom äldreomsorgen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Bakgrund
Föreligger motion från Stefan Svensson, SD och Emily Haydari, SD
enligt följande:
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 :
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
Motion från Sverigedemokraterna - Inför språktest för anställda inom
äldreomsorgen.pdf
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____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-19
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KF §30 KLK.2021.140

86

Motion från Centerpartiet - Bygg Allaktivitetshus på
Ejdern
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Bakgrund
Föreligger motion från Martin Gustafsson, för Centerpartiet, enligt
följande:
Bygg Allaktivitetshus på Ejdern
Mitt i centrala Örkelljunga står en skamfläck, Engens gamla fabriker,
tyvärr det första man möts av när man t ex kliver av bussen vid
Örkelljunga station, eller ska handla i vårt vackra centrum. Denna
byggnad har verkligen spelat ut sin roll och nu är det dags att ta ett
rejält tag om detta område. Och tänk att få mötas av något kreativt fint
istället för denna långa tråkiga byggnad.
När Utbildningsnämnden självsvåldigt även har bestämt att lägga ner
alla våra teoretiska program vid vårt Utbildningscentrum och när
grundskolan säger sig behöva mer utrymme till framför allt
mellanstadiet så är det dags för nytänkande. Om man låter
Utbildningscentrums lokaler bli även grundskola, där man då kan dra
nytta av tex befintliga NO-salar mm, så behövs det en ny byggnad som
kan innehålla en mängd efterfrågade saker.
Därför anser Centerpartiet att Örkelljunga kommun, genom
Örkelljunga Bostäder skall bygga en ny byggnad på Ejdern, ungefär där
Engens gamla kontor ligger, som tex kan innehålla följande:
Lärlingsprogram, IM, Restaurang, Fritidsgård, lokaler till Kulturskola,
Bibliotek," Kontor att hyra", äldreverksamhet mm. Kan givetvis
finnas en rad andra verksamheter utöver detta som kan inrymmas här.
Ett hus fullt av liv och rörelse och kreativitet!
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Detta vore fantastiskt att mötas av när man anländer till Örkelljunga
cent rum! Därmed yrkar Centerpartiet på följande:
Att: Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att skyndsamt ta
fram underlag till en allaktivitetsbyggnad somt ex innehåller följande:
Lärlingsprogram, IM, Restaurang, Fritidsgård, lokaler till Kulturskola,
Bibliotek , " Kontor att hyra", äldreverksamhet mm.
Beslutsunderlag
Bygg allaktivitetshus på Ejdern.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-19
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KF §31 KLK.2021.137

741

Motion från Centerpartiet_Bygg Trygghetsboende i
Skånes Fagerhult
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Bakgrund
Föreligger motion från Martin Gustafsson, för Centerpartiet, enligt
följande:
Bygg Trygghetsboende i Skånes Fagerhult.
De äldre blir fler och fler även i Örkelljunga kommun, och andelen som
känner sig otrygga i sina hem ökar. Närhet till släkt och vänner är inte
självklart längre och ensamheten riskerar att få människor att må dåligt.
Att ställa om Solgården i Skånes Fagerhult kan då komma att ge många
fördelar. Vi har en välinvesterad byggnad som vi idag betalar en årlig
drift till, och som står till stora delar tom och öde. Utöver detta så
saknar vi attraktiva Trygghetsboenden och därmed anser Centerpartiet
att kommunfullmäktige skall besluta att låta bygga om Solgården
snarast till trygghetsboende, därmed yrkar Centerpartiet:
Att: Kommunfullmäktige beslutar att bygga om Solgården till en
attraktivt, fint Trygghetsboende snarast.
Beslutsunderlag
Motion från Centerpartiet_Bygg Trygghetsboende i Skånes
Fagerhult.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-19
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KF §32 KLK.2021.136

141

Motion från Centerpartiet_Planera för och iordningställ
Industriområden nu
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Bakgrund
Föreligger motion från Martin Gustafsson, för Centerpartiet, enligt
följande:
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 bestäm 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.
Beslutsunderlag
Motion från Centerpartiet Planera för och iordningställ
Industriområden NU.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-19
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KF §33 KLK.2021.141

443

Motion från Centerpartiet - Anlägg en
mountainbikebana i Örkelljunga
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Bakgrund
Föreligger motion från Martin Gustafsson, för Centerpartiet, enligt
följande:
Anlägg en mountainbikebana i Örkelljunga
Fritidsintresset har ökat rejält i och med pandemin det senaste året och
en sport som växt stort i Örkelljunga är cykling i natur. Antalet
entusiaster och ungdomar är betydande och en efterfrågan på en anlagd
bana har framkommit vid en rad tillfälle.
I utkanten av vårt centrum finns området mellan Bruket och
Skytteparks området, den s. k "Gamla Tippen. Detta är ett område som
vi ej kommer få bygga på, gräva i och som med all sannolikhet behöva
stå orörd. Dock att anlägga en bana för cyklar uppe på denna mark ska
vara möjligt. När man anlägger en bana av denna natur så finns det
medel att söka, t ex Leadermedel, Sparbanksstiftelser mm, arbetet och
kostnaden för Örkelljunga kommun borde kunna hålla sig till
mantimmar och att hålla ihop projektet.
Därför yrkar Centerpartiet följande:
Att: Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att ta fram vilka
möjligheter som finns att anlägga en cykelbana enligt ovan. Vilka
möjligheter till externa medel som kan sökas, projektplan och en
totalkostnad för Örkelljunga kommun.
Kommunfullmäktiges behandling
Vid kommunfullmäktiges behandling yttrar sig Niclas Bengtsson, SD.

Beslutsunderlag
Anlägg en mountainbikebana i Örkelljunga.pdf
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Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-19
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KF §34 KLK.2021.170

741

Motion från KD - Iordningsställ Solgården till ett
modernt och funktionellt särskilt boende
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Bakgrund
Föreligger motion från Kristdemokraternas fullmäktigegrupp
från Gunnar Edvardsson, Christer Unosson och Bo Jensen ersättare i
Socialnämnden för KD.
Iordningsställ Solgården till ett modernt och funktionellt särskilt
boende
Påbörja arbetet med att iordningställa Solgården i Skånes Fagerhult till
ett modernt och funktionellt särskilt boende.
Alliansen lade gemensamt ett initiativ i kommunstyrelsen hösten 2019
om att uppdra åt fastighetsenheten att planera för utveckling av
Solgården i Skånes Fagerhult samt Tallgården i Örkelljunga.
I samna initiativ ville man från alliansens sida komma igång med
ombyggnation av Södergården. Vid senaste kommunfullmäktige togs
beslut i enlighet med initiativet avseende Södergården.
Kristdemokraterna vill nu att vi går vidare med Solgården. Solgården
har sedan i slutet av 00- talet stått outnyttjad för boende. Dock är huset
arbetsplats för personalen inom hemtjänsten. Köket fungerar som
tillagningskök för Bokelundaskolans elever.
Huset är utvändigt i bra skick. Nödvändigt underhåll har gjorts, och ett
helt nytt värmesystem med bergvärme har installerats. Dock krävs en
större ombyggnation och renovering invändigt
De äldre i Skånes Fagerhult som har behov av särskilt boende kan
fortfarande önska att komma till det privata boendet Solberga/Solhaga i
Skånes Fagerhult, där Örkelljunga kommun har ett avtal om sex platser.
Övriga med behov av särskilt boende från Skånes Fagerhult erbjuds
plats på Södergården och Tallgården. Det har för många varit en god
lösning, men vi tror att det är viktigt med ett kommunalt äldreboende i
Skånes Fagerhult, där närheten till anförvanter skapar trygghet för de
äldre, både för dem som får plats på äldreboendet och för dem som bor
på orten.
Det har sagts tidigare och kommer säkert att användas som
motargument, att boendet inte blir kostnadseffektivt med få platser.
Genomsnittskostnaden per plats blir hög och det kan bli problem med
att få en optimal personalgrupp.
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Detta bör vägas mot tryggheten för de äldre, att återfå ett särskilt
boende i Skånes Fagerhult. Detta ger också ett flertal arbetstillfällen till
en bygd som har drabbats hårt av företagsnedläggningar. Det är viktigt
att det sker kommunala satsningar i Skånes Fagerhult.
Vi kristdemokrater tror också att en satsning på särskilt boendeplatser i
Skånes Fagerhult ger ett bra tillskott för framtiden för att säkerställa
tillgången av platser i Örkelljunga kommun. Miljöbelastningen vid en
reinvestering blir betydligt mindre än vid nybyggnation.
Kristdemokraterna yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar
Att påbörja arbetet med att iordningställa Solgården i Skånes Fagerhult
till ett modernt och funktionellt särskilt boende.
Beslutsunderlag
Motion från KD-Påbörja arbetet med att iordningställa Solgården i
Skånes Fagerhult till ett modernt och funktionellt särskilt
boende_signerad.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-19
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KF §35 KLK.2021.171

828

Motion från KD-Erbjud motorintresserade ungdomar en
plats att träffas
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Bakgrund
Föreligger motion från Gunnar Edvardsson, KD och Sebastian
Stjärneblad, KD, enligt följande:
Erbjud motorintresserade ungdomar en plats att träffas på
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.
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
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Beslutsunderlag
Motion från KD-Erbjud motorintresserade ungdomar en plats att träffas
på_signerad.pdf
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-19
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KF §36 KLK.2021.106

104

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport Kristdemokraternas Partiavdelning i
Örkelljunga
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen av
erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport från
Kristdemokraternas Partiavdelning i Örkelljunga till
handlingarna.
Bakgrund
Föreligger redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport för Kristdemokraternas partiavdelning i
Örkelljunga.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera redovisningen samt att
överlämna densamma till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-10 - KSAU § 72
Scannad redovisning KD.pdf
____________
Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
Kristdemokraterna

34(40)

Sammanträdesprotokoll 2021-04-26
Kommunfullmäktige

KF §37 KLK.2021.104

104

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport Miljöpartiet de gröna i Örkelljunga
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen av erhållet
lokalt partistöd jämte granskningsrapport från Miljöpartiet de
Gröna i Örkelljunga till handlingarna.
Bakgrund
Föreligger redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport från Miljöpartiet de Gröna i Örkelljunga.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera redovisningen samt att
överlämna densamma till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-10 - KSAU § 71
Scannad Redovisning MP.pdf
____________
Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
Miljöpartiet
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KF §38 KLK.2021.117

267

Interpellation från Sverigedemokraterna: Skogsbruk
och strandskydd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar noterar att Interpellationen från
Mikael Eskilanderssons besvarats av Martin Gustafsson,
samhällsbyggnadsnämndens ordförande.
Bakgrund
Mikael Eskilandersson, SD, har inlämnat följande Interpellation:
Interpellation: Skogsbruk och strandskydd
Interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande i
Örkelljunga.
Med anledning av att Örkelljunga kommun kräver dispens från
strandskyddet för att utföra gallring av skog som är strandnära.
Så här skriver kommunen i ett mail, citat:
Själva gallringen kräver inget marklovsbeslut hos oss men ca halva
fastigheten mot sjön ligger inom strandskyddat område och det krävs
strandskyddsdispens innan ni gallrar det området.
Bifogar blankett för ansökan om strandskyddsdispens. Trevlig måndag.
Med vänlig hälsning, Bygglovsenheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen www.orkelljunga.se
bygglov@orkelljunga.se
Av blanketten framgår att man hänvisar till 7 kap. 15 § Miljöbalken.
De 3 första punkterna under denna paragraf tar sikte på byggnader och
vägar. Sådant som kräver bygglov och som därmed inte är tillämpligt
vid skogsbruk. Däremot finns en mer generell 4:e punkt, som säger att:
"4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller
växtarter. Lag (2009:532}."
Nästa paragraf i Miljöbalken, alltså 7 kap. 16 § MB, tar upp de
undantag som finns från strandskyddet. I denna paragraf tar man upp
åtgärder som behövs för skogsbruket och som vidtas inom
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strandskyddsområdet. Denna är till för att skogsbruk och jordbruk inom
strandnära område inte ska drabbas av onödig byråkrati och ett fortsatt
brukande av strandnära mark ska vara möjlig utan hinder. Så här står
det i paragrafen:
"16 § Förbuden i 15 § gäller inte
1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser
att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket,
skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller
vidtas inom strandskyddsområdet,"
Vid en gallring vid Hjälmsjön i Örkelljunga kommun ville alltså först
Söderåsens miljöförbund att avverkningen skulle stoppas under
fredagen, för att invänta dispens från strandskyddet, vilket alltså även
Örkelljunga kommun informerade om i sitt mail som skickades ut
under måndagen.
Tre företag har drabbats av extra arbete på grund av okunskapen hos
kommunen. En markägare, ett företag som köper uppdraget och deras
underentreprenör som utför själva gallringen. De har tillsammans lagt
ner ett antal timmar totalt, för att först söka dispens i enlighet med vad
kommunen begärt och därefter ta reda på vilket regelverk som
verkligen gäller, vilket även resulterat i att man därefter dragit tillbaka
sin dispensansökan.
Med anledning av vad som presenterats i denna interpellation uppstår
en rad frågor. Jag vill därför fråga samhällsbyggnadsnämndens
ordförande, som har ansvaret för samhällsbyggnadsförvaltningen,
följande:
Varför begär kommunen in dispenser utan att först kontrollera vilka
regler som faktiskt gäller?
Hur kommer man att kompensera de tre företag som drabbats av
kommunens okunskap och kommer den kompensationen att räknas
efter samma timtaxa som kommunen själva normalt tar ut?
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Vad kommer ordförande för samhällsbyggnadsnämnden vidta för
åtgärder för att säkerställa att kommunen framöver följer gällande
regelverk utan att belägga privata företag med onödig byråkrati?
Kommunfullmäktige noterar att Martin Gustafsson, C,
samhällsbyggnadsnämndens ordförande kommer att besvara
Interpellationen från Mikael Eskilandersson, SD, vid nästa
sammanträde.

Interpellationssvar från Martin Gustafsson
Martin Gustafsson anför bl a följande:
Först ett par ord om JÄV, i 5 kapitlet Kommunallagen 47 §
En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som
personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, förälder,
barn eller syskon eller någon annan närstående.
Kan man anse att en interpellation är ett ärende eller ej?
Men för kommunfullmäktiges upplysnings skull så gäller detta ett
ärende där Mikael Eskilanderssons närstående, tillika virkesinköpare är
en av mailmottagarna, utöver markägaren, i vårt system. Eftersom det
även finns en fråga om att kompensation skall utgå till dennes företag
så är nog detta på yttersta kanten i förhållandet mot jäv.
Men även ett par ord om hur en Interpellation får ställas, även detta
5 kapitlet Kommunallagen
61 § Interpellationer ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en
nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. De får dock inte
avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Interpellationer bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för
kommunen eller regionen.
Vid alla frågor som gäller vid skogsfrågor så är Markägaren alltid
juridiskt ansvarig för vad som händer på dennes fastighet, vilka avtal
denne än skriver med t ex ett skogsbolag eller liknande, och då är vi
otroligt nära att denna interpellation ej får ställas eller skall besvaras.
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Då Interpellanten direkt frågar angående ett direkt ärende vid
Hjälmsjön, där en markägare är ytterst ansvarig och då vår
myndighetsutövning går direkt mot denna så kan jag inte och ska inte
svara konkret på denna interpellation, enligt 5 kapitlet, 61§, men ska
för artighetens skull försöka svara överlag på ställda frågor.
Varför begär kommunen in dispenser utan att först kontrollera
vilka regler som faktiskt gäller?
Olyckligt om så sker och skall inte ske, i detta fallet hade det inte gjorts
heller om det med klarhet framkommit vid första kontakt exakt vad, hur
och i vilket syfte man gjort en insats. Alltså väldigt viktigt med all och
riktigt information från början.
Hur kommer man att kompensera de tre företag som drabbats av
kommunens okunskap och kommer den kompensation att räknas
efter samma timtaxa som kommunen själva normalt tar ut?
När det gäller eventuella ersättningskrav mot kommunen så får
företagen själva driva denna fråga och bör nog inte beröra
kommunfullmäktige, med tanke på denna jävssituation. Dock ser jag att
vi inte tagit ut någon avgift och skall det vara samma timtaxa så skulle
det därmed bli 0 kronor..
Vad kommer ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden vidta för
åtgärder för att säkerställa att kommunen framöver följer gällande
regelverk utan att belägga privata företag med onödig byråkrati?
Hade man i detta fall varit tydlig vid första kontakt hade det aldrig ens
blivit ett ärende, men med den information som fanns så anser jag att
man gjorde helt rätt, och man backade även direkt när man insåg sitt fel
som egentligen kom från Söderåsens Miljöförbunds håll från början.
Våra inspektörer och tjänstemän arbetar kontinuerligt med att utforma
system som innebär lättnader vid kontakter med kommunen. Sedan är
det upp till oss i kommunfullmäktige att t e x ge förvaltningar överlag
större ekonomiskt utrymme så fortbildning kan fortgå kontinuerligt.
Men vi är helt överens om att vi inte skall begära mer arbete än absolut
nödvändigt.
Kommunfullmäktiges behandling
Vid den efterföljande interpellationsdebatten deltar Mikael
Eskilandersson, SD och Martin Gustafsson, C.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-29 - KF §19
Interpellation_Skogsbruk och strandskydd.pdf
____________
Expedieras till:
Mikael Eskilandersson
Martin Gustafsson

40(40)

Sammanträdesprotokoll 2021-04-26
Kommunfullmäktige

KF §39 KLK.2021.154

113

Avsägelse av uppdrag för revisionen i Örkelljunga,
Linda Svensson (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Linda Svensson, från
uppdrag för revisionen i Örkelljunga, både som ordförande och
som representant i revisionen för Sverigedemokraterna.
Kommunfullmäktige beslutar att framföra kommunens tack för
utfört arbete för Örkelljunga kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att som ny ordförande och ledamot i
revisionen efter Linda Svensson, utse, Håkan Wallin, SD.
Sandhult 7690, 286 74 Skånes Fagerhult.
Bakgrund
Linda Svensson, SD, avsäger sig sitt uppdrag för revisionen i
Örkelljunga, både som ordförande och som representant för
Sverigedemokraterna.
Beslutsunderlag
Avsägelse uppdrag för revisionen i Örkelljunga - Linda Svensson,
SD.pdf
____________
Expedieras till:
Linda Svensson
Troman
Löneenheten
Revisionen
Håkan Wallin, sandhult@me.com.

