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Sammanträdesprotokoll 2016-10-24
Kommunfullmäktige

Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2016-10-24

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§ § §

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Stebner Tyrone, S Nt

Eskilandersson Mikael, SD N

Zachau Carina, M N

Bjertner Thomas, S N

Bengtsson Niclas, SD N

Hammar Henrik, M N

Lärkevie Kenny, C Nt

Holmström Björkman Jane, S N

Brorsson Tommy, SD N

Roos Madeleine, M N

Sjörin Åke, SPI Nt

Håkansson Tommy, S Nt

Bengtsson Michael, SD N

Unosson Christer, KD N

Nilsson Henrik, M N

Silfvergren Arne, S N

Bengtsson May, SD N

Ekelund Madeléne, MP N

Nilsson Tomas, C N

Bencsik Niklas, S F

Sigbo Leif, MO N

Linderos Henrik, M N

Josefsson Matti, SD N

Edvardsson Gunnar, KD N

Lindau-Persson Agneta, S N

Eskilandersson Anneli, SD N

Lindahl Theresa, M N

Söderlund Kristina, SPI N

Daa Bjarne, S N

Poulsen Blagoveska, SD N

Jacobsson Kenneth, M N

Svensson Leif, S N

Johansson Lars, C Nt

Anderberg Lennart, SD N

Stjärne Elisabeth, KD Nt

Svensson Lennart, M N

Ljunggren Gert, S N

Rosenquist Tommy, SD Nt

Pertoft Ronja MP N

Svensson Ingmar, S N

Håkansson Magnus, KD N
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Sammanträdesprotokoll 2016-10-24
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §122 KLK.2016.322 00

Företagspresentation - Safe Sack

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att framföra ett stort tack till
Andreas Bertha, Safe Sack för dagens fina företagspresentation.
Ordföranden Magnus Håkansson överlämnar Örkelljungaboken
som kommunens tack.

Bakgrund
VD Andreas Bertha lämnar vid dagens sammanträde information om
familjeföretaget Safe Sack. Företaget startade år 2000, har sitt
huvudkontor i Örkelljunga, och 15 anställda. Huvudsakligen sker
försäljningen till de nordiska länderna samt Europa.

Andreas Bertha betonar i sitt anförande vikten av politisk stabilitet och
budget i balans vilket han anser Örkelljunga kommun har. Han är
samtidigt positiv till kommunens medverkan vid bl a företagets
etablering på mark som inköpts från kommunen.

SafeSack är en distributör av FIBC s (stora påsar) och små
polyetylenpåsar (PE-påsar).

Flexibla och skräddarsydda produkter är nyckelbegrepp inom
företaget. Alla produkter tillverkas enligt kundens önskemål.
Tack vare en flexibel organisation, kompetenta människor som arbetar
nära slutanvändarna, decenniers erfarenhet av förpackningar, och
mycket modern planering, kan SafeSack möta kundernas krav och ta
hand om snabba orderflöden till ett bra pris-kvalitets-förhållande.

Produktutvecklingen är konstant på SafeSack. Man ser kontinuerligt på
nya tekniker som ökar kapaciteten hos produkterna och minskar
kostnaderna för kunderna. Detta är anledningen till att man
kontinuerligt kommunicerar med kunderna och håller dem
informerade om alla nyheter inom området.

Vården av miljön är också en av företagets viktigaste frågor.
Ansvaret för marknadsföringspolicyn går i linje med allt högre
krav på miljöpolitik. Detta är anledningen till att SafeSack främjar
användningen av kunderna nyare miljövänliga lösningar.
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Sammanträdesprotokoll 2016-10-24
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

I Örkelljunga finns huvudkontoret med avdelningarna för logistik,
IT-support och försäljningskontor för Scandinavien samt innesäljarna.
Försäljningskontor finns alltså för Safe Sack Scandinavia i Örkelljunga
och Safe Sack Scandinavia i Helsingfors samt Safe Sack Europa i
Hardenberg, Nederländerna.

Företagets produkter är storsäckar, sträckhuvar, pallhuvar, PE säckar,
plastpåsar och laminerad film. Kärnan i företagets metoder är ett
verkligt och uppriktigt försök att ge effektiv service till kunderna och
partners. Detta bekräftas av långvariga relationer som garanterar
framgång för affärsidén.

För 2015 är omsättningen 16 Mkr och tillväxten 14 %.

____________

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Omsättning
MKr  9,9 9,4 10,3 13,3 11,5 13,3  14

% tillväxt 20 - 5 8  22 -15 16 5
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Sammanträdesprotokoll 2016-10-24
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §123 UBF.2016.206 007

Informationsärende - Revisorerna - granskning av
resursfördelning inom grundskolan

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Bakgrund

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Örkelljunga
kommun granskat utbildningsnämndens resursfördelning inom
grundskolan.

Utbildningschef Ingela Ström och t f controller Leif Persson har lämnat
förslag till svar på revisorernas skrivelse i en tjänsteskrivelse enligt
följande:

Efter att ha granskat resursfördelningen inom grundskolan
rekommenderar revisorerna utbildningsnämnden att nämnden tillser att
kostnaden per grundskoleelev överensstämmer med reell kostnad så att
bidragsbeloppen till fristående skolor blir korrekta, varken högre eller
lägre, och nämnden med jämna mellanrum följer upp kostnaden per
elev och enhet för att bland annat få vetskap om att avsatta resurser inte
används till att bedriva småskoleverksamhet på bekostnad av elevers
rättighet att nå kunskapsmålen (1 kap, 4 par, 2 st SkolL). Nämnden ska
genom systematiskt kvalitetsarbete på enhets- och huvudmannanivå
skapa förutsättningar så att verksamheten kan bedrivas enligt skollag,
skolförordning, och läroplan (4 kap, 3 par, 5 par SkolL).

Utbildningsnämnden föreslås lämna följande svar på punkterna ovan:

Beräkningsmodellen för beräkning av bidrag till förskola, fritidshem,
förskoleklass och grundskola ska ses över i sin helhet inför budgetår
2017. Eventuella differenser i skillnader mellan olika skolhuvudmän
kommer då att rättas till.
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Sammanträdesprotokoll 2016-10-24
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Uppföljning av kostnader per enhet och elev kommer att införas under
2017. Ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs redan idag på enhets- och
huvudmannanivå.

Utbildningsnämnden har beslutat

att översända utbildningschefens och controllerns yttrande som svar
på revisorernas skrivelse.

Kommunstyrelsen har beslutat att lägga ärendet till handlingarna.
Granskningen överlämnas till kommunfullmäktige för information.

Kommunfullmäktiges behandling

Vid kommunfullmäktiges behandling yttrar sig Mikael Eskilandersson,
SD, och Christer Unosson, KD.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-10-05 - KS § 174
Protokoll 2016-09-08 - UN § 87
Skrivelse från revisorerna - granskning av resursfördelning inom
grundskolan
Bilaga/rapport - granskning av resursfördelning inom grundskolan juni
2016
Förslag till svar på revisorernas skrivelse
____________

Expedieras till:
Revisorerna
Utbildningsnämnden
KPMG
Leif Persson
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §124 KLK.2016.292 005

Motion, KD och C, - Utbyggnad av bredband (fiber) på
landsbygden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen om
utbyggnad av bredband till kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Christer Unosson, KD, och Tomas Nilsson, C, framför i motion att
fiberutbyggnaden i Örkelljunga börjat ta fart under året genom initiativ
från olika byaföreningar (fiberföreningar) i samarbete med Svenska
Stadsnät och man är nu igång att gräva ner fiber i tätorterna.

På landsbygden behövs det en högre täckningsgrad av abonnenter för
att Svenska Stadsnät ska vara beredda att gå in. För att en utbyggnad av
fiber på landsbygden ska vara möjlig behövs det göras en ansökan till
länsstyrelsen för att få del av de statliga medel som har avsatts för att
90 % av Sverige ska ha tillgång av fiber innan 2020, vilket är statens
mål för fiberutbyggnaden. Målet för Skåne är 95 %.

Vår uppfattning är att fiberutbyggnad är avgörande för Örkelljungas
framtid som ort och att kunna vara en kommun med levande landsbygd
med möjlighet för företag att kunna finnas kvar på landsbygden och ge
unga människor möjlighet att kunna bo utanför tätorten och ges
möjlighet att vara uppkopplad över nätet för studier och företagande.

Kommunfullmäktige antog en bredbandsstrategi 2013-09-30 för
Örkelljunga kommun 2014-2020, och beslutade att det årliga anslaget
2014-2020 om 900 000 kronor skall delas upp på 500 000 kronor för
investering och 400 000 kronor för drift. Det totala investeringsanslaget
blir därmed 3 500 000 kronor. Anslagen hanteras i budgetarbetet.

Några fiberföreningar har ansökt om medel ur det statliga anslaget men
fått avslag bland annat p g a brister i ansökan. En landsbygdsutvecklare
och bredbandsstrateg har anställts från den 1 augusti 2016, vilket vi via
budgetarbetet har medverkat till.

7(24)



Sammanträdesprotokoll 2016-10-24
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Vi menar att kommunen ska vara drivande och ta helhetsgreppet om
utbyggnaden av fiber på landsbygden.

1 den parlamentariska landsbygdskommittén delbetänkande (SOU
2016:26) sägs att
Om det ska finnas levande, aktiva och växande landsbygder i Sverige
måste vi skapa mer likvärdiga livsvillkor i hela landet.

Landsbygdskommittén betonar också att landsbygderna behöver ha
likvärdig tillgång till digital infrastruktur med hög
överföringskapacitet, kommersiell och offentlig service, bostäder och
utbildningsmöjligheter som boende i de mer tätbefolkade delarna i
landet.

Vi undertecknade partier Kristdemokraterna och Centerpartiet tycker
att det är nödvändigt att Örkelljunga som landsbygdskommun fortsätter
arbetet att påskynda utbyggnaden av den digitala infrastrukturen till
100 % så att vi som kommun blir konkurrenskraftiga ur ett skånskt
perspektiv.

Våra fullmäktigegrupper föreslår därför kommunfullmäktige besluta
att Örkelljunga kommun är drivande och tar helhetsgreppet om
utbyggnaden av bredband(fiber) på landsbygden

Beslutsunderlag
Motion, KD och C, - Utbyggnad av bredband (fiber) på landsbygden
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §125 KLK.2016.293 043

Motion, S - Inför riktlinjer för sponsring,
reklamfinansiering och försäljningsverksamhet i
kommunen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen om bl a
reklamfinansiering till kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Agneta Lindau Persson har i motion för Socialdemokraterna i
Örkelljunga kommun framfört att man vill att alla invånare
(medlemmar) skall känna fullt förtroende för kommunens
verksamheter.

En generell försiktighet och noggranna överväganden skall krävas när
frågor om marknadsföring, reklam, sponsring och försäljning skall
bedömas.

Socialdemokraterna vill därför
att kommunen snarast arbetar fram riktlinjer enligt motionens
intentioner som ett tillägg i kommunens författningssamling.

Beslutsunderlag
Motion, S - Inför riktlinjer för sponsring, reklamfinansiering och
försäljningsverksamhet i kommunen
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09
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Sammanträdesprotokoll 2016-10-24
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §126 KLK.2016.306 102

Motion, SD - Minska kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen om
kommunfullmäktiges storlek till kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Tommy Brorsson, SD, har för Sverigedemokraterna inlämnat
en motion som anger att Örkelljunga har ett av Sveriges i
särklass största kommunfullmäktige sett till antalet
invånare. Om till exempel Helsingborg skulle ha lika många
representanter per invånare som Örkelljunga har skulle deras
kommunfullmäktige bestå av över 400 ledamöter.

Sverige har representationsdemokrati, vilket innebär att man utser
personer att föra fram åsikter i fullmäktige. Då ytterst få av
kommunfullmäktiges ledamöter normalt är direkt delaktiga i debatten,
kan det knappast anses vara ett demokratiproblem om antalet minskas.
Att konkurrensen kring platserna ökar är tvärtom bra då det gör
ledamöterna mer måna om att leva upp till sina väljares förväntningar
vilket till och med kan förstärka och förbättra debatten jämfört med hur
det är idag. Mycket av dagens politikerförakt grundar sig i känslan av
att ledamöterna är självutnämnda utan att ha ett förankrat stöd bland
folket.

Det är därför Sverigedemokraternas uppfattning att Örkelljunga bör
minska sitt förhållandevis stora kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige.
Att antalet ledamöter ska fastställas till 25 stycken.

Beslutsunderlag
Motion, SD - Minska kommunfullmäktige
___________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09
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Sammanträdesprotokoll 2016-10-24
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §127 KLK.2016.319 420

Motion, C - Utträde ur Söderåsens Miljöförbund

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen om
Söderåsens Miljöförbund till kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Martin Gustafsson har för Centerpartiet inlämnat en motion om
Söderåsens Miljöförbund. Avmotionen framgår att miljöförbundet
startades i en tid då lagkraven på kommunerna ansågs bli alltför stora
och omfattande och därmed också kostnadsdrivande. Man fruktade
också att kompetensen och bredden inom miljöområdet skulle bli
lidande. Örkelljunga kommun har sedan starten varit med att starta,
varit drivande och delaktiga i hela processen och detta kanske med all
rätt. Dock är frågan om inte kostymen för Söderåsens Miljöförbund nu
blivit för stor?

Centerpartiet i Örkelljunga anser att vi nu nått vägs ände i detta
kommunförbund. Med det senaste årens/årets ekonomiska turbulens
och huvudlösa avtal som är skrivna anser vi att verksamheten är på tok
för dyr och omfattande och att vi bör gå tillbaka att tillhandahålla dessa
tjänster inom vår egen kommun igen. Denna verksamhet bör verka för
och i samklang med och inte emot våra enskilda invånare och företag.

Örkelljunga kommun betalar idag 126:-/invånare och år och utöver
detta en tjänst på 20% som köps in till vår kommun och frågan är om vi
inte kan använda dessa pengar på ett betydligt bättre sätt inom vår egen
kommun.

Därför yrkar Centerpartiet i Örkelljunga på
Att: Kommunfullmäktige beslutar att Örkelljunga kommun skyndsamt
lämnar Söderåsens Miljöförbund.

Beslutsunderlag
Motion, C - Utträde ur Söderåsens Miljöförbund
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §128 KLK.2016.305 610

Interpellation, SD - Dåliga betyg ska döljas genom
mörkläggning?

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige noterar interpellationen från Mikael
Eskilandersson och svaret från utbildningsnämndens ordförande
Theresa Lindahl.

Bakgrund
Mikael Eskilandersson, SD, framför följande i en interpellation till
utbildningsnämndens ordförande Theresa Lindahl:

Så skulle då betygen för vårterminen 2016 redovisas. Hur gick det med
den utlovade höjningen som skulle ske genom en lång rad insatser som
utlovades från talarstolen våren 2015 och även återupprepades under
hösten 2015 och våren 2016. Sverigedemokraternas förslag om att öka
föräldraengagemanget och tillskjuta mer resurser ansågs av samtliga
övriga partier vara helt onödiga åtgärder, liksom alla senare förslag till
förändring.

Man lämnade en redovisning av betygen som visserligen visar att läget
är katastrofalt dåligt, men som gör det näst intill omöjligt att jämföra
med tidigare år. Varförman lägger ner detta jobb på att mörklägga
situationen istället för att försöka förbättra resultaten kan man fråga sig.

För att hela kommunfullmäktige ska få tillgång till informationen så är
den inlagd i interpellationen.
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Tjock text = vårterminen 2016 vt=vårtermin ht=hösttermin

Årskurs Ej godkänt
betyg

Ej godkänt i
EN, MA, SV

Ej godkänt i
EN

Ej godkänt i
MA

Ej godkänt i
SV

Vt 2016
årskurs 6

Redovisas ej Redovisas ej

9%

8 av 94
Bering 6 av 47
Bokelunda 1
V.Reiserska 1

15%
14 av 94

Bering 6 av 47
Bokel 2, Mår
3, Tack 1, 2Vr

5%
4 av 85

Sv som andra
språk: 67%, 6

av 9

Vt 2016
årskurs
7
Ht 2015
årsk7 Vt

Redovisas ej
för
nämnden
29% 16%
17%

Redovisas ej
för
nämnden
21% 16%
16%

19% (18 av 95
elever)
9%
10%
12%

19% (19 av 99
elever)
19%
9%
7%

7% (6 av 91
elever)
10%
5%
10%

Vt 2016
årskurs
8
Ht 2015
årsk8 Vt

Redovisas ej
för
nämnden
46% 42%
47%

Redovisas ej
för
nämnden
27% 18%
32%

15% (10 av 65
elever)
8%
7%
15%

34% (27
av
79elever)
21% 10%
27%

15% (9 av 60
elever)
16%
14%
16%

Vt 2016
årskurs
9
Ht 2015
årsk9 Vt

???
(238
totalt)
42%
45%

??? (48
totalt + ej
läser) 23%
30% 31%

12% (12 av 100
elever)
11%
15%
13%

24% (28
av 116
elever)
17% 23%
13%

9% (9 av 96
elever)
9%
15%
20%

Har tidigare
lämnat...
Vt 2015
årsk9 Ht
2014 årsk9

.

30%
34%

.
18%
19%

..

..
5%
15%

.
8%

10%
16%
17%
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Mikael Eskilandersson vill med anledning av de fakta som redovisas i
interpellationen fråga utbildningsnämndens ordförande följande:

-Hur ser egentligen siffrorna för 2016 ut, vad gäller antal elever med ej
godkända betyg?

-Är ordförande inte intresserad av att veta hur många elever som inte
har godkända betyg?

-Kommer utbildningsnämnden att göra någon konkret förändring eller
tänker man fortsätta att blunda för problemen och hitta på låtsasinsatser
i talarstolen i kommunfullmäktige?

-Varför lägger man mer arbete på att mörka betygsresultaten än man
lägger på att höja elevernas resultat?

I stort sett all forskning kring skolan är överens om att de mest
avgörande för att lyckas är i grunden tre saker, lärarens engagemang,
föräldrarnas engagemang och elevens engagemang. -Varför avslår då
nämnden alla förslag som syftar till att förbättra dessa grundläggande
delar?

Största problemet med Örkelljungas Kungsskola, är troligen den
inställning som skolan har till hur lärande ska fungera.
-Avser nämnden att på ett konkret sätt förändra denna inställning och i
så fall hur?

Svar på Interpellationen

Utbildningsnämndens ordförande Theresa Lindahl lämnar bl a följande
svar på interpellationen:

Svaren på frågorna 1 och 2 har interpellanten själv egentligen svarat på
för om man tittar i den bifogade betygsdelen behöver man bara följa
bokstaven F rakt ner så ser man exakt hur många som har icke godkänt
och i vilka ämnen på de olika skolorna - fortsätter man ända ner till
slutet av denna kolumn ser man hur många icke godkänd betyg dvs. F
det är totalt ...... i detta ska även de elever med sträck räknas in som
ligger till vänster om Betyget F i tabellen.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

I nämnden försöker vi ha högt i tak när vi pratar om problem och
processar hur vi ska gå vidare liksom hur vi mest transparent ska
redovisa betygsstatistiken och där har interpellantens egna ledamöter
också bidragit med många goda inspel, idéer och deltagit i besluten hur
betygen ska redovisas.

Det är synd att interpellanten tydligen tillbringar så mycket tid borta
från Örkelljunga att han inte ens tycks ha tid att kolla av med sina egna
ledamöter om de diskussioner och beslut som tas i nämnden och hur
man i nämnden kommer fram till hur saker ska hanteras.

I nämnden var också alla överens om att redovisa alla icke godkända
betyg Alla F - Med andra ord alla icke godkända betyg i alla ämnen
redovisas tydligt. I dessa betyg räknas alltså även alla våra nyanlända in
dels de som går i förberedelseklass och de som varit 4 år eller kortare
tid i Sverige och som är integrerade i vanlig klass redan.

När det gäller svaret på fråga 3 kan jag bara återigen beklaga att
interpellanten tycks ha dålig kommunikation med sina egna ledamöter
eftersom det på nämnden sker också redovisning om alla de insatser
som gjorts och görs för att höja måluppfyllelsen, att då som
interpellanten insinuerar att det skulle vara hitte på är nedvärderande
inte bara mot nämnden inklusive hans egna ledamöter utan även mot de
som jobbar i verksamheten som får sig nedskrivna till att vara
fantasifoster, jag tror inte våra lärare, assistenter, specialpedagoger
m fl anser sig vara påhittade med tanke på att de jobbar hårt i
verksamheten för att nå våra elever på bästa sätt.

Jag skulle kunna stå här och dra alla satsningar som gjorts men jag
tänker bara konstatera att detta gjorts vid flera tillfällen, jag konstaterar
också att vi har satsat en väldigt massa för att höja måluppfyllelsen men
inte nått dit vi velat. Nej, vi har inte nått dit vi vill och detta har
redovisats tydligt på nämnden och går också lätt att se enligt mitt svar
på fråga 1 och 2 ovan.

Varför höjs då inte resultaten ?
Det vi vet är att jobba på nytt sätt, byta rutiner, tänka på nya sätt är alla
saker som tar tid innan resultaten visar sig det handlar om långsiktiga
lösningar som ska kunna hålla över tid. Sen måste man också fråga sig
- gör vi rätt saker och på rätt sätt? Lägger vi resurserna på rätt typ av
lösning och ställe ?
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Här har Rektor och lärarkår jobbat med olika lösningar och för vissa
elever höjdes måluppfyllelsen men absolut inte för alla och alla saker
man satsade på som skulle hjälpa har inte gett det utfall som man från
skolans håll trodde och hoppades på. Men även om man har F i något
ämne innebär detta inte att man inte uppnått gymnasiebehörighet och
det var det flera som gjorde under våren som inte hade det under
höstterminen. Och det blir då också svaret på interpellantens fjärde
fråga.

För att svara på fråga 5
Hade lösningen varit lätt - hade vi fixat detta för länge sen. Hade det
hjälpt att jag som ordförande hade sprungit på skolan och pekat med
hela handen och talat om vad och hur de skulle göra då lovar jag att det
är precis vad jag hade gjort....... och hade skolan haft facit till en
lösning kan jag garantera att de använt sig av det, för de vill precis som
jag och alla ni andra att våra elever ska klara skolan på bästa möjliga
sätt. Jag kan bara säga kliv ur offerkoftan, om man kommer med
konstruktiva förslag som leder framåt så tror jag nog att hela nämnden
ställt sig bakom detta, men att slå in öppna dörrar genom att motionera
om sådant som redan ligger i läroplaner och /eller i pedagogernas
uppdrag eller sånt som redan genomförs säger det sig självt att det
besvaras eller avslås precis som för alla oss andra när vi skriver
motioner eller initiativ.

Som svar på fråga 6 måste jag bara fråga vad menar interpellanten ?
Att våra pedagoger inte kan eller inte gör sitt jobb ? Hur menar
interpellanten att deras inställning ser ut till lärande - att de inte vill lära
ut eller? Detta uttalande får isåfall stå för honom.

Jag kan bara kan säga att det från vår sida jobbas intensivt, där vi tar in
information från bland annat lärare, elever och andra i skolans värld.
Allt för att hitta verktygen och vilka insatser som vi ska göra för att nå
fram till bättre resultat i skolan. Från politiken ställs frågorna vad
behövs och vad kan vi göra. Hur kan vi arbeta för att nå fram och
framförallt görs detta arbete tillsammans med skolan, där dialog sker.
Men vi i politiken måste lita på de som faktiskt jobbar med det här, de
som är utbildade - professionen. Rektor leder och fördelar arbetet och
läraren äger sitt jobb i klassrummet - där ska vi inte in och får inte gå in
och peta.
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Vi kan aldrig tvinga fram föräldraengagemang eller sätta oss över vad
som finns i läroplaner vad gäller vad som ska ingå i undervisningen
och hur lärare ska lägga upp sin undervisning med läxor, studieteknik,
läxhjälp, stöd och anpassningar.

Oavsett hur många åsikter vi har i ämnet, måste vi lita på att våra lärare
har kunskapen att undervisa det är faktiskt de som är proffs.
I nuläget ska vi rekrytera en ny rektor och kommer även höja upp
ledningsresursen.

Vi lyssnar in lärarnas tankar och åsikter, vi lyssnar även in elevernas
åsikter och försöker ha en bred dialog. Det vi inom politiken kan göra
är just det, att lyssna, sätta till resurser där det behövs och tydligt tala
om vart vi vill - professionens jobb är att ta oss dit.

Kommunfullmäktiges behandling
Vid den efterföljande interpellationsdebatten deltar förutom Mikael
Eskilandersson, SD och Teresa Lindahl, M, även Christer Unosson,
KD, Carina Zachau, M och Leif Svensson, S.

Beslutsunderlag
Interpellation, SD - Dåliga betyg ska döljas genom mörkläggning?
____________

Expedieras till:
Mikael Eskilandersson
Theresa Lindahl
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KF §129 KLK.2015.414 042

Uppdrag i samband med budget för 2016 - kultur- och
fritidsnämnden ny huvudman för musikskolan

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att musikskolans organisatoriska
tillhörighet flyttas till kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde, inklusive hela musikskolans budget.
Vidare noteras att fritidsgårdarnas organisatoriska tillhörighet
förblir utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat

att uppdra åt utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
att göra en översyn av organisationen för kommunens
fritidsgårdar och kommunens musikskola. Det organisatoriska
ansvaret för verksamheterna har idag utbildningsnämnden.
Arbetet skall påbörjas 2016 och en återrapportering av uppdraget
och förslag skall lämnas för eventuellt beslut till
kommunstyrelsen i maj 2016. Det innebär en möjlighet till
övergång av verksamheten vid helåret, d v s om en förändring
skall göras skall den genomföras den 1 januari 2017, samt

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att återkomma med förslag
beträffande skärmtak vid Skateboardsanläggningen i
Örkelljunga. Återrapportering och utformning av kostnader skall
presenteras senast i maj 2016. Förslaget kommer därefter att
hanteras enligt kommunens investeringsprinciper.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat

att översända tjänsteskrivelse från Kristian Swärd till
kommunstyrelsen
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Samhällsbyggnadschefen har presenterat ett förslag på utförande av
skärmtak över skateboardanläggningen. Kostnadsförslaget börjar vid
600.000 kronor. För åtgärden krävs byggnadslov.

Utbildningsnämndens yttrande om organisationsförändring

Utbildningsnämnden har uttalat följande:

att musikskolans organisatoriska tillhörighet flyttas till kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde, inklusive hela
musikskolans budget, samt

att fritidsgårdarnas organisatoriska tillhörighet förblir
utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Kultur- och fritidsnämndens yttrande om organisationsförändring

Kultur- och fritidsnämnden har uttalat följande:

att musikskolans organisatoriska tillhörighet flyttas till kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde, inklusive hela
musikskolans budget, samt

att fritidsgårdarnas organisatoriska tillhörighet förblir
utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att överlämna till
tf kommunchef Charlotta Kabo Stenberg att inför kommunstyrelsens
sammanträde förhandla förslaget om översyn av organisationen för
kommunens fritidsgårdar och kommunens musikskola.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har även beslutat att remittera
förslaget om skärmtak till budgetberedningen för hantering.
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Kommunstyrelsens behandling

Förhandling om organisationsförändring har genomförts varvid de
fackliga organisationerna intet har att erinra.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att musikskolans organisatoriska
tillhörighet flyttas till kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde, inklusive hela musikskolans budget. Vidare
noteras att fritidsgårdarnas organisatoriska tillhörighet förblir
utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-10-05 - KS § 167
Protokoll 2016-04-07 - UN § 42
Yttrande till Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsdsnämnden
angående fritidsgårdarnas samt musikskolans tillhörighet
Protokoll 2016-04-07 - KFN §62
Protokoll MBL § 11 - Förslag att flytta musikskolan från
utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde
____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden (bl a reglementsändring)
Kultur- och fritidsnämnden (bl a reglementsändring)
Ledningsgruppen
Anna Lindström
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KF §130 UBF.2016.167 622

Förslag till ändring av lunchpris

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utbildningsnämndens
förslag till lunchpris enligt upprättad tabell.

Kommunfullmäktige beslutar även uppdra åt utbildningsnämnden
att göra en översyn av lunchpriset 1 gång per år.

Bakgrund

Med utgångspunkt i en självkostnadskalkyl för den faktiska kostnaden
per måltid föreslås en ändring av lunchpriset.

Lunchpriset föreslås ändras enligt tabellen nedan.

Exkl. moms Inkl. moms Förändring

Helkost   105,50 kr/dag Oförändrat

Matdistribution   40,90 kr/portion Oförändrat

Pensionärskost   47,00 kr/portion Oförändrat

Frukost   28,00 kr/portion Oförändrat

Kvällsmat   28,00 kr/portion Oförändrat

Efterrätt   13,00 kr/portion Oförändrat

Sallad   20,00 kr/portion Oförändrat

Sallad+bröd   24,00 kr/portion Oförändrat

Distributionskostnad   0,75 kr/portion Oförändrat

Förskolor   20,30 kr/portion Oförändrat

Mårdenskolan   20,30 kr/portion Oförändrat

Pensionärslunch
(matgäster utifrån)

56,25 kr
+moms

63,00 kr/portion Höjning med 16 kr
inkl. moms

Personallunch och
lunch för övriga
externa gäster inkl.
anhöriga

56,25 kr
+moms

63,00 kr/portion
Höjning med 8 kr
inkl. moms

Pedagogisk måltid
(lunch)

28,12 kr
+moms 31,50 kr/portion

Höjning med 8 kr
inkl. moms
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Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa ändringarna av lunchpriset i enlighet med tabellen
ovan.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-10-05 - KS § 173
Protokoll 2016-09-08 - UN § 86
Tabell ändringar lunchpris
Självkostnadskalkyl lunchpris
____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden f v b av information
Ksau 2017-11-08
Socialnämnden
Ledningsgruppen
Roland Renteria
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KF §131 BMA.2016.66

Tillägg av tjänst från Söderåsens miljöförbund - Tillsyn
av strandskydd

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga till tjänsten ”tillsyn av
strandskyddet” till de tjänster som Söderåsens miljöförbund utför
i Örkelljunga kommun.

Bakgrund
En åtgärd som genomförs utan lov i ett strandskyddat område kan
skada växt- och djurliv och försämra allmänhetens tillgång till stranden.
Tillsynen är därför viktig så att strandskyddets syften inte tar skada.
Tillsyn av strandskyddet är också viktig för att alla ska bli lika inför
lagen. Den som struntar i eller glömmer att söka dispens ska inte kunna
bygga och ändra hur som helst när den som söker dispens får
restriktioner eller rent av blir nekad att genomföra tänkt åtgärd.

Kommunerna är den tillsynsmyndighet som har huvudansvaret för den
operativa tillsynen när det gäller strandskyddet. Örkelljunga kommun
har sedan ingåendet i Söderåsens miljöförbund inte längre några
miljöinspektörer. För att tillsynen ska kunna skötas på ett bra sätt
föreslås att arbetsuppgiften läggs till på de tjänster som Söderåsens
miljöförbund utför i Örkelljunga kommun. Tillägget är inte förenat
med några kostnader för kommunen.

Stadsarkitekt Maria Månsson Brink lämnar följande förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att lägga till tjänsten ”tillsyn av
strandskyddet” till de tjänster som Söderåsens miljöförbund utför i
Örkelljunga kommun.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-10-05 - KS § 175
Tjänsteskrivelse tillägg av tjänst från SMFO tillsyn av strandskyddet
____________

Expedieras till:
Söderåsens Miljöförbund, Maria Månsson Brink, Ledningsgruppen
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KF §132 KLK.2016.316 113

Madeleine Roos, M - Begäran om entledigande från
uppdraget som ersättare i Söderåsens Miljöförbund
samt val av ny ersättare

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Madeleine Roos från
uppdraget som ersättare i Söderåsens Miljöförbund.

Kommunfullmäktige beslutar dessutom att ta upp frågan om ny
ersättare vid kommunfullmäktiges kommande sammanträde.

Bakgrund
Madeleine Roos anhåller om entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i Söderåsens Miljöförbund.

Beslutsunderlag
Madeleine Roos, M - Begäran om entledigande från uppdraget som
ersättare i Söderåsens Miljöförbund
____________

Expedieras till:
Madeleine Roos
Söderåsens Miljöförbund
Troman
Löneenheten
Kf 2016-11-28
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