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Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§ § §

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Olsson Christer, S N

Eskilandersson Mikael, SD N

Zachau Carina, M N

Bjertner Thomas, S, ej § 42 N

Bengtsson Niclas, SD N

Hammar Henrik, M N

Gustavsson Martin, C N

Holmström Björkman Jane, S N

Brorsson Tommy,SD N

Roos Madeleine, M N

Sjörin Åke, FP Nt

Bencsik Betty, S Nt

Bengtsson Michael, SD N

Unosson Christer, KD N

Nilsson Henrik, M N

Stebner Tyrone, S, ej § 39 Nt

Bengtsson May, SD N

Werneman Monica, MP, ej § 48, 49, går kl 21,25 Nt

Nilsson Tomas, C N

Håkansson Tommy,S Nt

Persson Mats, MO N

Jacobsson Kenneth, M Nt

Josefsson Matti, SD N

Edvardsson Gunnar, KD N

Lindau-Persson Agneta, S N

Eskilandersson Anneli, SD N

Lindahl Theresa, M N

Zorec Björn, FP N

Daa Bjarne, S N

Nilsson Ulf, SD Nt

Andersson Arne, M N

Svensson Leif, S, ej § 42 N

Lärkevie Ingela, C N

Anderberg Lennart, SD N

Engström Clas, KD N

Svensson Lennart, M N

Ljunggren Gert, S N

Rosenqvist Tommy,SD Nt

Pertoft Pauline, MP N

Svensson Ingmar, S N

Håkansson Magnus, KD N

Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2015-04-27

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §39 KLK.2015.120 042

Årsredovisning 2014 för Örkelljunga kommun

Föreligger förslag till Årsredovisning 2014.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har haft en genomgång av
Årsredovisning 2014 med representanter för kommunens nämnder och
bolag. Vid sammanträdet gjordes analyser och reflektioner på inlämnat
material. Dessutom diskuterades strategiskt viktiga framtidsfrågor.

Kommunstyrelsen har vid behandling av ärendet, dels beslutat att
överlämna Årsredovisningen till revisorerna för revision, dels föreslagit
kommunfullmäktige besluta att godkänna Årsredovisningen för 2014.
Vidare noteras att kommunfullmäktige 2015-02-23, § 23 uttalat att
fullfonderingsmodellen ska tillämpas i Årsredovisningen för
verksamhetsåret 2014.

Inför kommunfullmäktiges sammanträde har utsänts Revisorernas
redogörelser för år 2014, Revisionsberättelse för år 2014 och
Granskningsrapport, Granskning av Årsredovisning 2014, Örkelljunga
kommun från pwc.

Revisionsberättelsen för år 2014
AvRevisionsberättelsen framgår bl a följande:

Revisorernas bedömning
Kommunen redovisar pensionskostnaderna enligt den så kallade
fullfonderingsmodellen, vilket avviker från kraven i Lag om kommunal
redovisning, 5 kap. 4§. För år 2014 innebär det att årets resultat är 6,6
mnkr högre än om lagen hade följts samt att 200,7 mnkr redovisas som
en avsättning i balansräkningen i stället för som en upplysning utanför
balansräkningen. Eftersom felen är av betydande storlek bedömer vi att
räkenskaperna inte ger en rättvisande bild och bör rättas innan de
fastställs av fullmäktige.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

"- Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelsen och nämnder i allt
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunktsätt tillfredsställande sätt.
- Vi bedömer räkenskaperna som ej rättvisande.
- Vi bedömer att kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll i
viss mån har stärkts.
Vår bedömning är att arbetet med riskanalys samt genomförandet av
kontrollmoment behöver fortsatt utveckling.
- Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål som kommunfullmäktige uppställt.
- Vi bedömer att resultatet för verksamhetsmålen inte fullt ut är
förenligt med de mål som kommunfullmäktige uppställt."

Uttalande i ansvarsfrågan
"Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa
organ.

- Räkenskaperna är inte rättvisande och vi avstyrker att Örkelljunga
kommuns årsredovisning för 2014 godkänns."

Kommunfullmäktiges behandling

Information från ekonomichefen
Ekonomichef Stefan Christensson informerar om Årsredovisningen
2014. Enligt årsredovisningen är resultatet + 17,6 miljoner kronor
(bolagen exkluderade) enligt fullfonderingsmodellen och 11,0 miljoner
kronor enligt blandmodellen. Skillnaden beror på att förändringen av
värdet på ansvarsförbindelsen inte finns med i balansräkningen vid
redovisning enligt blandmodellen. I och med detta redovisas inte heller
värdeförändringen av ansvarsförbindelsen i resultaträkningen.
Balanskravsresultatet är 5,7 miljoner kronor. Stefan Christensson berör
i sin föredragning även Årsredovisningens avsnitt om omvärldsanalys,
sysselsättningen och skatteunderlag, sysselsättningen och
utbildningsnivån, näringslivsutveckling och kommunens utveckling
samt befolkningstillväxten. Vidare informeras om förvaltningarnas
resultat, kommunens mål och lämnas en sammanfattning av
måluppfyllelsen. Slutligen presenteras resultatet för kommunens bolag.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Revisornas granskning av årsredovisning
Revisorernas redogörelse 2014
Revisionsberättelse för år 2014
Protokoll 2015-04-08 - KS § 56
Årsredovisning 2014

Ordföranden förslag till beslut

Ordförande Magnus Håkansson lämnar följande förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna och fastställa årsredovisningen för Örkelljunga kommun
(förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse) per den 31 december
2014,

att notera att kommunfullmäktige 2015-02-23, § 23 uttalat att
fullfonderingsmodellen ska tillämpas i Årsredovisningen för
verksamhetsåret 2014.

att tillstyrka ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ.

På grund av jäv deltar inte de förtroendevalda, som 2014 ingick i
kommunstyrelsen eller någon av nämnderna, i beslutet om ansvarsfrihet
för respektive förtroendemannaorgan.

Gruppledarrunda i kommunfullmäktige
Vid gruppledarrundan informerar kommunstyrelsens ordförande Carina
Zachau om verksamhetsåret 2014. Av informationen framgår bl a
följande:
· Resultat på 17,6 mnkr beror till viss del på reavinst vid

byte/försäljning av aktiefonder till räntefonder avseende
kommunens pensionsförvaltning.

· Socialnämnden och utbildningsnämnden visar negativt resultat.
En total avvikelse inom styrelsen och nämnderna är - 8,4 mnkr.

· Inom socialnämnden (-7,6 mnkr 2014) har det gjorts en total
genomgång av de ekonomiska förutsättningarna. Det har
inneburit att det numera är korrekta uppgifter som mäts och följs
upp. Nödvändigt anslag om ca 9.3 mnkr har beviljats i budget
2015.
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

· Utbildningsnämnden har ett underskott på 1,9 mnkr som i
huvudsak är att hänföra till interkommunala ersättningar för
gymnasieskolan och skolskjutsar. När det gäller gymnasieskolan
följs utvecklingen noga och det kan med glädje konstateras att
ansökningssiffrorna är bättre än förra året trots att elevkullarna
är de lägsta på mycket länge. Kommunen vill utveckla
gymnasieskolan ytterligare för att de olika programmen ska
tilltala ungdomarna.

· Samhällsbyggnadsnämnden har ett mindre överskott på 300 tkr.
· Räddningsnämnden har ett underskott som beror på att

kommunen betalat ut en extra månadslön i samband med
inträdet i Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst
2015-01-01.

· Kommunstyrelsen har ett överskott. Hänsyn har tagits till
kostnaden för saneringen av Ejdern med 2 mnkr och en
återbetalning av energibidrag som ej nyttjats fullt ut och som
löpt under tre år.

Avvikelse investeringar

· Uppförandet av Allhallen påbörjas 2015 och anslaget 19 mnkr
2014 har därmed inte nyttjats som planerats detta år.

· Höjdfordon till räddningstjänsten 2014 (om 3 mnkr) levereras
2015

· Åtgärder på reningsverket har försenats.

Övrigt
· Örkelljunga kommun klättrade i Lärarförbundets ranking till en

hedrande 7 plats.
· Kommunen har ett bra underhåll på fastigheter och vägar.
· Kommunen har ett bra samarbete med intresseföreningarna i

byarna
· Ökat byggande inom kvarteret Ejdern. En process som började i

fullmäktige för över 15 år sedan och som innehållit delprojekt i
form av byggnation av sexvåningshus, försäljning av mark till
ICA och Brännborns fastigheter. Området har därefter
utvecklats helt på egen hand av privata entreprenörer.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Utmaningar
Carina Zachau ser följande utmaningar för kommunen:

· nya sjukvårdsavtal,
· ny betalningsansvarslag i sjukvården,
· behov av ökade kunskaper och bättre betyg hos barn och

ungdomar,
· ökad utbildningsnivå,
· frågor kring flyktingmottagning,
· minskad arbetslöshet.

Slutligen framförs att kommunens befolkning ökade med 80 personer
under 2014. Det skapar förutom ökade skatteintäkter ett ökat underlag
för kommunens näringsliv, alla ska handla mat, gå till frisören, använda
bank, serva bilen etc.

Vid gruppledarrundan lämnas även information från Mikael
Eskilandersson, SD, Christer Unosson, KD, Christer Olsson, S,
Tomas Nilsson, C, Mats Persson, MO, Pauline Pertoft MP,och Björn
Zorec, FP.

I ärendet yttrar sig även Betty Bencsik, S, och Anneli Eskilandersson,
SD.

Yrkanden i kommunfullmäktige

Carina Zachau, M, Christer Unosson, KD, Christer Olsson, S, Tomas
Nilsson, C, Mats Persson, MO och Pauline Pertoft, MP,yrkar bifall till
förslaget till beslut.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna och fastställa årsredovisningen för Örkelljunga
kommun (förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse)
per den 31 december 2014. Årsredovisningar för kommunens
bolag hanteras enligt vederbörlig ordning,
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

att notera att kommunfullmäktige 2015-02-23, § 23 uttalat att
fullfonderingsmodellen ska tillämpas i Årsredovisningen för
verksamhetsåret 2014.

att tillstyrka ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna
samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

På grund av jäv deltar inte de förtroendevalda, som 2014 ingick i
kommunstyrelsen eller någon av nämnderna, i beslutet om
ansvarsfrihet för respektive förtroendemannaorgan.

Noteras att Tyrone Stebner, S, inte deltar i beslutet.
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Kommunens revisorer
Nämnderna
Ledningsgruppen
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §40 KLK.2015.16 214

Förslag till detaljplan för fastigheten Sällerås 1:51 m fl,
”Nibe”, Skånes Fagerhult

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utvidgning av den
lagerverksamhet som sedan år 2010 bedrivs av Nibe AB på fastigheten
Sällerås 1:51, mellan Skånes Fagerhult och Skånes Värsjö.

Verksamhetensom idag inryms i lokaler som är 20 000 kvadratmeter
stora har behov av att expandera etappvis med totalt 25 500
kvadratmeter. Utvidgningen är tänkt att ske åt söder på fastigheten
Stjärneholm 1:2. Inom ramen för planarbetet har en enskild väg fått
läggas om. Trafikverkets önskan om goda sikttrianglar har beaktats i
planarbetet.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna förslaget till
detaljplan och skicka ärendet vidare till kommunfullmäktige för
antagande

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-04-08 - KS § 61
SBN § 16 Sällerås
Förslag till detaljplan för Sällerås 1:51 m fl "Nibe" -
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse avseende detaljplan för Sällerås
Plankarta Sällerås

Yrkande i kommunfullmäktige

Carina Zachau, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket
godkännes.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutar således

att anta förslaget till Detaljplan för fastigheten Sällerås 1:51
m fl"Nibe", Skånes Fagerhult Örkelljunga kommun.

____________

Expedieras till:
Ulf Josefsson och Gunnel Johansson för sedvanlig hantering
Samhällsbyggnadsnämnden
NIBE AB
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §41 KLK.2015.138 252

Fastighetsförvärv gällande fastigheten Örkelljunga
Ejdern 6 från AB Engens Fabriker

Föreligger förslag till köpekontrakt mellan Örkelljunga kommun och
Aktiebolaget Engens Fabriker.

Örkelljunga kommun föreslås förvärva fastigheten Örkelljunga
Ejdern 6, Bangatan 12, 286 37 Örkelljunga av Aktiebolaget Engens
Fabriker Bödkaregatan 1 A, 286 31 Örkelljunga.

Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av tio miljoner
femhundratusen kronor, (10.500.000:-).

Köpet är beroende av att kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun
godkänner köpekontraktet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-04-08 - KS § 63
Köpekontrakt gällande Ejdern 6

Yrkanden i kommunfullmäktige

Carina Zachau, M, Mats Persson, MO, Pauline Pertoft, MP,Christer
Olsson, S, Gunnar Edvardsson, KD, Mikael Eskilandersson, SD, Niclas
Bengtsson, SD, och Agneta Lindau-Persson, S, yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut, vilket godkännes.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutar således

att i enlighet med upprättat köpekontrakt förvärva fastigheten
Örkelljunga Ejdern 6, Bangatan 12, 286 37 Örkelljunga av
Aktiebolaget Engens Fabriker Bödkaregatan 1 A, 286 31
Örkelljunga för en köpeskilling om 10.500.000 kronor, samt

att utgiften täcks genom ianspråktagande av motsvarande
belopp från överskottet på kommunens pensionsfonder.

____________

Expedieras till:
Aktiebolaget Engens Fabriker
Carina Zachau
Peter Andreasson
Samhällsbyggnadsnämnden
Stefan Christensson
Anna Lindström
Jerker Widerström
Henrik Linderos
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §42 KLK.2015.106 042

Årsredovisning 2014 för NÅRAB

Norra Åsbo Renhållnings AB, Nårab, bildades 1973 av kommunerna
Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Andelen är proportionellt till
folkmängden, vilket innebär att Klippan har 50 %, Örkelljunga 26 %
och Perstorp 24 % av aktierna.

Nårabs uppgift är att samla in och behandla hushållsavfall, slam från
trekammarbrunnar, septiktankar och latrin från de ca 33 000 invånarna i
området.

Nårab köper insamlingen av hushållens avfall från entreprenör. Nårab
har 7 st bemannade återvinningscentraler och 1 st obemannad
återvinningsstation. Nårab äger och driver Hyllstofta avfallsanläggning
sedan 1975.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Nårab har under 2014 mottagit ca 76 000 ton avfall (tå. 67 000). Till
detta kommer ca 10 000 ton slam från trekammarbrunnar och
septiktankar, som slutbehandlas vid de kommunala reningsverken.
Ca 1 000 ton har deponerats, ca 11 000 ton har levererats till
förbränningsanläggningar, ca 26 000 ton har återvunnits och 37 000 ton
har använts till sluttäckning av deponin.

I Biocellsreaktorerna är inlagt 85 000 ton avfall som successivt
färdigrötas. Resterna av avfallet grävs nu ut och sorteras till både
komposterings-, deponerings- och förbränningsmaterial. Ca 30 % av
avfallet har omvandlats till metangas, som tagits om hand för energi och
värmeproduktion. Ca 5 000 ton har grävts ut under året och det återstår
ca 32 000 ton att gräva ut.

Balanserat resultat är 2.923.000 kronor och årets resultat är 32.000
kronor.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-04-08 - KS § 57
Årsredovisning 2014 för NÅRAB
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Årsredovisning 2014 för Norra Åsbo
Renhållnings AB.

Thomas Bjertner, S, och Leif Svensson, S, deltar inte i beslutet på
grund av jäv.
____________

Expedieras till:
Norra Åsbo Renhållnings AB
Stefan Christensson
Anna Lindström
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §43 KLK.2014.422 772

Besvarande av motion - Öka antalet vårdplatser på
sjukhusen i Skåne

Mats Persson, MO, och Susanne Nilsson, MO har inlämnat en motion
om att öka vårdplatserna.

Avmotionen framgår följande:

Med täta intervaller redovisar media att regionen har för få vårdplatser
på sjukhusen i Skåne. Ibland tvingas man placera patienter i
tvätt- och sköljrum. Stora summor betalas i vite för att situationen är
kaotisk. Den avgående majoriteten i Skåne har inte prioriterat frågan
om vårdplatser. Det är helt enkelt en ovärdig situation. Man spelar
hazard med både personal och patienter.

Nu är ju inte sjukhusens vårdplatser kommunens ansvar. Det är
landstingets/regionens. Men den trängda situationen riskerar
naturligtvis att man tvingas sända hem patienter för tidigt med
resultatet att man får tillbaka patienten i stort sett omgående. Jag anser
att kommunen måste utöva påtryckning på landstinget att öka antalet
vårdplatser

Med anledning av ovanstående hemställer jag att kommunen omgående
uppvaktar och tillskriver Region Skåne i denna motions anda.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-04-08 - KS § 58
Motion - Öka antalet vårdplatser på sjukhusen i Skåne
Yttrande från Sjukvårdsnämnd Sund
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat

att uppdra åt kommunledningskontoret att tillskriva Region Skåne,
ordförande YvonneAugustin, Sund, med anledning av motionen
i ärendet, samt

att notera att Sund kommer att uppmärksammas på motionen av
vald ledamot från Örkelljunga kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har dessutom beslutat föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen med hänvisning till
arbetsutskottets beslut ovan.

Kommunstyrelsens överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde har meddelats att ordförande
YvonneAugustin, som yttrande över motionen, framfört att för
sjukvårdsnämnd Sund är utökningen av vårdplatser inom Skånevård
Sund en prioriterad fråga.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen överlämna arbetsutskottets beslut
ovan jämte yttrandet från YvonneAugustin, samt

att motionen därmed skall anses vara bifallen.

Kommunfullmäktiges överläggning
Mats Persson, MO, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

I ärendet yttrar sig även Christer Olsson, S.

Kommunfullmäktige beslutar således

att som svar på motionen överlämna arbetsutskottets beslut
ovan jämte yttrandet från YvonneAugustin, samt

att motionen därmed skall anses vara bifallen.
____________

Expedieras till:
Mats Persson
Susanne Nilsson
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §44 KLK.2015.37 019

Besvarande av motion från S - Bygg ett framtida center
för räddningstjänsten/ambulans, polisen/trafikpolisen
och tullen vid Skåneporten i Örkelljunga Kommun

Agneta Lindau-Persson, S, framför i motion följande:

Vid Skåneporten passerar ca 13 000 fordon varje dygn och här korsas
E4:an av väg 24 vilket gör denna plats till en viktig knutpunkt för
biltrafiken genom Örkelljunga kommun, E 4;ans nordligaste kommun, i
Skåne. Om vi antar att varje fordon har en passagerare, förutom föraren,
så blir siffran att 26 000 personer dagligen passerar Skåneporten.
E 4; an är inte bara navet för svensk trafik utan större delen av all
utländsk trafik passerar vår kommun. Dessutom leder Väg 24 österut
mot Kristianstad och västerut mot Göteborg.

Både persontrafiken och den tunga lastbilstrafiken har stadigt ökat i
båda riktningarna och med det tillbud och svåra olyckor med
personskador men även all form av smuggling ses öka, enligt
statistiken.

Polisen/trafikpolisen och räddningstjänsten/ambulansen har idag ett
stort och samlat ansvar för kommuninvånarna men i många fall drabbas
även personer på våra stora vägar av olyckor.

Att finnas i center vid Skåneporten skulle vara en anpassning till
framtiden och utveckla ett gynnsamt samarbete mellan enheterna och
vara till fördel inte enbart för kommunen utan för hela Skåne.
Tullväsendet arbetar redan i dag brett i länet. Deras arbete handlar om
att stoppa inflödet, främst av narkotika, men även smuggling av annan
karaktär. Att finnas med i center vid Skåneporten skulle vara en
anpassning till framtiden och utveckla ett gynnsamt samarbete mellan
enheterna till gagn för medborgarna i hela länet.
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Sammanträdesprotokoll 2015-04-27
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Socialdemokraterna i Örkelljunga kommun vill därför:

Att Örkelljunga kommun verkar för ett center för en integrerad
verksamhet av polis/trafikpolis, räddningstjänst/ambulans och tull
byggs vid Skåneporten.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-04-08 - KS § 60
Motion från S - Bygg ett framtida center för
räddningstjänsten/ambulans, polisen/trafikpolisen och tullen vid
Skåneporten i Örkelljunga Kommun
E-post till Tullverket i Malmö

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Arbetsutskottets protokollsanteckning
Arbetsutskottet noterar att motionen inte omfattar någon kommunal
angelägenhet utan berör myndighetsansvar.

Då motionen ligger utanför den kommunala kompetensen har utskottet
haft överläggningar om hur man lämpligen kan agera för att beakta
motionärens önskemål att bygga ett framtida center för
räddningstjänsten/ambulans, polisen/trafikpolisen och tullen vid
Skåneporten i Örkelljunga Kommun. Anledningen till de ingående
diskussionerna är att motionären i motionen anger att kommunen skall
verka för en etablering. Arbetsutskottet har därvid gemensamt kommit
fram till att den lämpligaste åtgärden är att tillskriva myndigheterna för
att erhålla svar på motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därvid beslutat

att uppdra åt kommunledningskontoret att tillskriva berörda
myndigheter för att erhålla deras svar på motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår samtidigt
kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen överlämna arbetsutskottets
protokollsanteckning ovan samt arbetsutskottets uppdrag i
attsatsen ovan, samt

18(27)



Sammanträdesprotokoll 2015-04-27
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

att motionen därmed skall anses vara bifallen.

Kommunstyrelsens överläggning
Vid kommunstyrelsens sammanträde har noterats att
kommunledningskontoret genom Amanda Cederholm tillskrivet i
motionen angivna myndigheter i ärendet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att som svar på motionen överlämna arbetsutskottets
protokollsanteckning ovan jämte arbetsutskottets uppdrag i
attsatsen ovan, samt

att motionen därmed skall anses vara bifallen.

Yrkande i kommunfullmäktige
Agneta Lindau-Persson, S, yrkar bifall motionen.

I ärendet yttrar sig även Christer Olsson, S.

Kommunfullmäktige beslutar

att som svar på motionen överlämna arbetsutskottets
protokollsanteckning ovan jämte arbetsutskottets uppdrag i
attsatsen ovan, samt

att motionen därmed skall anses vara bifallen.
____________

Expedieras till:
Agneta Lindau-Persson
Amanda Cederholm
Carina Zachau
Peter Andreasson
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Sammanträdesprotokoll 2015-04-27
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §45 KLK.2015.70 113

Val av ny huvudman i Sparbanksstiftelsen Röke efter
Michael Bengtsson, SD

Kommunfullmäktige har beslutat att bevilja Michael Bengtsson, SD
entledigande från uppdraget som huvudman i Sparbanksstiftelsen Röke.

Beslutsunderlag
Protokoll 2015-03-23 - KF §37

Kommunfullmäktige beslutar

att utse Morgan Nilsson, SD, som ny huvudman i
Sparbankstiftelsen Röke efter Michael Bengtsson.

Noteras att Henrik Nilsson, M, inte deltar i beslutet med hänsyn till
uppdrag i Sparbanken Boken.
____________

Expedieras till:
Morgan Nilsson Värsjö 6240, 280 40 Skånes Fagerhult
Sparbanksstiftelsen Röke
Troman
Löneenheten
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Sammanträdesprotokoll 2015-04-27
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §46 KLK.2015.168 113

Ingela Lärkevie, C - Anhållan om entledigande från
uppdraget som ledamot och 1:e vice ordförande i
utbildningsnämnden

Ingela Lärkevie, C, anhåller om entledigande från uppdraget som
ledamot och 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Ingela Lärkevie, C - Anhållan om entledigande från uppdraget som
ledamot och 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla Ingela Lärkevies anhållan, samt

att uppta frågan om val av ny ledamot vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-05-25.

____________

Expedieras till:
Ingela Lärkevie
Utbildningsnämnden
Troman
Löneenheten
Kommunfullmäktige 2015-05-25
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Sammanträdesprotokoll 2015-04-27
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §47 KLK.2015.178 260

Motion - TomasNilsson, C - Företagsflytt till Örkelljunga

Tomas Nilsson, C, framför i en motion följande:

"Jag fick iden att flytta företaget till Örkelljunga när jag såg"...

Så kan anledningen till ett företagsflytt till Örkelljunga initieras.
Den som idag kör förbi Skåneporten vet inget om att tomten, som
Gillebagaren ägde, är tillgänglig för industribyggnation. Tomten bör
snarast massbalanseras och iordningställas för byggnation med
tillfartsväg, ledningar och lämplig tomtindelning. Det positiva
blickfånget av etableringarna på västra sidan av motorvägen kan
påverka till köp vid åsynen av motsvarande möjligheter på östra sidan.
Efter färdigställandet av området bör bilderna från båda sidor om
motorvägen läggas ut på olika medier, som tillsammans med
synintrycken när man passerar Skåneporten från 24:an och E4:an kan
inspirera till etablering.

Först bland Smålandskommunerna utmed E4:an att anlägga färdigställd
industrimark var Ljungby som gjorde detta redan på 70-talet direkt efter
att E4:an lagts om. Området har efterhand utökats och löper nu ett par
kilometer utmed E4:an. Ljungby kommun är ca tre gånger Örkelljunga
med ca 27000 invånare.

Värnamo byggde ut industriområdet i anslutning till Växjövägen med
en gigantisk yta på uppemot 1 km2, som nu fylls med byggnader.
Värnamo har ca 33000 invånare.

Centerpartiet föreslår att
· Örkelljunga kommun snarast iordningställer industriområdet

sydost Skåneporten.
· Örkelljunga kommun tar kontakt med Värnamo och Ljungby

kommuner för input om finansiering och utförande.

Beslutsunderlag
Motion - Tomas Nilsson, C - Företagsflytt till Örkelljunga
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-20
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §48 KLK.2015.179 621

Interpellation, Mikael Eskilandersson,SD - Ge eleverna
de kunskaper som de har rätt till

Mikael Eskilandersson framför följande interpellation till
utbildningsnämndens ordförande Björn Zorec:

I underlaget från utbildningsnämnden redovisas historiskt dåliga
betygsresultat från Örkelljungas skolor. Aldrig, under den tid jag har
följt skolan, har resultaten varit så dåliga som de är nu. I vissa klasser
har mer än hälften av eleverna inte fått tillräckliga kunskaper av skolan
för att klara de lägsta målen som satts upp.

När jag under föregående period var ersättare i utbildningsnämnden så
försökte jag att påtala problemet med sjunkande betyg, vid flera olika
tillfällen. Dock utan något som helst gehör från den styrande
majoriteten. Möjligen kunde instämmande och viss oro för
betygsresultaten komma även från socialdemokrater i nämnden. Nu har
resultaten fallit så långt att det bör vara svårt, till och med för
utbildningsnämndens ordförande, att fortsätta blunda. Det är dessutom
ett direkt lagbrott att inte agera. Följande kan man läsa på skolverkets
hemsida:

Enligt skollagen ska eleven och elevens vårdnadshavare fortlöpande
informeras om elevens utveckling. Även i läroplanen tydliggörs det att
läraren allsidigt ska utvärdera varje elevs kunskapsutveckling samt
muntligt och skriftligt informera såväl eleven som hemmet. Denna
information ska ges genom skriftliga omdömen och utvecklingssamtal
men kan även ges vid andra tillfallen. Information är särskilt viktig i de
fall eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.
Läraren ska även informera rektorn om en elev kan ha behov av särskilt
stöd för att kunna nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, 3 kap 4, 8
och 9 c§ skollagen (2010:800)

Trots att skollagen är tydlig så följs inte skollagen av Örkelljunga
kommun på framförallt området vad gäller elevers rätt att få stöd och
hjälp så att de klarar godkända betyg. Istället pratar man om "ökad
måluppfyllelse", som om skollagen vore ett mål som man önskar
uppfylla. Skollagen är, som namnet antyder, en lag. Lagar ska följas,
även av utbildningsnämnden i Örkelljunga.
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Jag vill med anledning av ovanstående fråga utbildningsnämndens
ordförande följande:

· Kommer Örkelljungas skolor att, till skillnad från tidigare, leva
upp till lagen och ge alla elever den utbildning och den kunskap
de har rätt till, vårterminen 2015?

· Kommer särskilt stöd, till skillnad från tidigare, ges till alla de
elever som behöver, så att alla elever uppnår godkända betyg,
vårterminen 2015?

Beslutsunderlag
Interpellation, Mikael Eskilandersson, SD - Ge eleverna de kunskaper
som de har rätt till

Besvarande av interpellation

Utbildningsnämndens ordförande Björn Zorec, FP, svarar på Mikael
Eskilanderssons interpellation.

Inledningsvis visar Björn Zorec statistik med genomsnittligt meritvärde
i Örkelljunga kommun jämfört med riket.

När det gäller SKL:s öppna jämförelser för grundskolan rankas
Örkelljunga kommun som nummer 20 för år 2015. Tidigare placeringar
var 89 för 2014, 148 för 2013 och 196 för 2012.

Dessutom visas sammanvägt resultat på elevernas syn på skolan läsåret
2013/2014. Örkelljunga kommun finns på plats 14 i årskurs 8.

Vidare visas stapeldiagram på andel elever som uppnått nivån godkänt i
samtliga ämnen från årskurs 6-9 under höstterminen 2013 och 2014.
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Följande insatser presenteras:
· Utbildningsnämnden har satsat på en utökning av

specialpedagog-/speciallärartjänster för att kunna möta eleverna
i flexibla undervisningsmetoder och individuellt stöd. Sedan
2011 har fyra nya sådana tjänster inrättats (2 Centrumresursen, 1
Kungsskolan, 0,65 småskolorna). Dessutom finns IPADsom
pedagogiskt verktyg

· Fr.o.m. vårterminen-15 erbjuds lovskola under terminerna och
läxhjälpen har gjorts om. Deltagarantalet är lågt.

· Lärarna kompetensutvecklas inom ramen för de statliga
satsningarna. Här nämns matematiklyftet och läslyftet. Från och
med nästa läsår kommer klassföreståndarna att ha regelbundet
återkommande individuella samtal med sina elever för en
uppföljning av deras skolsituation och arbetet mot målen i
utbildningen.

Bland andra åtgärder som nämns är nedläggningen av högstadiet på
Bokelundaskolan för att samla resurser, studiecoacher på Kungsskolan i
matematik och svenska. Dessutom finns nya rutiner för uppföljning av
elevernas kunskapsutveckling.

Björn Zorec poängterar att behöriga lärare är ensamt ansvariga,
suveräna, att sätta betyg på eleverna. Det har noterats att det finns
skillnader mellan resultaten från de nationella proven och betygen i
Örkelljunga kommun. Björn Zorec informerar även om olika
åtgärdsprogram för eleverna. Dessutom har utbildningsnämnden
2015-04-09, § 43 diskuterat betygsresultaten från höstterminen 2014. I
paragrafen redovisas åtgärder från rektor på Kungsskolan för att nå en
högre måluppfyllelse.

Interpellationsdebatten

Mikael Eskilandersson, SD, tackar Björn Zorec för svaret.

I den efterföljande interpellationsdebatten deltar Mikael Eskilandersson,
SD, Björn Zorec, FP,Christer Olsson, S, Mats Persson, MO, Theresa
Lindahl, M, Christer Unosson, KD, Leif Svensson, S och Ingela
Lärkevie, C.
___________

Expedieras till:
Mikael Eskilandersson
Utbildningsnämnden
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §49 KLK.2015.4 00

Informationsärende

Länsstyrelsen protokoll 2015-04-08 över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet.

Beslutsunderlag
Informationsärenden
Länsstyrelsen Skåne - Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
____________

Expedieras till:
Michael Werner
Överförmyndarnämnden
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