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Sammanträdesprotokoll 2018-10-22
Kommunfullmäktige

Tid och plats

2018-10-22 - Kommunhuset klockan 19.00 - 20.10

Beslutande
Enligt till protokollet fogad närvarolista
Övriga deltagande

Stefan Christensson, tillförordnad kommunchef
Anders Svensson, sekreterare på sammanträdet
Amanda Cederholm, ansvarig för webbsändningen
Lena Alderskiöld, Samordningsförbundet NNV Skåne § 119

Justering
Justerare

Annika Jönsson (M) och Lennart Anderberg (SD)

Plats och tid

Kommunhuset 2018-10-24 klockan 16.00

Justerade paragrafer

§§ 110 - 124

Underskrifter
Sekreterare
.................................................................
Anders Svensson
Ordförande
.................................................................
Christer Olsson §§ 110-115
Magnus Håkansson §§ 116-124
Justerare
.................................................................
Annika Jönsson
.................................................................
Lennart Anderberg
ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
Örkelljunga kommuns digitala anslagstavla på www.orkelljunga.se.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-10-22

Datum för anslag

2018-10-25

Förvaringsplats för
protokoll

Kommunkansliet

Datum för nedtagande

2018-11-17
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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2018-10-22
Omröstningar
Närvaro

Beslutande

§
Ja

Eskilandersson Mikael (SD)
Zachau Carina (M)
Olsson Christer (S)
Brorsson Tommy (SD)
Håkansson Magnus (KD)
Strömberg Jon (M)
Gustafsson 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)
Holmström Björkman Jane (S)
Edvardsson Gunnar (KD)
Anderberg Lennart (SD)
Lindahl Theresa (M)
Ekelund Madeléne (MP)
Rosenqvist Tommy (SD)
Svensson Ingemar (S)
Lärkevi Kenny (C)
Linderos Henrik (M)
Björk Lisa (SD)
Unosson Christer (KD)
Håkansson Tommy (S)
Haydari Emily (SD)
Jönsson Annnika (M)
Svensson Stefan (SD)
Carlsson Patric (S)
Hammar Henrik (M)

N = ordinarie ledamot

§
Nej

Ja

§
Nej

Ja

Nej

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

Nt = tjänstgörande ersättare

F = frånvarande där ersättare saknas
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Innehållsförteckning
KF §110
KF §111
KF §112
KF §113
KF §114
KF §115
KF §116
KF §117
KF §118
KF §119
KF §120
KF §121
KF §122
KF §123
KF §124

Tyst minut
Välkomsthälsning inför ny mandatperiod
Länsstyrelsen Skåne - Protokoll om slutlig rösträkning och
mandatfördelning
Val av ordförande i kommunfullmäktige
Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige
Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
Hälsningsord från nyvald ordförande
Information från förbundschef Lena Alderskiöld
Samordningsförbund NNV Skåne FINSAM
Tillkännagivande om valteknisk samverkan under
mandatperioden 2019-2022 - Allians i Örkelljunga
Tillkännagivande om valteknisk samverkan under
mandatperioden 2019-2022 - "De rödgröna"
Val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning
Val av ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktiges
valberedning
Länsstyrelsen Skåne - Förordnande av begravningsombud för
de som inte tillhör Svenska kyrkan i Skåne, Blekinge och
Kronobergs län
Agneta Lindau Persson, S - Begäran om entledigande från
samtliga politiska uppdrag
Blagoveska Poulsen, SD - Begäran om entledigande från
samtliga politiska uppdrag

4
5
6
7
8
9
10
11 - 12
13
14
15 - 16
17
18
19
20 - 21
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KF §110 KLK.2018.548

Tyst minut
Kommunfullmäktige håller en tyst minut till minne av Robin Olsson
(M), ersättare i utbildningsnämnden, som avlidit.
____________
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KF §111 KLK.2018.517

00

Välkomsthälsning inför ny mandatperiod
Kommunfullmäktiges ålderspresident Christer Olsson (S) hälsar alla
välkomna till den nya mandatperioden 2018-2022.
Christer Olsson (S) framför följande välkomsthälsning:
Av dagordningen framgår att jag enligt traditionen, ska hålla en liten
välkomsthälsning till det nuvalda fullmäktige och då vill jag börja med
att påminna om det viktiga uppdrag vi alla valts till. Vi har fått
förtroendet att representera våra väljare i kommunens högsta
beslutande organ och det åvilar oss alla att uppträda respektfullt mot
det regelverk vår demokrati vilar på, liksom respekt och ett juste
bemötande av varandra. Det kan kännas lite som ett privilegium att få
vara talesman för våra medmänniskor i en mängd olika frågor, och
dessa har tilltron till att vi efter bästa förmåga löser alla de problem
som över tid kan uppstå. Därmed vilar ansvaret tungt på oss som fått
detta förtroende. Så välkomna i gänget!
____________

6(21)

Sammanträdesprotokoll 2018-10-22
Kommunfullmäktige

KF §112 KLK.2018.518 111

Länsstyrelsen Skåne - Protokoll om slutlig rösträkning
och mandatfördelning
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige lägger Länsstyrelsens slutliga rösträkning
och mandatfördelning till handlingarna.
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Skåne län har i protokoll 2018-09-13--09-26 meddelat
den slutliga rösträkningen och mandatfördelningen för val till
kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsen Skåne - Slutlig rösträkning och mandatfördelning
____________
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KF §113 KLK.2018.519 115

Val av ordförande i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att välja Magnus Håkansson (KD)
till ordförande i kommunfullmäktige för tiden fram till och med
2022-10-14.
Förslag
Christer Unosson (KD) yrkar att Magnus Håkansson (KD) väljs till
ordförande i kommunfullmäktige.
Mikael Eskilandersson (SD) instämmer i yrkandet.
Beslutsgång
Ålderspresidenten kontastaterar att det finns ett förslag, och finner att
kommunfullmäktige väljer Magnus Håkansson (KD) till ordförande i
kommunfullmäktige för tiden fram till och med 2022-10-14.
____________
Expedieras till:
Magnus Håkansson (KD)
Troman
Lönekontoret
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KF §114 KLK.2018.520 115

Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att välja Tommy Brorsson (SD) till
förste vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden fram till och
med 2022-10-14.
Förslag
Anneli Eskilandersson (SD) yrkar att Tommy Brorsson (SD) väljs till
första vice ordförande i kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ålderspresidenten kontastaterar att det finns ett förslag, och finner att
kommunfullmäktige väljer Tommy Brorsson (SD) till förste vice
ordförande i kommunfullmäktige för tiden fram till och med 2022-1014.
____________
Expedieras till:
Tommy Brorsson (SD)
Troman
Lönekontoret
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KF §115 KLK.2018.521 115

Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att välja Jane Holmström Björkman
(S) till andre vice ordförande för tiden fram till och med 2022-1014.
Förslag
Arne Silfvergren (S) yrkar att Jane Holmström Björkman (S) väljs till
andre vice ordförande i kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ålderspresidenten kontastaterar att det finns ett förslag, och finner att
kommunfullmäktige väljer Jane Holmström Björkman (S) till andre
vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden fram till och med 202210-14.
____________
Expedieras till:
Jane Holmström Björkman (S)
Troman
Lönekontoret
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KF §116 KLK.2018.522 115

Hälsningsord från nyvald ordförande
Kommunfullmäktiges valda ordförande Magnus Håkansson (KD)
tackar för sina egna och för hela presidiets vägnar för förtroendet att få
leda kommunfullmäktige under mandatperioden. Alla nya och gamla
ledamöter och ersättare hälsas välkomna.
Magnus Håkansson (KD) framhåller vikten av att alla behandlas lika
och alla respekterar varandra, även när det finns olika uppfattningar.
Demokratin bygger både på människors lika värden, rättigheter och
möjligheter, samt att vara med och bestämma via demokratiska val.
Magnus Håkansson (KD) lyfter fram att kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare har fått sitt uppdrag från väljarna. Det är viktigt
att vara insatt och påläst. Debatterna bör vara livliga men med fokus på
de politiska sakfrågorna. Besluten som fattas ska gagna Örkelljunga
kommun och vara för kommunens bästa.
____________
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KF §117 KLK.2018.215 107

Information från förbundschef Lena Alderskiöld
Samordningsförbund NNV Skåne FINSAM
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Lena Alderskiöld är förbundschef för samordningsförbundet NNV
Skåne.
Samordningsförbunden är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen,
Region Skåne, Försäkringskassan och kommunerna. I förbundet NNV
Skåne ingår kommunerna Båstad, Klippan, Perstorp, Ängelholm och
Örkelljunga. De samverkande parterna delar på finansieringen av
samordningsförbunden. Staten (Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen) står för 50 procent, kommunerna står tillsammans
för 25 procent och Region Skåne står för 25 procent.
Samordningsförbunden är egna juridiska personer, som leds av en
styrelse där varje förbundsmedlem är representerad. Varje förbund har
en förbundschef. Respektive förbund bestämmer själv hur resurserna
ska användas.
Samordningsförbundens syfte:
Individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga till
·
förvärvsarbete
Undvika onödig rundgång eller gråzon mellan myndigheter
·
Utveckla fungerande samverkan mellan myndigheter
·
Effektivare samlad resursanvändning
·
Visionen är "Tillsammans samverkar vi för att skapa möjligheter att
utvecklas".
Samordningsförbundet NNV Skåne har tre strategiska inriktningar för
sitt arbete:
Att arbeta proaktivt med tidiga insatser
·
Att stärka samverkan mellan förbundets parter
·
Att öka andelen individer i arbete och/eller studier
·
Målgruppen är de individer i förvärvsaktiv ålder som behöver
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samordnat stöd från två eller flera av de samverkade parterna.
En nyligen genomförd behovskartläggning visar att det framför allt är i
följande grupper som behoven finns:
Personer med psykisk ohälsa
·
Personer med långvarigt bidragsberoende på grund av ohälsa
·
och individer som ej bedöms redo för arbetsmarknaden
Nyanlända och utrikesfödda
·
Unga som varken arbetar eller studerar
·
Det finns bland annat behov av tidigare och förebyggande insatser,
motiverande insatser och kompetensutveckling.
Information lämnas om aktuella och kommande utbildningar, bland
annat om psykisk ohälsa i oktober och november.
____________
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KF §118 KLK.2018.553 111

Tillkännagivande om valteknisk samverkan under
mandatperioden 2019-2022 - Allians i Örkelljunga
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
De politiska partierna Moderaterna, Kristdemokraterna och
Centerpartiet meddelar i en skrivelse daterad 2018-10-15, att de under
valperioden 2019-2022 ska ingå i en valteknisk samverkan under
namnet "Allians i Örkelljunga".
Beslutsunderlag
Valteknisk samverkan Moderaterna - Centerpartiet - Kristdemokraterna
____________
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KF §119 KLK.2018.560 111

Tillkännagivande om valteknisk samverkan under
mandatperioden 2019-2022 - "De rödgröna"
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
De politiska partierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna
meddelar i en skrivelse daterad 2018-10-22, att de under valperioden
2019-2022 ska ingå i en valteknisk samverkan under namnet "De
rödgröna".
Beslutsunderlag
Valteknisk samverkan - Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna
____________
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KF §120 KLK.2018.523 115

Val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige väljer följande valberedning för tiden till och
med 2022-10-14.
Ledamöter:
Henrik Nilsson (M)
Arne Silfvergren (S)
Clas Engström (KD)
Anita Eriksson (C)
Tommy Brorsson (SD)
Madeléne Ekelund (MP)

Ersättare:
Per-Uno Nilsson (M)
Thomas Bjertner (S)
Rolf Vestman (KD)
Sven-Olof Hansson (C)
Anneli Eskilandersson (SD)
Veronika Kronnäs (MP)

Förslag
Carina Zachau (M) yrkar att Henrik Nilsson (M) väljs till ledamot och
Per-Uno Nilsson (M) till ersättare.
Arne Silfvergren (S) yrkar att Arne Silfvergren (S) väljs till ledamot
och Thomas Bjertner (S) till ersättare.
Christer Unosson (KD) yrkar att Claes Engström (KD) väljs till
ledamot och Rolf Vestman (KD) till ersättare.
Martin Gustafsson (C) yrkar att Anita Eriksson (C) väljs till ledamot
och Sven-Olof Hansson (C) till ersättare.
Mikael Eskilandersson (SD) yrkar att Tommy Brorsson (SD) väljs till
ledamot och Anneli Eskilandersson (SD) till ersättare.
Madeléne Ekelund (MP) yrkar att Madeléne Ekelund (MP) väljs till
ledamot och Veronika Kronnäs (MP) till ersättare.
Beslutsgång
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
partiernas framlagda förslag.
____________
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Expedieras till:
De valda
Troman
Lönekontoret
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KF §121 KLK.2018.524 115

Val av ordförande och vice ordförande i
kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att välja Henrik Nilsson (M) till
ordförande i kommunfullmäktiges valberedning för tiden fram till
och med 2022-10-14.
Kommunfullmäktige beslutar att välja Tommy Brorsson (SD) till
vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning för tiden
fram till och med 2022-10-14.
Förslag
Carina Zachau (M) yrkar att Henrik Nilsson (M) väljs till ordförande i
kommunfullmäktiges valberedning.
Mikael Eskilandersson (SD) yrkar att Tommy Brorsson (SD) väljs till
vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning.
Ajournering
Det noteras att sammanträdet ajorneras under tio minuter.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till ordförande och ett
förslag till vice ordförande. Ordförande finner att kommunfullmäktige
väljer Henrik Nilsson (M) till ordförande och Tommy Brorsson (SD)
till vice ordförande.
____________
Expedieras till:
De valda
Troman
Lönekontoret
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KF §122 KLK.2018.439 102

Länsstyrelsen Skåne - Förordnande av
begravningsombud för de som inte tillhör Svenska
kyrkan i Skåne, Blekinge och Kronobergs län
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att notera att fullmäktige tagit del
av informationen om begravningsombud.
Sammanfattning
När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska
Länsstyrelsen förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur
församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska
kyrkan. Begravningsombud utses för fyra kalenderår, med start den 1
januari året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige.
Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och
kvalificerad person.
Örkelljunga kommun har möjlighet att lämna förslag på lämplig person
som kan vara förordnad som begravningsombud.
Beslutsunderlag
Meddelande - Förordnande av begravningsombud för de som inte illhör
Svenska kyrkan i Skåne, Blekinge och Kronobergs län
____________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2018-11-26

19(21)

Sammanträdesprotokoll 2018-10-22
Kommunfullmäktige

KF §123 KLK.2018.447 113

Agneta Lindau Persson, S - Begäran om entledigande
från samtliga politiska uppdrag
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Agneta Lindau Persson
(S) entledigande från samtliga politiska uppdrag i Örkelljunga
kommun. Avsägelsen sänds in till Länsstyrelsen för ny
sammanräkning avseende uppdraget i kommunfullmäktige.
Bakgrund
Agneta Lindau Persson (S) lämnar 2018-09-18 en avsägelse från
samtliga politiska uppdrag i Örkelljunga kommun med omedelbar
verkan.
Beslutsunderlag
Agneta Lindau Persson, S - Begäran om entledigande från samtliga
politiska uppdrag
____________
Expedieras till:
Agneta Lindau Persson (S)
Länsstyrelsen
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KF §124 KLK.2018.530 113

Blagoveska Poulsen, SD - Begäran om entledigande
från samtliga politiska uppdrag
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Blagoveska Poulsen (SD)
entledigande från samtliga politiska uppdrag i Örkelljunga
kommun. Avsägelsen sänds in till Länsstyrelsen för ny
sammanräkning avseende uppdraget i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige väljer Emily Haydari (SD) till ersättare i
socialnämnden till och med 2018-12-31.
Kommunfullmäktige väljer Emily Haydari (SD) till ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden till och med 2018-12-31.
Kommunfullmäktige väljer Stefan Svensson (SD) till huvudman i
Sparbanken Boken till och med årsstämman 2019.
Kommunfullmäktige väljer Sven Gustafsson (SD) till ersättare i
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB till och med årsstämman 2019.
Bakgrund
Blagoveska Poulsen (SD) lämnar 2018-09-27 en avsägelse från
samtliga politiska uppdrag.
Förslag
Anneli Eskilandersson (SD) yrkar att följande fyllnadsval görs:
Emily Haydari (SD) föreslås väljas till ersättare i
·
socialnämnden
Emily Haydari (SD) föreslås väljas till ersättare i
·
samhällsbyggnadsnämnden
Stefan Svensson (SD) föreslås väljas till huvudman i
·
Sparbanken Boken
Sven Gustafsson (SD) föreslås väljas till ersättare i Örkelljunga
·
Fjärrvärmeverk AB
Beslutsgång
Ordförande finner att kommunfullmäktige beviljar Blagoveska Poulsen
(SD) entledigande från samtliga politiska uppdrag. Avsägelsen sänds in
till Länsstyrelsen för ny sammanräkning avseende uppdraget i
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kommunfullmäktige.
Ordförande finner att kommunfullmäktige genomför fyllnadsval i
enlighet med yrkandet från Anneli Eskilandersson (SD).
Beslutsunderlag
Blagoveska Poulsen, SD - Begäran om entledigande
____________
Expedieras till:
Blagoveska Poulsen (SD)
Länsstyrelsen
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Sparbanken Boken
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB

