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KF §39 KLK.2019.213

042

Årsredovisning 2018 för Örkelljunga kommun inklusive
särredovisning av VA-verksamheten 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna och fastställa
Årsredovisningen för Örkelljunga kommun (förvaltningsberättelse
och verksamhetsberättelse) per den 31 december 2018.
Årsredovisningar för kommunens bolag hanteras enligt
vederbörlig ordning.
Kommunfullmäktige beslutar fastställa redovisningen av VAverksamheten 2018 benämnd samhällsbyggnadsförvaltningens
bokslut gällande VA 2018-12-31 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 2018, ingick i
kommunstyrelsen eller någon av nämnderna, i beslutet om
ansvarsfrihet för respektive förtroendemannaorgan.
Bakgrund
Föreligger förslag till Årsredovisning 2018 samt redovisning av
VA-verksamheten 2018.
För den samlade kommunförvaltningen uppgick resultatet till 9,3 mkr
beräknat enligt blandmodellen (bolagen exkluderade).
Balanskravsresultatet blev 9,0 mkr.
Kommunkoncernen redovisar ett resultat på 14,1 mkr 2018, vilket ska
jämföras med 17,2 mkr 2017 enligt blandmodellen.
Den samlade förvaltningsverksamheten visar en samlad avvikelse på
-13,8 mkr vilket ska jämföras med avvikelsen på -20,8 mkr för 2017.
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Investeringarna 2018 uppgick till 49,1 mkr mot budgeterade utgifter
på 69,5 mkr. Den enskilt största investeringen avser den nya Hälsoförskolan på Högkullen.
Kommunstyrelsen har beslutat att överlämna Årsredovisningen till
revisorerna för revision.
Kommunstyrelsen föreslår vidare fullmäktige besluta att godkänna
Årsredovisningen för 2018 för Örkelljunga kommun.
Kommunstyrelsen föreslår slutligen kommunfullmäktige att fastställa
redovisningen av VA-verksamheten 2018 benämnd
samhällsbyggnadsförvaltningens bokslut gällande VA 2018-12-31 för
Örkelljunga kommun.
Revisionens underlag
Revisionen har inlämnat
Revisionsberättelse för 2018
·
Revisorernas redogörelse för 2018
·
KPMG - Granskning av bokslut och Årsredovisning per 2018·
12-31, Granskningsrapport för Örkelljunga kommun
Lekmannarevisorns Granskningsrapport för
·
Örkelljungabostäder AB
Lekmannarevisorns granskningsrapport för Örkelljunga
·
Fjärrvärmeverk AB
Revisorerna Bengt Hammarstedt, Lena Arvidsson-Hartman, Leif
Danielsson, Fredrik Kjellman och Gun Kempe har inlämnat
Revisionsberättelse för år 2018 enligt följande:
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom
utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens
företag.
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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 i verksamheten samt för
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 genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Vi noterar att socialnämnden även i år redovisar ett underskott
motsvarande -11,6 mnkr (-11,9 mnkr). Nämndens bristande
budgetföljsamhet är alarmerande och indikerar på behov av mer
kraftfull styrning, ledning, uppföljning och kontroll avseende
nämndens verksamhet och ekonomi. Utifrån genomförd fördjupad
granskning avseende socialnämndens ekonomistyrning bedömer vi att
socialnämnden inte till fullo har en ändamålsenlig ekonomistyrning,
uppföljning och kostnadskontroll. Därtill vill revisorerna påpeka vikten
av att kommunstyrelsen bedriver en aktiv och verkande uppsikt.
Vi bedömer mot bakgrund av ovan att socialnämnden inte har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande
sätt. Vi bedömer sammantaget att styrelsen och övriga nämnder 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 har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige
uppställt.
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Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och
nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för
2018.
Vi åberopar redogörelse och rapporter.
Kommunfullmäktiges behandling
Vid kommunfullmäktiges behandling av Årsredovisning 2018 lämnas
en utförlig redogörelse från t f kommunchef Stefan Christensson.
Yrkanden
Thomas Bjertner, S, Henrik Nilsson, M, Christer Unosson, KD, och
Martin Gustafsson, C, yrkar bifall till förslaget till beslut.
Under ärendets behandling yttrar sig även Arne Silfvergren, S, Michael
Bengtsson, SD, Emily Haydari, SD, Mikael Eskilandersson, SD, Niclas
Bengtsson, SD, Christer Olsson, S, och Gunilla Danielsson, S.
Beslutsunderlag
Protokoll 2019-04-03 - KS § 89
Årsredovisning 2018.pdf
VA Verksamhetsberättelse 2018 (2).pdf
Revisionsberättelse för år 2018
Revisorernas redogörelse för år 2018
KPMG - Granskning av bokslut och årsredovisning 2018-12-31
Revisorernas granskningsrapport för år 2018 Örkelljungabostäder AB
Revisorernas granskningsrapport för år 2018 Örkelljunga
Fjärrvärmeverk AB
____________
Expedieras till:
Revisorerna
Kommunens nämnder
Ledningsgruppen
Serkon
KPMG
Anna Lindström
Stefan Christensson
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KF §40 KLK.2019.212

043

Utbetalning av partistöd 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för 2019 utbetala partistöd enligt
ekonomichefens förslag nedan:
Bakgrund
Ekonomichef Stefan Christensson presenterar förslag till partistöd
enligt följande:

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-04-03 - KS § 88
Utbetalning partistöd 2019.pdf
____________
Expedieras till:
Partierna
Serkon
Stefan Christensson
Anna Lindström
Erika Ebbesson
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KF §41 KLK.2019.211

007

Kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata
utförare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Program för uppföljning av
privata utförare under perioden 2019-2022.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2015 ett program för uppföljning av privata
utförare. I 5 kap 3§ kommunallagen stadgas att kommunfullmäktige för
varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för
sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I
programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska
följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.
Programmet ska omfatta all verksamhet som utförs av privata utförare
där kommunen är huvudman, vilket exkluderar fristående förskolor
respektive skolor eftersom de är egna huvudmän.
Beslutsunderlag
Protokoll 2019-04-03 - KS § 90
Privata utförare kf 160 2015.pdf
Tjänsteskrivelse Program för privata utförare.docx
Program för uppföljning av privata utförare 2019-2022.pdf
____________
Expedieras inklusive program till:
Anna Lindström f v b till hemsidan
Nämnderna
Ledningsgruppen
Ksau 2021-11-15
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KF §42 KLK.2019.181

404

Söderåsens Miljöförbund - Tillsynsansvar - lag om tobak
och liknande produkter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Söderåsens miljöförbund får
tillsynsansvar enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter i Örkelljungas (Bjuvs, Klippans, Perstorps, och Svalövs)
kommun.
Bakgrund
Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar att föreslå
kommunfullmäktige i medlemskommunerna att Söderåsens
miljöförbund får tillsynsansvar enligt lag (SFS 2018:2088) om tobak
och liknande produkter i Bjuvs kommun, Klippans kommun, Svalövs
kommun, Perstorps kommun och Örkelljunga kommun.
Övertag av tillsynen sker under förutsättning att kommunfullmäktige i
medlemskommunerna även beslutar om taxa, i enlighet med förslag i
direktionens ärende 2019.273.
Kommunen ansvarar för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Tillsynen omfattar
både regelefterlevnaden i detaljhandeln samt gällande rökfria miljöer. I
Bjuvs kommun, Klippans kommun, Svalövs kommun, Perstorps
kommun och Örkelljunga kommun är Söderåsens miljöförbund
ansvariga för tillsynen enligt nuvarande lagstiftning.
Den 1 juli 2019 träder lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter i kraft. Den nya lagen ersätter tobakslagen (1993:581) och
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).
Flertalet av bestämmelserna i tobakslagen och lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare förs i sak oförändrade över till den
nya lagen. Därutöver införs genom den nya lagen krav på
försäljningstillstånd för att få sälja tobak till konsument och för att få
bedriva partihandel med tobaksvaror. Kommunen är enligt den nya
lagen ansvarig tillstånds- och tillsynsmyndighet. Lagändringen innebär
att samtliga medlemskommuner behöver ta beslut om vart
tillsynsansvaret ska ligga.
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Om Söderåsens miljöförbund ska ha tillsynsansvaret enligt den nya
lagen krävs att arbetet finansieras genom avgiftsuttag enligt
självkostnadsprincipen. Det innebär att kommunerna även då behöver
ta beslut om taxor som omfattar tillstånds- och tillsynsavgifter.
Besluten måste vara tagna och ha vunnit laga kraft senast den 1 juli
2019.
Kommunfullmäktiges behandling
Vid kommunfullmäktiges behandling yttrar sig Arne Silfvergren, S.
Beslutsunderlag
Protokoll 2019-04-03 - KS § 91
Söderåsens Miljöförbund - Tillsynsansvar - lag om tobak och liknande
produkter
____________
Expedieras till:
Söderåsens Miljöförbund
Nämnderna
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KF §43 KLK.2019.182

406

Söderåsens Miljöförbund - Förslag till ny taxa - lagen
om tobak och liknande produkter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderåsens
miljöförbunds förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt lagen
om tobak och liknande produkter (2018:2088). Taxan ska börja
gälla den 1 juli 2019. Taxan ersätter taxa för tobak samt taxa för
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Bakgrund
Direktionen för Söderåsens miljöförbund föreslår kommunfullmäktige i
medlemskommunerna att godkänna förslag om ny taxa för prövning
och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088).
Ett sådant förslag är en förutsättning för att miljöförbundet ska kunna
överta denna tillsyn. Taxan ska börja gälla den 1 juli 2019. Taxan
ersätter taxa för tobak samt taxa för elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Den nya taxan innebär följande:
Avgift för handläggning av prövning vid detaljhandel med
·
tobaksvaror införs med en avgift motsvarande 8 K.
Avgift för handläggning av prövning vid partihandel med
·
tobaksvaror införs med en avgift motsvarande 9 K.
Timavgift kan tas ut vid handläggning av anmälan om
·
förändrade ägarförhållanden eller andra ändringar som kan
påverka förutsättningar för tillstånd.
Anmälningsavgiften för elektroniska cigaretter och
·
påfyllningsbehållare på 1 K tas bort.
Tillsynsavgiften för elektroniska cigaretter och
·
påfyllningsbehållare höjs från 1 K till 2K året då man anmäler
försäljningen. Därefter är tillsynsavgiften 1 K.
Tillsynsavgiften för tobaksförsäljning lämnas oförändrad och är
·
även fortsättningsvis 3 K.
Möjligheten att ta betalt per timme nerlagd tillsynstid när
·
schabloniserad tillsynsavgift inte räcker till behålls,
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Timavgiften räknas upp enligt SKLs prisindex för kommunal
verksamhet (PKV), dock minst med 2,7% med basmånad oktober
2017.
Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2019 får Sverige en ny lag om tobak och liknande produkter,
SFS 2018:2088, Den nya lagen ersätter nuvarande tobakslag
(1993:581) samt nuvarande lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare (2017:425).
Söderåsens miljöförbund är sedan tidigare ansvarig myndighet för
tillsyn enligt tobakslagen samt lagen om elektroniska cigaretter i
samtliga medlemskommuner. Miljöförbundet föreslår att
miljöförbundet även fortsättningsvis ansvarar för prövning och tillsyn
gällande tobak och elektroniska cigaretter. En förutsättning för detta är
dock att myndigheten kan ta betalt för det arbete som kommer att
utföras, i enlighet med kommunallagens regler om självkostnads- och
likställighetsprincipen. Miljöförbundets förslag till övertagande av
tillsynsansvar hanteras i ärende med diarienummer 2018.3017.
I propositionen till den nya lagen kan man utläsa att alkohollagen
används som förebild i stora delar av framtagandet av den nya lagen.
Miljöförbundets utredning visar dock att alkohollagen inte kan
användas som grund vid miljöförbundets framräkning av taxan, då
avgifterna för ett serveringstillstånd enligt alkohollagen visar kraftiga
variationer både i våra medlemskommuner men även i andra
närliggande kommuner.
Den nya lagstiftningen innebär nya arbetsuppgifter. Nya arbetsuppgifter
innebär en viss osäkerhet kring innebörden och tidsåtgången. I
utredningen har man gjort en omvärldsanalys och gjort en beräkning på
tidsåtgång för nytillkomna arbetsuppgifter, En utvärdering av
arbetsuppgifternas omfattning kan göras först efter att
arbetsuppgifterna utförts under en period. En sådan utvärdering kan
medföra att taxorna behöver ses över och justeras framöver.
Om kommunerna inte godkänner miljöförbundets förslag på taxa och
därmed också att inte överlämna tillsynsansvaret enligt lagen om tobak
och liknande produkter till Söderåsens miljöförbund kommer samtliga
uppgifter som är kopplade till detaljhandel med tobaksvaror inklusive
rökfria miljöer samt detaljhandel med elektroniska cigaretter att återgå
till kommunerna.
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Beslut om tillsynsansvar samt taxor behöver vara tagna och ha vunnit
laga kraft senast den 1 juli 2019.
Ytterligare information och möjlighet att ställa frågor kommer att ges
under medlemssamrådet under mars månad.
Kommunfullmäktiges behandling
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig
kommunstyrelsens ordförande Christian Larsson, M.
Beslutsunderlag
Protokoll 2019-04-03 - KS § 92
Söderåsens Miljöförbund - Förslag till ny taxa - lagen om tobak och
liknande produkter
Söderåsens Miljöförbund - Taxa för tobakstillsyn förtydligande.msg.docx
____________
Expedieras till:
Söderåsens Miljöförbund
Nämnderna
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KF §44 KLK.2018.579

003

Lokal ordningsstadga för Örkelljunga kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till Lokal
ordningsstadga för Örkelljunga kommun.
Bakgrund
Länsstyrelsen har tagit emot kommunfullmäktiges anmälan av beslut
den 25 februari 2019, KF § 17, om antagande av nytt förslag till Lokal
ordningsstadga för Örkelljunga kommun.
Länsstyrelsen har inget att erinra mot kommunfullmäktiges beslut att
låta de av Länsstyrelsen upphävda §§ 6 och 9 utgå ur den lokala
ordningsstadgan.
Länsstyrelsen noterar att fullmäktige, enligt de handlingar
Länsstyrelsen fått del av, inte beslutat om de följdändringar som
beslutet bort föranleda, av 1 § andra stycket andra meningen, 2 § första
stycket andra meningen och 3 §, såvitt gäller hänvisningen till andra
föreskrifter i stadgan.
Föreligger reviderat förslag till ordningsstadga.
Beslutsunderlag
Protokoll 2019-04-03 - KS § 98
Lokal Ordningsstadga - 2019-03-12.docx
Länsstyrelsen Skåne - Meddelande om anmälan om lokal
ordningsstadga för Örkelljunga kommun(10245233) (0)_TMP.pdf
Protokoll 2019-03-25 - KF §36
____________
Expedieras till:
Suzana Bjelic för införande på hemsidan efter komplettering med §
Länsstyrelsen
Stefan Christensson
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KF §45 FASTIGHET.2018.17

252

Fastighetsförvärv av del av Västra Ringarp 8:380
avseende genomförande av detaljplan"Lycksta äng".
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förvärva delar av Västra
Ringarp 8:380 för 23 kr/m2 vilket motsvarar en total ersättning
om cirka 133 400 kronor. Exploateringsavtalet som omfattar
åtagandeansvar och ersättning läggs till grund för genomförandet
parterna emellan.
Utgiften täcks genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur
Tilläggsbudget 1, Investering.
Beskrivning av ärendet
Som del i att fullfölja genomförande av den blivande detaljplanen
"Lycksta äng" krävs det fastighetsbildningsåtgärder. De innebär bland
annat att delar av fastigheten Västra Ringarp 8:380, ägd av Lycksta
Äng AB, överförs till kommunens innehav.
Möten har vidtagits med företrädaren för Lycksta Äng AB.
Hittillsvarande överenskommelser har befästs genom gemensam
ansökan till lantmäteriet. Åtgärderna som söks avser att uppnå
fastighetsindelning som är i enlighet med den blivande detaljplanen
"Lycksta äng" samt även i de närliggande avsnitten också uppnå
planöverensstämmelse.
Örkelljunga kommun förvärvar genom åtgärden totalt cirka 5800 m2
från fastigheten Västra Ringarp 8:380. Ersättningsfrågan har i ansökan
lämnats för att senare kompletteras med ett särskilt avtal. Lycksta Äng
AB har begärt att ersättning för de områden som avstås till kommunen
skall som motsvara anslutningsavgiften för vatten och avlopp för den
tomtplats som bolaget fortfarande har kvar.

17(28)

Sammanträdesprotokoll 2019-04-29
Kommunfullmäktige

Anslutningsavgiften som kunnat beräknas efter tillgängliga uppgifter
om ungefärlig tomtstorlek (3400 m2) samt det lägenhetsantal (10 st.)
som enligt Lycksta Äng AB tomtplatsen avses bebyggas med. Den
beräknade avgiften avrundas även uppåt med en viss hänsyn till befarat
kommande taxehöjning och blir då 133 400 kr.
Anslutningsavgiften omräknat till förvärvad yta (5800 m2) blir då 23
kr/m2. Företrädaren för Lycksta Äng AB har via telefon, 2019-03-15,
medgivit att ersättningsnivån godtas.
Beslutsunderlag
Protokoll 2019-04-03 - KS § 100
Tjänsteskrivelse
Ansökan- Fastighetsbildning
Kartskiss 1 - 2
Plankarta (Antagande)
Illustrationsplan (Antagande)
____________
Expedieras till:
Mikael Strömbäck
Samhällsbyggnadsnämnden
Stefan Christensson
Anna Lindström
Katja Berg
Mathias Svensson
Ulf Liljankovski
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KF §46 KLK.2019.206

371

Motion, SD - Solceller på kommunens byggnader
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Matti Josefsson, SD, och Tommy Brorsson, SD, har för
Sverigedemokraterna inlämnat motion enligt följande:
Sydsverige kommer med stor sannolikhet att få elbrist och
effektstörningar i näten när kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 tas
ur drift 2019 och 2020 vilket innebär att 2.850 megawatt försvinner ur
systemet. Redan nu med dessa reaktorer i drift finns det vissa tider på
året ett stort el-underskott.
Vi föreslår därför att kommunen, där så är lämpligt, placerar solceller
på kommunala byggnaders tak, för att i någon mån bidra till att minska
effektstörningarna vid elbrist samt för kommuninnevånarna vara det
goda föredömet att ta efter.
Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår därför:
Att kommunen undersöker var det är möjligt och ekonomiskt
försvarbart att montera solceller.
Att kommunen vid nybyggnation och ändringar på befintliga
byggnader tar i beaktande montage av solceller.
Beslutsunderlag
Motion, SD - Solceller på kommunens byggnader
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22
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KF §47 KLK.2019.229

779

Motion, SD - Sondmatning inom kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Stefan Svensson, Sverigedemokraterna har inlämnat motion enligt
följande:
2017-02-01 infördes en avgift för Nutritionsbehandling, dvs.
Sondmatning.
Avgiften började då jämställas med helkost på särskilt boende och
summan fastställdes därför till 3180:-/mån. Tidigare hade ingen avgift
för Nutritionsbehandling debiterats brukaren.
Att jämställa sondmatning med helkost anser jag är fel och inte
humant. Nutritionsbehandling är av Läkare, Sjuksköterska eller dietist
fastställ diagnos.
Brukare av Nutritionsbehandling bör och kan inte jämställas med
brukare som åtnjuter kökets mat. De kan t.ex inte själva välja vilka
dagar de vill ha "mat" eller om de ens vill ha någon "mat".
Sondmat är klassat som ett medicinskt livsmedel och kan inte
jämställas med mat från köket som serveras snyggt på en tallrik och
med möjlighet att åtnjutas i goda vänners närvaro. Självklart är det stor
skillnad att få sin näring genom en slang I näsan, eller få den från köket
där lukt och öga även får sin del av måltiden.
Region Skåne skriver bl.a: Nutritionsområdet omfattar vanlig mat,
kosttillägg, enteral och parenteral nutrition. Mat- och
näringsbehandling ska ingå som en del av den medicinska
behandlingen och uppmärksammas både före, under och efter
sjukhusvistelsen.
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Region Skåne, som vart 4:e år tillsammans med Skånes kommuner gör
upphandling av Nutritionsprodukter, har vid tillfälle, 2018, för full
ranson debiterat brukare 980:-/mån och har en högsta kostnad av 1375:/mån för personer över 16 år. Personer under 16 år betalar 120:- för 90
dagar och asylsökande betalar 50:-/mån.
För de brukare som i egna hemmet har sondmatning och ej själva kan
hantera detta, tillkommer avgift för Hemsjukvård, och det har jag inga
invändningar emot.
I Örkelljunga fanns i April 2018 5st brukare av Nutritionsbehandling,
och för framtiden ser jag ingen anledning att kalkylera med någon stor
ökning av detta.
Jag vill att detta medicinska livsmedel till brukaren ska debiteras med
lägsta möjliga avgift, och hänsyn tas till kommunallagen, kapitel 2,
paragraf 6:
"Kommuner och Landsting får inte ta ut högre avgifter än som svara
mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller
Landstinget tillhandahåller"
Med anledning av ovanstående yrkar jag följande:
Att: Örkelljunga kommun likt modell från Laholm, för den som
använder näringsdryck, sondmat eller andra nutionsprodukter gör
avdrag på kosten motsvarande belopp på faktura från Region Skåne.
dvs. brukaren betalar bara för den verkliga kostnaden kommunen haft
för nutritionsprodukter för honom/henne.
Beslutsunderlag
Motion, SD - Sondmatning inom kommunen
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22
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KF §48 KLK.2019.254

135

Motion, SD - Hörlurar med inbyggd tolköversättning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Emily Haydari, SD, och Anneli Eskilandersson, SD har inlämnat
motion enligt följande:
Hörlurar med inbyggd översättning kan minska kostnaderna för
kommunen.
För att dra ner på kostnaderna i kommunen och med det klara av
välfärden, bör vi effektivisera och digitalisera tjänster för att minimera
kostnaderna. Om digitalisering talas det flitigt och det anses vara ett bra
sätt att klara framtida utmaningar som kommuner står inför.
Hörlurar med inbyggd tolk är en form av digitalisering och
effektivisering i kommunens verksamheter. Hörlurarna kan redan i
dagsläget översätta på 40 språk, men eftersom tekniken är i ständig
utveckling, kommer troligen all världens språk innefattas framöver.
Vi ser positivt på digitalisering och teknikens möjligheter för att möta
alla kommunens behov. Av den anledningen tycker vi att kommunen
bör utreda hur ny teknik med automatisk översättning kan användas i
Örkelljunga kommuns verksamheter, som till exempel inom utbildning,
skola och inom socialtjänsten.
SD Örkelljunga föreslår fullmäktige att besluta:
-Att Örkelljunga kommun skall utreda hur ny teknik med automatisk
översättning kan användas i kommunens verksamhet.
Beslutsunderlag
Motion, SD - Hörlurar med inbyggd tolköversätning
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22
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KF §49 KLK.2019.202

293

Interpellation, SD - Uppdraget till Örkelljungabostäder
AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga Interpellationen från
Mikael Eskilandersson till handlingarna.
Bakgrund
Mikael Eskilandersson, SD, har framfört följande Interpellation till
kommunstyrelsens ordförande i Örkelljunga.
Med anledning av att Kommunfullmäktige tidigare godkänt en
avsiktsförklaring mellan kommunen och Örkelljungabostäder avseende
byggandet av ett nytt äldreboende och därtill skulle kommunstyrelsens
arbetsutskott utse styrgrupp, arbetsgrupper referensgrupper.
Detta var ett bifall till motionen med följande att-sats:
Att fullmäktige ger kommunstyrelsen och Örkelljungabostäder AB i
uppdrag att tillsammans belysa olika alternativ och redovisa förslag.
I avsiktsförklaringen med Örkelljungabostäder kan vi också läsa
följande:
"Parterna ska tillsammans bestämma lokalisering av fastigheten inom
kommunen. Parterna skall tillsammans utforma de lokaler, som
kommunen skall hyra, för att uppfylla kraven av ett modernt boende.
Arbetet kommer ske med hjälp av styrgrupp, arbetsgrupper och
referensgrupper. I referensgruppen ska pensionärsorganisationer ingå. "
Beslutet fattades i november 2013 och det fanns en preliminär tidsplan
för arbetet som uppgav att arbetet skulle påbörjas under hösten 2013,
vilket alltså redan vid beslutstidpunkten var passerat. Därmed är det
kanske naturligt att planens sluttid som är satt till 2017 också har
passerats. Det har dock varit väldigt tyst kring dessa arbetsgrupper som
ska ha tillsatts och även om mitt parti ofta hålls utanför alla möjliga
former av grupper, så verkar även andra partiers företrädare ovetandes
som hur arbetet går med att tillsammans med Örkelljungabostäder.
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Trots allt så är det Örkelljungabostäder som fått uppdraget enligt
avsiktsförklaringen som godkändes av kommunfullmäktige, citat:
"Örkelljungabostäder AB ska ansvara för upphandling och uppförande
av ett nytt äldreboende, inklusive ett gemensamt centralkök, i
Örkelljunga kommun med plats för ca. 70 brukare"
Med anledning av vad som presenterats i denna interpellation uppstår
en rad frågor. Jag vill därför fråga kommunstyrelsen ordförande, som
även är ordförande för KSAU och har ansvaret för att beslutet fullföljs,
följande:
1.
2.
3.
4.

Har en styrgrupp skapats tillsammans med Örkelljungabostäder
och hur ser fördelningen ut mellan politiker och representanter
för Örkelljungabostäder?
Hur många och vilka arbetsgrupper har skapats tillsammans
med Örkelljungabostäder, samt vad har de presterat sedan
beslutet fattades?
Hur många referensgrupper har skapats tillsammans med
Örkelljungabostäder och vad har de presterat sedan beslutet
fattades?
När kommer arbetet med ett nytt äldreboende, som har arbetats
fram tillsammans med Örkelljungabostäder, att presenteras för
kommunfullmäktige och hur kommer det att se ut?

Kommunfullmäktiges behandling 2019-03-25
Kommunstyrelsens ordförande Christian Larsson har meddelat att han
avser att svara på motionen vid kommunfullmäktiges kommande
sammanträde.
Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna Interpellationen och
hantera denna vid kommande sammanträde med fullmäktige.
Kommunfullmäktiges behandling 2019-04-27
Kommunstyrelsens ordförande Christian Larsson framför bl a följande i
sitt svar på Interpellationen:
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När det gäller punkt 1 finns följande beslut i kommunstyrelsens
arbetsutskott 2014-01-15, § 7 :
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att utse följande
styrgrupp:
Kommunstyrelsens arbetsutskott, d v s
Carina Zachau, sammankallande
Tomas Nilsson
Gunnar Edvardsson
Christer Olsson
Thomas Bjertner
Socialnämndens ordförande
Socialnämndens vice ordförande
Socialchefen
1 representant från Örkelljungabostäder AB
Ekonomichefen,
Kommunchefen
Fastighetsingenjören tillika VD.
Denna styrgruppen finns fortfarande.
När det gäller punkt 2 och 3 om styrgrupper och referensgrupper
framförs följande:
Ovannämnda styrgrupp har varit tillika arbetsgrupp. Gruppen har
arbetat med var och vem som ska utföra äldreboendet samt
ägandeformen.
När det gäller punkt 4 framförs följande:
2016 kom gruppen fram till att det inte var någon framkomlighet för
byggandet av äldreboende i Örkelljungabostäders regi. Enligt beslut i
oktober 2016 efterhörde Örkelljungabostäders representanter om
Riksbyggen kunde utföra äldreboendet och noterade att
kommunfullmäktiges beslut borde ändras.
Hösten 2018 gavs kommunfullmäktige möjlighet att träffa 3
entreprenörer i ärendet.
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Därefter har kommunstyrelsen i januari 2019 beslutat att Örkelljunga
kommun ska påbörja förhandling med Eirhem AB om villkoren i ett så
kallat markanvisningsavtal där Örkelljunga kommun anvisar mark
genom en direktanvisning till EirHem AB och uppdrar åt den samme
att bygga äldreboendet på Lycksta äng.
Uppdraget enligt ovan gäller bara om Örkelljunga kommun kommer
överens med fastighetsägaren om att köpa marken. Direktanvisning till
EirHem AB kommer dessutom bara att ske om förhandlingen mynnar ut
i ett avtal med villkor som kommunen finner attraktiva. Om så inte sker,
kommer inte någon markanvisning att ske. Markanvisningsavtalet ska
omfatta en beskrivning av ansvarsfördelningen mellan parterna, samt
vilken hyra och vilka hyresvillkor som ska gälla. Priset för marken ska
framgå av markanvisningsavtalet.
Kommunen ska enligt markanvisningsavtalet förbehålla sig rätten att
när som helst under avtalstiden återta markanvisningen om kommunen
gör bedömningen att det finns skäl att anta att byggherren inte avser
eller förmår genomföra projektet i enlighet med avtalet.
Markanvisningsavtalet ska godkännas av Kommunstyrelsen innan
avtalet undertecknas av parterna och blir gällande
Interpellationsdebatt
Vid den efterföljande interpellationsdebatten deltar Mikael
Eskilandersson, SD, Christian Larsson, M, Thomas Bjertner, S, Henrik
Nilsson, M, och Gunnar Edvardsson, KD.
Mikael Eskilandersson tackar för interpellationssvaret.
Beslutsunderlag
Protokoll 2019-03-25 - KF §28
Interpellation, SD - Uppdraget till Örkelljungabostäder AB
____________
Expedieras till:
Mikael Eskilandersson
Christian Larsson
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KF §50 KLK.2019.167

104

Moderaterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd
jämte granskningsrapport
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga Moderaternas redovisning
av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport till
handlingarna.
Beslutsunderlag
Protokoll 2019-03-13 - KSAU § 75
Redovisning av erhållet lokalt partstöd jämte granskningsrapport
____________
Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Henrik Linderos
Henrik Hammar
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KF §51 KLK.2019.226

113

Pontus Björk, C - Begäran om entledigande som
ledamot och ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Pontus Björk från
uppdragen som ledamot och ordförande i kultur- och
fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att uppta frågan om ny ledamot och
ordförande vid nästa sammanträde med fullmäktige.
Bakgrund
Pontus Björk, C, anhåller om entledigande från sitt uppdrag som
ledamot och ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande
____________
Expedieras till:
Pontus Björk
Troman
Löneenheten
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige 2019-05-25
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KF §52 KLK.2019.245

113

Länsstyrelsen Skåne - Ny ledamot/ersättare för ledamot
i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar att Therese Rosenlöf, C, utsetts som
ny ledamot i kommunfullmäktige efter Kenny Lärkevie och att
Ingela Lärkevie, C, utsetts som ny ersättare efter Therese Rosenlöf.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsen Skåne - Beslut ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige
____________
Expedieras till:
Therese Rosenlöf
Ingela Lärkevie
Troman
Löneenheten
Kenth Svensson
Helen Karlsson

