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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2019-05-27

Omröstningar

Ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare
När-
varo

§ § §

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Nilsson Morgan (SD) Nt

Svinhufvud Roos Madeleine (M) Nt

Olsson Christer (S) N

Brorsson Tommy (SD) N

Strömberg Jon (M) N

Gustafsson Martin (C) N

Bjertner Thomas (S) N

Bengtsson Niclas (SD) N

Eskilandersson Anneli (SD) N

Larsson Christian (M) N

Danielsson Gunilla (S) N

Engelbrekt Daniel (KD) N

Bengtsson Michael (SD) N

Nirvén Mattias (M) N

Nilsson Tomas (C) N

Josefsson Matti (SD) N

Silfvergren Arne (S) N

Nilsson Per-Uno (M) Nt

Bengtsson May (SD) N

Håkansson Tommy (S) N

Edvardsson Gunnar (KD) N

Anderberg Lennart (SD) N

Lindahl Theresa (M) F

Kronnäs Veronika (MP) Nt

Rosenqvist Tommy (SD) N

Svensson Ingmar (S) N

Rosenlöf Therese (C) N

Björk Lisa (SD) N

Linderos Henrik (M) N

Unosson Christer (KD) N

Svensson Leif (S) N

Haydari Emily (SD) N

Jönsson Annika (M) N

Svensson Stefan (SD) N

Stebner Tyrone (S) Nt

Hammar Henrik (M) N

Håkansson Magnus (KD) N

N = närvarande ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande, ersättare saknas
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §53 KLK.2019.258 041

Tilläggsbudget 1 för 2019

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ekonomichefens
förslag till tilläggsbudget 1 för 2019.

Sammanfattning
Från ekonomichef Stefan Christensson finns följande förslag till
tilläggsbudget 1 för 2019.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2019-05-08 § 108.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
ekonomichefens förslag till tilläggsbudget 1 för 2019.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-05-08 - KS § 108
Tjänsteskrivelse TB1 för 2019.pdf
REV TB 1 - 2019.pdf

____________
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Expedieras till:
Kommunchef
Redovisningschef
Serkon
Samhällsbyggnadsnämnden
Fastighetschefen
Ledningsgruppen
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §54 KLK.2019.260 041

Anvisningar för delårsrapport 2019

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna anvisningarna för
delårsrapporten 2019.

Sammanfattning
Från redovisningschef Anna Lindström finns ett förslag till anvisningar
för delårsrapporten 2019. Av förslaget framgår bland annat följande.

Delårsrapporten för 2019 ska utgå från budget 2019, vilket innebär att
delårsrapporten ska analyseras utifrån verksamhetens resultat och mål
med utgångspunkt från 2019. Målen ska analyseras och kommenteras
utifrån begreppet ”God ekonomisk hushållning”. Analysen ska visa om
verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Kommunfullmäktige ska behandla och godkänna delårsrapporten.
Revisorerna ska göra en bedömning av om resultatet är förenligt med
det kommunövergripande styrkortet och de finansiella mål som
fullmäktige har fastställt.

Delårsrapporten är ett budgetuppföljningsdokument med information
om avvikelser mot givna budgetramar. Varje nämnd ska också lämna en
prognos över beräknat utfall samt uppfyllelse av nämndernas styrkort
per helår 2019. Om det finns en negativ budgetavvikelse ska nämnden
redogöra för åtgärder och handlingsplaner för att nå budget i balans för
2019.

Vid upprättande av delårsrapporten ska motsvarande
redovisningsprinciper som i den senaste årsredovisningen användas.
Eventuellt nya rekommendationer från Rådet för Kommunal
Redovisning (RKR) bör beaktas. Rekommendation R17 från RKR om
delårsrapport kommer att vara vägledande vid framtagning av
delårsrapporten.

I förslaget ingår en tidplan.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2019-05-08 § 109.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
anvisningarna för delårsrapporten 2019.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-05-08 - KS § 109
Reviderad Anvisningar Delårsrapport 2019_exkl sammanställd
redovisning.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunchef
Redovisningschef
Serkon
Nämnderna
Ledningsgruppen
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §55 KLK.2019.194 046

Verksamhetsberättelse för 2018 avseende stiftelser
förvaltade av Örkelljunga kommun

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med ekonomichefens
förslag godkänna stiftelsernas verksamhetsberättelser och
revisionsberättelser för 2018.

Sammanfattning
Det finns en verksamhetsberättelse för 2018 avseende nio stiftelser som
förvaltas av Örkelljunga kommun, samt en revisionsberättelse från
kommunens revisor.

Redovisningar för respektive stiftelse avseende 2018:

· Inga medel har delats ut under 2018 från Stiftelsen Carl P
Johanssons Donationsfond. Registerhållningsavgift på 200
kronor har belastat fonden. Registerhållningsavgiften har
betalats av kommunens medel. Därmed har fonden en skuld på
200 kronor till kommunen på balansdagen.

· Inga medel har delats ut under 2018 från Stiftelsen
Gårdfarihandlandens Planteringsfond. Registerhållningsavgift
på 200 kronor har belastat fonden. Registerhållningsavgiften har
betalats av kommunens medel. Därmed har fonden en skuld på
200 kronor till kommunen på balansdagen.

· Efter beslut av Länsstyrelsen 2016-08-26 får Stiftelsen Hilda
och Vilhelm Olssons fond förbruka tillgångarna i enlighet med
stiftelsens ändamål eller så nära som möjligt. Enligt
registreringsbeviset är stiftelsens ändamål ”att tillgångarna ska
användas för att bereda ålderdomshemmets (avser Örkelljunga
kommuns ålderdomshem i Turabygget) pensionärer
bekvämlighet och trevnad, varvid särskild uppmärksamhet bör
ägnas att vid de under året förekommande större högtiderna,
desamma kunna firas på ett familjärt och värdigt sätt.” 309
kronor har delats ut under 2018. Registerhållningsavgift på 200
kronor har belastat fonden. De två senaste årens utdelningar ur
fonden, samt 2018 års registreringsavgift har betalats av
kommunens medel, vilket innebär att fonden har en skuld till
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

kommunen på 23 598,63 kronor. Återstående medel till
framtida förfogande är 614 kronor.

· Den övervägande delen av tillgångarna i Stiftelsen Joel Edmans
Minnesfond är är placerade i aktiefonder. Stiftelsens ändamål är
att 90 procent av avkastningen från fonden ska användas för
stipendier för Bokelundaskolans elever i klasserna fem och sex,
att utdelas årligen på vårterminens avslutningsdag till elever
som visat särskild flit och framsteg i skolarbetet. Stiftelsens
tillgångar i aktiefonder har minskat i värde med 17 901,70
kronor under 2018. Stiftelsen betalade ut 1 100 kronor i
enlighet med stadgarna. Registerhållningsavgift på 200 kronor
har belastat fonden. Registerhållningsavgiften och 2018 års
utdelning har betalats av kommunens medel, vilket innebär att
fonden har en skuld på 1 300 kronor till kommunen på
balansdagen.

· Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn och ungdom har
inte delat ut några medel under 2018. Värdet på stiftelsens
aktiefonder minskade med 1 206 kronor under 2018. Fonden
hade tillgångar till ett värde av 456 816,02 kronor vid utgången
av 2018. Av fondens totala tillgångar var 452 216 kronor
placerade i aktiefonder. En registerhållningsavgift på 200
kronor har belastat fonden. Registerhållningsavgiften har
betalats av kommunens medel. Därmed har fonden en skuld på
200 kronor till kommunen på balansdagen.

· Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för äldre och
handikappade hade vid 2018 års början tillgångar om 30 657,87
kronor i form av likvida medel. Stiftelsen har som ändamål ”att
genom bidragsgivning ur tillgångarnas avkastning bistå
behövande åldringar, handikappade och långvarigt sjuka eller
eljest behövande i avseende på sådana ändamål och behov, som
stat eller kommun inte skall tillgodose med utdebiterade medel.
Bidragstagarna ska vara folkbokförda i Örkelljunga kommun.”
Enligt Länsstyrelsen beslut 2016-08-26 får fonden förbruka
tillgångarna i enlighet med stiftelsens ändamål eller ett ändamål
som så nära som möjligt motsvarar detta. Enskilda
kommunmedborgare har haft möjlighet söka medel från
stiftelsen. Återstående medel till framtida förfogande är 30
457,87 kronor. Länsstyrelsen har medgivet att stiftelsens totala
kapital får förbrukas och att stiftelsen därefter får avregistreras.
Ytterligare en ansökningsomgång med möjlighet att söka medel
ur fonden kommer att arrangeras under 2018.
Registerhållningsavgift på 200 kronor har belastat fonden.
Registerhållningsavgiften har betalats av kommunens medel.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Därmed har fonden en skuld på 200 kronor till kommunen på
balansdagen.

· Inga medel har delats ut under 2018 från Stiftelsen vid
grundskolan i Örkelljunga kommun. Registerhållningsavgift på
200 kronor har belastat fonden. Registerhållningsavgiften har
betalats av kommunens medel. Därmed har fonden en skuld på
200 kronor till kommunen på balansdagen.

· Inga medel har delats ut under 2018 från Stiftelsen Vilhelm
Jönssons fond för hörselskadade inom Örkelljunga kommun.
Registerhållningsavgift på 200 kronor har belastat fonden.
Registerhållningsavgiften har betalats av kommunens medel.
Därmed har fonden en skuld på 200 kronor till kommunen på
balansdagen.

· Länsstyrelsen beslutar i mars 2018 att medge att tillgångarna i
Stiftelsen Jacob Månssons Minnesfond får förbrukas enligt
stiftelsen ändamål eller ett ändamål som motsvarar detta så nära
som möjligt. Kommunstyrelsen har beslutat att fonden årligen
under fyra års tid ska fördela:
3 000 kronor till Ekets missionsförenings styrelse, för beslut om
användning i missionsverksamheten.
44 000 kronor till Örkelljunga pastorat att användas för eller
fördelas till behövande.
3 000 kronor till Perstorps församling, att användas för
nödvändiga reparationer av Oderljunga kyrka.
Kvarstående överskjutande medel vid fjärde årets utbetalning
utöver 50 000 kronor ska fördelas till Örkelljunga Pastorat i
enlighet med andra punktsatsen ovan. Totalt utdelade fonden 50
000 kronor under 2018 och en registerhållningsavgift på 200
kronor har belastat fonden. Såväl utdelningen på 50 000 kronor
som registerhållningsavgiften har betalats från kommunens
medel, vilket innebär att stiftelsen har en skuld till kommunen
på 50 200 kronor per 2018-12-31.

Stiftelsen Hilda och Vilhelm Olssons fond och Örkelljunga kommuns
sociala stiftelse för äldre och handikappade bör kunna avvecklas under
2019. Carl P Johanssons Donationsfond, Stiftelsen vid grundskolan i
Örkelljunga kommun och Wilhelm Jönssons fond uppfyller kraven för
avveckling. År 2020 är det även möjligt att ansöka om permutation för
Gårdfarihandlandens Planteringsfond.

Ambitionen är att kommunen ska fortsätta att förvalta Joel Edmans
Minnesfond och Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn och
ungdom.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Revisor Bengt Hammarstedt framför följande i sin revisionsberättelse
avseende de nio stiftelserna:

"Min samlade bedömning är
att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
sammanställningen är upprättad enligt stiftelselagen samt
att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att
den interna kontrollen varit tillräcklig."

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2019-05-08 § 110.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i enlighet med
ekonomichefens förslag godkänna stiftelsernas verksamhetsberättelser
och revisionsberättelser för 2018.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-05-08 - KS § 110
Verksamhetsberättelse 2018 förvaltade stiftelser.pdf
Revisionsberättelse för av kommunen förvaltade stiftelser 2018
____________

Expedieras till:
Kommunchef
Redovisningschef
Nämnderna
Ledningsgruppen
Revisor
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §56 KLK.2019.246 042

Samordningsförbundet NNV Skåne - Årsredovisning
2018

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen
i Samordningsförbundet NNV Skåne.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2018
för Samordningsförbundet NNV Skåne.

Sammanfattning
Samordningsförbundet NNV Skåne har överlämnat sin årsredovisning
för 2018 till Örkelljunga kommun.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2019-05-08 § 120.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet
för styrelsen, och att godkänna årsredovisningen för 2018.

Förslag
Christer Unosson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-05-08 - KS § 120
Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet NNV Skåne
____________

Expedieras till:
Samordningsförbundet NNV Skåne
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §57 KLK.2019.242 042

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB - Årsredovisning 2018

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2018
för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB.

Per-Uno Nilsson (M) och Michael Bengtsson (SD) avstår att delta i
beslutet med hänvisning till jäv.

Sammanfattning
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB har överlämnat sin årsredovisning för
2018 till Örkelljunga kommun.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2019-05-08 § 121, och föreslår att
kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-05-08 - KS § 121
Protokoll 2019-03-28 innehållande årsredovisning, stämmoprotokoll,
revisionsberättelse och granskningsrapport
____________

Expedieras till:
Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §58 KLK.2019.196 042

Örkelljungabostäder AB - Årsredovisning 2018

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2018
för Örkelljungabostäder AB.

Sammanfattning
Örkelljungabostäder AB har överlämnat sin årsredovisning för 2018 till
Örkelljunga kommun.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2019-05-08 § 123, och föreslår att
kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-05-08 - KS § 123
Stämmoprotokoll Örkelljungabostäder AB 2019-03-25
Protokoll Örkelljungabostäder AB 2019-02-25 , se § 7
____________

Expedieras till:
Örkelljungabostäder AB
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §59 KLK.2019.190 042

Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst -
Årsredovisning 2018

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2018
för Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
direktionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Thomas Bjertner (S), Gunnar Edvardsson (KD) och Christer Olsson (S)
avstår att delta i beslutet med hänvisning till jäv.

Sammanfattning
Direktionen för Räddningstjänsten Skåne Nordväst beslutar 2019-02-14
§ 9 att godkänna årsredovisningen för 2018 samt att underskottet ska
balanseras senast inom tre år. Direktionen beslutar vidare att överlämna
årsredovisningen till kommunstyrelsen i respektive kommun inom
förbundet som därefter bereder ärendet till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2019-05-08 § 122.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för direktionen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-05-08 - KS § 122
Protokollsutdrag 2019-02-14 § 9 Årsredovisning RSNV 2018
Årsredovisning 2018
PwC - Granskningsrapport År 2018 RSNV.pdf
Revisionsberättelse Årsredovisning 2018 RSNV
____________

Expedieras till:
Räddningstjänstens Skåne Nordväst
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §60 KLK.2019.244 042

Söderåsens Miljöförbund - Årsredovisning 2018

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2018
för Söderåsens Miljöförbund.

Kommunfullmäktige beviljar direktionen ansvarsfrihet gällande
verksamhetsåret 2018.

Martin Gustafsson (C), Per-Uno Nilsson (M) och Arne Silfvergren (S)
avstår att delta i beslutet med hänvisning till jäv.

Sammanfattning
Direktionen för Söderåsens Miljöförbund beslutar 2019-03-26 § 32 att
godkänna årsredovisningen för 2018 samt överlämna den till
medlemskommunerna för godkännande och beviljande av
ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2019-05-08 § 124.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för direktionen gällande
verksamhetsåret 2018.

Förslag
Christer Unosson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-05-08 - KS § 124
Protokoll 2019-03-26 § 32 med Årsredovisning 2018.pdf
Revisionsberättelse 2018.pdf
Granskningsrapport EY stående format.pdf
____________

Expedieras till:
Söderåsens Miljöförbund
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signatur

Utdragsbestyrkande

KF §61 KLK.2019.251 042

AV Media Skåne - Årsredovisning 2018

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2018
för AV Media Skåne.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet
gällande verksamhetsåret 2018.

Leif Svensson (S) avstår att delta i beslutet med hänvisning till jäv.

Sammanfattning
Direktionen för kommunalförbundet AV Media Skåne beslutar 2019-
03-11 § 13 att godkänna årsredovisningen för 2018 samt att överlämna
årsredovisningen till medlemskommunerna.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2019-05-08 § 124.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för direktionen gällande
verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-05-08 - KS § 125
Protokoll Direktionen för AV Media Skåne 2019-03-11
Granskningsrapport E Y
Revisionsberättelse 2018.pdf
Hemställan om ansvarsfrihet_2018.pdf
____________

Expedieras till:
AV Media Skåne
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KF §62 KLK.2019.316 611

Motion, SD - Bygg ny grundskola nu

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Anneli Eskilandersson (SD) och Niclas Bengtsson (SD) lämnar 2019-
05-08 in följande motion.

"Bygg ny grundskola nu

Kommunens grundskolor är överfulla och platsbristen riskerar att
allvarligt försämra kvalitén på undervisningen. Sverigedemokraterna
har under föregående mandatperiod motionerat om att bygga en ny
förskola, vilket då avslogs av en majoritet i Kommunfullmäktige som
ansåg att ett gammalt äldreboende gjorde sig bättre som skola. När det
nu visat sig att ett nytt äldreboende inte alls håller den ursprungliga
tidsplanen, där äldreboendet skulle stå färdigt 2017, utan istället gång
på gång skjuts på framtiden, så bör kommunen åter igen se över
möjligheten att, istället för att renovera äldreboendet efter att de äldre
flyttat ut, bygga en ny modern grundskola på någon annan plats i
kommunen. Ett sådant arbete bör påbörjas snarast möjligt då
grundskolan verkligen behövs för det ökande elevantalet.

Med anledning av ovanstående yrkar vi Sverigedemokrater följande:
Att kommunen snarast påbörjar arbetet med att planera och bygga en
ny grundskola."

Beslutsunderlag
Motion, SD - Bygg ny grundskola nu
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-19
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KF §63 KLK.2019.269 371

Motion, C - Egentillverkad el

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Martin Gustafsson (C) lämnar 2019-04-16 in följande motion.

"Egentillverkad el!

I en tid då vi alla bör stå upp för miljön, klimatet och minskad
energianvändning är det dags att i Örkelljunga ta nästa steg, nämligen
att som en av de första kommunerna bli självförsörjande på el.

Centerpartiet är drivande nationellt på att ta ansvar, utveckla och förnya
tankesättet bl a runt energipolitiken. I Örkelljunga skulle detta kunna
innebära att all el som vi använder i och på våra egna anläggningar
skulle tillverkas lokalt på t ex tak och fasader. Troligen skulle vi inom
en relativt kort tidsperiod kunna spara stora summor som vi idag lägger
på el.

Idag har våra stora elbolag bra modeller där man kan byta energi över
året för att jämna ut topparna under somrarna med dalarna under den
mörka delen av året. Därför anser vi att ett första steg i denna riktning
vora att inventera alla kommunens byggnader, hur ser taken ut?, hur ser
fasaderna ut?, hur stora solanläggningar skulle behövas? Var skall dom
placeras?, vilken blir avbetalningstiden?, mm, med syfte att bli helt
självförsörjande på el, därför yrkar vi på att kommunfullmäktige i
Örkelljunga beslutar:

Att: uppdra åt Kommunstyrelsen att genomföra en inventering på alla
kommunens byggnader med syfte och som mål att bli helt
självförsörjande på el, och återkomma till kommunfullmäktige med
omfattning och kostnader för att nå målet, samt eventuella statsstöd."
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Beslutsunderlag
Motion, C - Egentillverkad el
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-19
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KF §64 KLK.2019.226 113

Val av ny ledamot och ordförande i Kultur- och
Fritidsnämnden efter Pontus Björk, C

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att välja Martin Gustafsson (C) till
ledamot och ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Bakgrund
2019-03-18 avsäger sig Pontus Björk (C) uppdraget som ledamot och
ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar
2019-04-29 § 51 att entlediga Pontus Björk (C) från uppdragen.

Förslag
Tomas Nilsson (C) yrkar att Martin Gustafsson (C) väljs till ledamot
och ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-04-29 - KF §51
____________

Expedieras till:
Martin Gustafsson (C)
Kultur- och fritidsnämnden
Troman
Lönekontoret
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KF §65 KLK.2019.327 113

Tommy Rosenqvist, SD - Avsägelse av uppdrag som
ledamot i Utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Tommy Rosenqvist
(SD) från uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att välja Stefan Svensson (SD) till
ledamot i utbildningsnämnden, efter Tommy Rosenqvist (SD).

Kommunfullmäktige beslutar att välja Tommy Rosenqvist (SD) till
ersättare i utbildningsnämnden, efter tidigare ersättaren Stefan
Svensson (SD).

Bakgrund
2019-05-09 avsäger sig Tommy Rosenqvist (SD) uppdraget som
ledamot i utbildningsnämnden.

Förslag
Anneli Eskilandersson (SD) yrkar att nuvarande ersättaren Stefan
Svensson (SD) väljs till ledamot, samt att Tommy Rosenqvist (SD)
väljs till ersättare.

Beslutsunderlag
Tommy Rosenqvist, SD - Begäran om entledigande som ledamot i
Utbildningsnämnden
____________

Expedieras till:
Tommy Rosenqvist (SD)
Stefan Svensson (SD)
Utbildningsnämnden
Troman
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KF §66 KLKP.2019.1 026

Uppföljning av SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens personalutskott beslutar 2019-04-03 § 1 att skicka
rapporten om uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för
2018 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som information.
Personalutskottet beslutar även att till uppföljningen för 2019 ta med
jämförelsen från tidigare år för att se utvecklingen över tiden, samt att
godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar 2019-05-08 § 112 att lägga informationen
till handlingarna och översända densamma till kommunfullmäktige.

I rapporten om det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018 framgår bland
annat följande.

Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren årligen göra en uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet i organisationen. Systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM) är ett kvalitetssystem där rutiner och
anvisningar redovisas för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas inom
verksamheten. Syftet med SAM är att skapa en god arbetsmiljö genom
att systematiskt följa upp mål, rutiner och anvisningar för
arbetsmiljöarbetet. Arbetsförhållandena är i ständig förändring och en
årlig uppföljning är av betydelse för att arbetsmiljöarbetet ska kunna
utvecklas, effektiviseras och anpassas till de olika verksamheterna.
Uppföljningen av SAM följer kommunens rutin för årlig uppföljning
av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsgivaren Örkelljunga kommun ansvarar för arbetsmiljön.
Arbetsmiljöarbetet ska på ett naturligt sätt vara en del av den dagliga
verksamheten. Kommunstyrelsen har till uppgift att se till att
nämnderna bedriver sin verksamhet enligt gällande
arbetsmiljölagstiftning och kommunens arbetsmiljöpolicy. Nämnd med
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personalansvar ansvarar för att SAM följs upp och fungerar på
förvaltningsnivå och på de olika arbetsplatserna.

Kommunledningsförvaltningens HR ansvarar för att skapa en
utvärderingsenkät för uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Kommunens samverkansgrupper på lokal- och
förvaltningsnivå utvärderar det systematiska arbetsmiljöarbetet genom
att besvara enkäten och att skapa åtgärdsplaner utifrån resultatet.

Åtgärdsplanerna syftar till att åtgärda eller förbättra rutiner och
arbetssätt gällande arbetsmiljöarbetet som följer efter
sammanställningen av SAM-resultatet för 2018. Åtgärdsplanerna ska
även verka för att bevara de rutiner och arbetssätt som bidrar till en
bättre arbetsmiljö i verksamheterna. Dessa åtgärdsplaner ska innan året
är slut följas upp för att säkerställa att nödvändiga åtgärder genomförs.
Uppföljning av resultat behandlas i samverkansgrupper/
skyddskommittéer, ansvarig nämnd, kommunstyrelse och
kommunfullmäktige.

I jämförelse med föregående års uppföljning har Örkelljunga kommun,
ur ett arbetsmiljöperspektiv, förbättrat introduktionsprocessen för
nyanställda. Den förbättrade introduktionen har bland annat synliggjort
arbetsmiljörisker inom verksamheterna. Uppföljningen visar också att
arbetsgivaren blivit bättre på att tillhandahålla skriftliga instruktioner
för riskfyllda arbetsuppgifter jämfört med föregående år.
Samverkansgruppernas utbildningsnivå inom arbetsmiljöområdet har
ökat sedan föregående uppföljning. I slutet av 2018 bytte arbetsgivaren
ut sitt arbetsmiljöverktyg SAM till ett system som heter KIA och som
är ett system/verktyg som AFA försäkring tillhandahåller. Detta nya
system kommer att underlätta verksamheterna arbetsmiljöarbete.
Genom KIA underlättas även redovisning och uppföljning av sjuktal,
arbetsanpassning/rehabilitering samt arbetsskador och tillbud.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-05-08 - KS § 112
Rapport SAM 2018.pdf
____________

Expedieras till:
Ledningsgruppen
Personalenheten
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