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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2019-10-28

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§ 100
Idag Åter

§ 101
Ks LS

§

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Eskilandersson Mikael, SD N x x

Nilsson Per-Uno, M N x x

Olsson Christer, S N x x

Brorsson Tommy, N x Avst Avst

Strömberg Jon, M N x x

Gustavsson Martin, C N x Avst Avst

Bjertner Thomas, S N x x

Bengtsson Niclas, SD N x x

Eskilandersson Anneli, SD N x x

Larsson Christian, M N x x

Danielsson Gunilla, S N x x

Sjödahl Måns, KD Nt x x

Bengtsson Michael, SD N x x

Nirvén Mattias, M N x x

Nilsson Tomas, C N x Avst Avst

Josefsson Matti, SD N x x

Silfvergren Arne, S N x x

Nilsson Henrik, M N x x

Bengtsson May, SD N x x

Håkansson Tommy, S N x x

Edvardsson Gunnar, KD N x x

Anderberg Lennart, SD N x x

Lindahl Theresa, M N x x

Kronnäs Veronika, MP N x x

Rosenqvist Tommy, SD N x x

Stebner Tyrone, S Nt x x

Rosenlöf Therese, C N x Avst Avst

Nilsson Morgan, SD Nt x x

Linderos Henrik, M N x x

Lordhem Helena, KD Nt x x

Svensson Leif, S N x x

Haydari Emily, SD N x x

Jönsson Annika, M N x x

Svensson Stefan, SD N x x

Carlsson Patric, S N x x

Nennestam Kristofer, M Nt x x

Håkansson Magnus, KD N x x

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande
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KF §96 KLK.2019.486 200

Information från Charlotte Leander om verksamheten i
Söderåsens Miljöförbund

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen från
förbundschef Charlotte Leander, Söderåsens Miljöförbund, till
handlingarna.

Bakgrund
Charlotte Leander informerar om verksamheten i Söderåsens
Miljöförbund. Av informationen framgår bl a följande positiva signaler:

· Ny organisation och förstärkt ledarskap

· Bättre arbetsmiljö och ökad trivsel

· Minskad personalomsättning

· Större produktivitet

Ris och Ros
Under våren 2019 har Länsstyrelsen genomfört revision av förbundets
tillsyn av rökfria miljöer samt försäljning av tobak och folköl.
Revisionen resulterade i kritik för att tillsyn inte bedrivs i tillräcklig
omfattning.

Prognosen efter halvåret är att målsättningen i Handlingsplan 2019, på
+250 tkr mot budget med ett beräknat resultat på totalt +600 tkr
kommer att kunna nås.

Förbundet håller budget med marginal - även efter tredje kvartalet.
Sannolikt kommer förbundet att hamna 60-100 tkr under
handlingsplanens målsättning.

Goda resultat
Ökad andel avgiftsfinansierad kontroll och tillsyn 

· 9 621 timmar (inkl försäljning av tjänst) med 20,1 åa (479 h/åa)
- 2017

· 10 509 timmar (inkl försäljning av tjänst) med 20,0 åa (525
h/åa) - 2018

· 11 458 timmar (inkl försäljning av tjänst) med 20,2 åa (567
h/åa) – 2019 prognos
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Budget 2020
Budget 2020 och flerårsbudgeten är baserad på förslag till budgetram
2020 och flerårsbudget som antogs av direktionen den 7 maj 2019.

Medlemsbidrag med 132 kr/invånare, ökat invånarantal med 100
personer/kommun.
3,0 % index taxeökning (982 kr/1215 kr).
Lönekostnader 3,0 % (varav löneökningar 2,5 %)
Övrig kostnadsuppräkning ca 2%
Budgeterat resultat + 430 tkr

Information om förslag till åtgärder
Enligt Charlotte Leander finns förslag om höjning av både
kommunbidraget och storleken på arvodet som miljöförbundet
debiterar medlemskommunerna för miljöstrategiskt arbete och att dessa
framöver indexuppräknas. Samtidigt kommer förbundet fortsätta att
sträva efter att effektivisera verksamheten

Vidare föreslås att det årliga medlemsbidraget höjs med 6 kr/invånare
till 138 kr/invånare år 2020. Det årliga medlemsbidraget höjs med
ytterligare 12 kr till 150 kr/invånare år 2021. Från och med år 2022 bör
medlemsbidraget räknas upp enligt SKLs prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) med basmånad oktober. Arvodet som
miljöförbundet debiterar medlemskommunerna för miljöstrategiskt
arbete höjs med 75 kr/timme till 675 kr/timme år 2021. Från och med
år 2022 bör arvodet räknas upp enligt SKLs prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) med basmånad oktober.

Kommunfullmäktiges behandling
Vid kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Niclas Bengtsson,
SD, Arne Silfvergren, S, Mikael Eskilandersson, SD, Henrik Linderos,
M, och Kristofer Nennestam, M, samt Katia Lilja, miljöstrateg.
____________
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KF §97 KLK.2019.445 107

Söderåsens Miljöförbund - Delårsrapport 2019 -
informationsärende

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga Delårsrapport 2019 för
Söderåsens Miljöförbund till handlingarna.

Sammanfattning
Direktionen för Söderåsens Miljöförbund har beslutat översända
Delårsrapport 2019 till medlemskommunerna för kännedom.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-10-02 - KS § 180
Söderåsens Miljöförbund - Delårsrapport 2019
Bilaga 3 §78 halvårsredovisning.pdf
____________

Expedieras till:
Söderåsens Miljöförbund
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KF §98 KLK.2019.413 006

Sammanträdesplan 2020

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslaget till
sammanträdesdagar 2020.

Bakgrund
Föreligger förslag till Sammanträdesplan 2020 för kommunfullmäktige
samt kommunstyrelsen med dess arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-10-02 - KS § 187
Till kf, Ks_ksau_kf sammanträden 2020.pdf
____________

Expedieras med sammanträdesplan till:
Kommunens nämnder
Nämndsekreterarna
Ledningsgruppen
Suzana Bjelic
Karin Sagnia
Cassandra Agrinder
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KF §99 KLK.2019.341 253

Markåtkomst - Lageryta för Skånes Fagerhults Torv - del
av Fagerhult 1:69

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lämna markanvisning av aktuellt
område, del av Fagerhult 1:69, till förmån för Skånes Fagerhults
Torv AB i enlighet med framtaget reviderat underlag till
markanvisningsavtal.

Beskrivning av ärendet
Skånes Fagerhults Torv AB har inkommit med skrivelse angående
behov av mer tomtmark för lager nära sitt befintliga egna innehav.
Möte har också skett med bolagets företrädare på den berörda platsen.

Förfrågan gäller den tomtplats som ligger mittemot bolagets egen
fastighet avskiljt av gatan genom industriområdet. Området utgörs av
byggklar mark som är iordningställd till grundterrass nivå och omfattar
cirka 25 000 m2. Den ingår som del av kommunens fastighet Fagerhult
1:69, detaljplanelagd för industriändamål.

Bolaget har på kort tid haft en stark tillväxt och bedömer att de har
fortsatt goda möjligheter att snabbt fortsätta att växa inom sin bransch.
Ökningen som har skett beror bland annat på att företaget levererar till
dagligvaruhandeln. De ser även goda möjligheter att kunna bli
produktleverantör till andra typer av rikstäckande handelsföretag. Viss
export sker också till andra länder. Bedömningen är att exporten kan
öka om produktionskapaciteten blir större. Konkurrensfördelen man
anser sig ha är hög kvalité och stort utbud av produkter som efterfrågas
på marknaden.
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Vid olika tillfällen under de senaste åren har bolaget ställt förfrågan till
Örkelljunga kommun om möjlighet att få förvärva mer tomtmark. Det
har tillgodosetts via överlåtelse av mindre markområde och nu senast
genom en korttidsupplåtelse.

Den ökade produktefterfrågan innebär med nuvarande disponering
tidvis stor ansträngning för verksamheten. Produktion och logistik kan
inte planeras på ett optimalt vis när lagringsutrymme saknas. Bolaget
har tillgång till mark i Markaryds kommun för att klara av tillfälligt
ökade lagerbehov.

Enligt bolaget är det inte möjligt att anordna lagring i flera
våningsplan. Lastningsförfarande kompliceras för mycket och varor
förstörs vid lagring och hantering. Investering i någon form av
lagerställning är inte ekonomiskt försvarbart och förekommer enligt
bolaget inte alls som en lösning hos andra företag i branschen.
Bolaget anger att de är i det läget att de snarast behöver ha tillgång till
färdig tomtmark som inte kräver för omfattande åtgärder. Detta med
anledning av att de behöver planera kommande volymproduktion med
start under hösten. Med hänsyn till läget för deras produktionsbyggnad,
är det inte optimalt att ytterligare förlänga tomten längs med den
gatusida där de har verksamheten. Marken på den sidan kräver
omfattande åtgärder för att kunna nyttjas.

De önskar att som ett första steg få tillgång till området genom
upplåtelse från kommunen. Ersättningen som de då betalar för
tillgången skulle enligt bolaget räknas av vid fastställande av slutlig
köpeskilling.

Bedömningen är att marken kan upplåtas till bolaget för att tillgodose
snabb åtkomst. Det skulle i så fall säkerställas med arrende under en
begränsad tid. Överlåtelsefrågan bedöms med de rådande
förutsättningarna ändå behöva hanteras parallellt med arrendefrågan.
Förfrågan från bolaget gäller trots allt ytterst att få möjlighet att
förvärva tomtmark.

Erbjuds det ett arrendeavtal skall samtidigt ett avtal om åtaganden
gällande genomföranden läggas fram. Det framställs som
markanvisningsavtal med villkor om anläggande, kostnadsansvar och
markpris. Bolaget får i och med avtalet, såvida de uppfyller villkoren,
rättighet att slutligen förvärva tomten inom viss tid.
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Arrendeupplåtelsen bedöms lämpligast ske emot en årlig ersättning.
Den utgör kompensation för den rättsliga och administrativa
belastningen som drabbar kommunen på grund av upplåtelsen.

Bedömningen är att det inte finns sakliga skäl att blanda ihop ersättning
med köpeskilling. Därmed skall tomtpriset, som sedan tidigare är
beslutat, anges i markanvisningsavtalet och följaktligen senare i den
handling som tas fram för överlåtelsen.

Beslutsordningen bör därmed bli att arrendeupplåtelsen tas upp i
kommunstyrelsen för avgörande. Frågan om markanvisningsavtalet
behöver däremot tas upp vidare för slutligt beslut i
kommunfullmäktige.

Arrendet ger möjlighet att lösa det akuta markbehovet för bolaget. Om
inte markanvisningen och därmed överlåtelsen av det aktuella området
medges i beslutet har parterna att förhålla sig till det tidsbegränsade
arrendet. Det kan befaras innebära att en förnyad förfrågan då kommer
att framställas om inte bolaget har hittat någon annan lösning för sina
behov.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uttala att utskottet
är positivt till att medge tidsbegränsad arrenderätt om 3 år med Skånes
Fagerhults Torv AB i enlighet med framtaget avtalsunderlag.
Arbetsutskottet beslutar att behandla ärendet 2019-09-11 och beslutar
därvid att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att inför
sammanträdet revidera avtalsunderlaget med reglering av trafikflödet
för området, d v s problematiken med korsning av väg.

Vid sammanträdet kommer arbetsutskottet även att behandla frågan om
markanvisningsavtal av området för Skånes Fagerhults Torv AB och
ansvaret för trafiklösningen.

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Strömbäck presenterar
reviderade förslag till arrendeavtal och markanvisningsavtal.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har beslutat upplåta aktuellt område, del av
Fagerhult 1:69, till förmån för Skånes Fagerhults Torv AB som medger
tidsbegränsad arrenderätt i enlighet med framtaget reviderat
avtalsunderlag.
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Kommunstyrelsen föreslår även kommunfullmäktige besluta att lämna
markanvisning av aktuellt området, del av Fagerhult 1:69, till förmån
för Skånes Fagerhults Torv AB i enlighet med framtaget reviderat
underlag till markanvisningsavtal.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-10-02 - KS § 182
Tjänsteskrivelse
Underlag- Arrendeavtal (rev. 2019-09-11, KS)
Underlag- Markanvisningsavtal (rev. 2019-09-11, KS)
Torven.docx
Bilaga 1- Karta över området
____________

Expedieras till:
Mikael Strömbäck
Skånes Fagerhults Torv AB
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KF §100 KLK.2019.457 293

Initiativ, Allians i Örkelljunga - Från ord till handling -
Helhetsgrepp vad gäller särskilt boende

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt fastighetsenheten att
förbereda och upphandla för ombyggnation av Södergården till ett
modernt och funktionellt särskilt boende.

Kommunfullmäktige beslutar även uppdra åt fastighetsenheten att
planera för utveckling av Solgården i Skånes Fagerhult samt
Tallgården i Örkelljunga.

Kommunfullmäktige beslutar att kvalitetssäkrad ombyggnad ska
bli likvärdig en nybyggnation.

Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden skall vare ekonomiskt
försvarbar jämfört med en nybyggnation.

Kommunfullmäktige beslutar slutligen att före avtalet signeras ska
kommunfullmäktige godkänna avtalsförslaget.

Mot beslutet reserverar sig den socialdemokratiska
fullmäktigegruppen och miljöpartiet enligt följande representanter:
Christer Olsson, S, Thomas Bjertner, S, Gunilla Danielsson, S, Arne
Silfvergren, S, Tommy Håkansson, S, Tyrone Stebner, S, Leif
Svensson, S, Patric Carlsson, S, och Veronika Kronnäs, MP.

Bakgrund
Christian Larsson, Gunnar Edvardsson och Martin Gustafsson har
inlämnat följande initiativ till kommunstyrelsen:

Från Ord till handling
Ska vi bygga nytt särskilt boende i egen regi, låta en privat aktör
bygga och hyra ut till kommunen eller göra en ombyggnation av
Södergården? Turerna har varit många!

Allians i Örkelljunga vill nu gå från ord till handling i frågan.
Vi måste ta ett helhetsgrepp då det utöver ett särskilt boende även får
konsekvenser för andra verksamheter och framtida investeringar.
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Genom åren har stora investeringar i form av tillbyggnad och
renoveringar skett i våra särskilda boenden. Södergården har därför ett
betydande värde som det är idag. Vi har idag en stängd avdelning på
Södergården vilket innebär att vi har en överkapacitet kring
platser.Tallgården kan byggas ut och Solgården står outnyttjad idag. Vi
skall ha god hushållning med våra skattemedel och vi vill därför se en
ombyggnation av Södergården i första hand.

Allians i Örkelljunga vill därför att kommunstyrelsen beslutar enligt
nedan:

Att: Uppdra åt fastighetsenheten att förbereda och upphandla för
ombyggnation av Södergården till ett modernt och funktionellt särskilt
boende.

Att: Uppdra åt fastighetsenheten att planera för utveckling av
Solgården i Skånes Fagerhult samt Tallgården i Örkelljunga.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt fastighetsenheten att förbereda
och upphandla för ombyggnation av Södergården till ett modernt och
funktionellt särskilt boende.

Kommunfullmäktige beslutar även uppdra åt fastighetsenheten att
planera för utveckling av Solgården i Skånes Fagerhult samt Tallgården
i Örkelljunga.

Kommunfullmäktige beslutar att kvalitetssäkrad ombyggnad ska bli
likvärdig en nybyggnation.

Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden skall vare ekonomiskt
försvarbar jämfört med en nybyggnation.

Kommunfullmäktiges överläggning

Yrkanden
Mikael Eskilandersson, SD, Christian Larsson, M, Gunnar Edvardsson,
KD, och Martin Gustafsson, C, yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
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Christian Larsson, M, yrkar med instämmande av Mikael
Eskilandersson, SD, och Martin Gustafsson, C, följande
tilläggsyrkande:

"att före avtalet signeras ska kommunfullmäktige godkänna
avtalsförslaget".

Thomas Bjertner yrkar att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen för nytt beslutsförslag.

Vid kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig även Patric Carlsson,
S, Leif Svensson, S, Arne Silfvergren, S, Niclas Bengtsson, SD,
Theresa Lindahl, M, och Henrik Nilsson, M.

Beslutsgång

Propositionsordning 1 - frågan om återremiss
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition, dels på frågan om ärendet ska återremitteras, dels på
frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att
det sistnämnda förslaget antas.

Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:

Ja röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Nej röst för återremiss av ärendet till kommunstyrelsen.

Genomförd omröstning utfaller med 28 ja röster och 9 nej röster.
Omröstningen framgår närmare av till protokollet fogad närvarolista.

Kommunfullmäktige har således beslutat att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.

Propositionsordning 2
Ordföranden ställer därefter proposition, dels på frågan om bifall till
kommunstyrelsens förslag, dels på frågan om avslag på detsamma,
varefter kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Propositionsordning 3
Ordförandens ställer slutligen proposition, dels på frågan om bifall till
Christian Larssons tilläggsyrkande, dels på frågan om avslag på
detsamma, varefter kommunfullmäktige beslutar bifalla
tilläggsyrkandet.

Kommunfullmäktige har därmed beslutat bifalla Christian
Larssons tilläggsyrkande.

Mot beslutet reserverar sig den socialdemokratiska
fullmäktigegruppen och Miljöpartiet.

Noteras att sammanträdet ajourneras klockan 20:05-20:15.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-10-02 - KS § 184
Initiativ, Allians i Örkelljunga - Från ord till handling - Helhetsgrepp
vad gäller särskilt boende
____________

Expedieras till:
Kommunens nämnder
Ledningsgruppen
Christian Larsson
Mathias Svensson
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KF §101 KLK.2019.209 612

Besvarande av motion, S - Vård- och
Omsorgsprogrammet

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen Vård- och
omsorgsprogrammet översända utbildningsnämnden yttrande i
ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar därmed att avslå motionen.

Mot beslutet reserverar sig den socialdemokratiska
fullmäktigegruppen och miljöpartiet till förmån för motionen enligt
följande representanter: Christer Olsson, S, Thomas Bjertner, S,
Gunilla Danielsson, S, Arne Silfvergren, S, Tommy Håkansson, S,
Tyrone Stebner, S, Leif Svensson, S, Patric Carlsson, S, och Veronika
Kronnäs, MP.

Bakgrund
Leif Svensson, S, har inlämnat följande motion:

Behovet av arbetskraft inom vårdområdet är som alla vet väldigt stort.
Detta gäller i vår egen kommun såväl i omvärlden. Siffror för
kommande demografi och pensionsavgångar förstärker ytterligare detta
behov. Möjligheten till arbete efter genomgångna och godkända studier
är stora och tycks växa i framtiden.

Vid flera tillfällen har vi vid tidigare mandatperiod väckt frågan i
utbildningsnämnden hur man skulle kunna göra programmet attraktivt
att söka. Möjligheten till sommararbete och jobbgaranti efter godkända
studier har diskuterats. Uttrycket "mycket snack och lite verkstad" har
tyvärr visat sig stämma. En omvärldsanalys visar att flera kommuner
har lyckats vända antalet sökande och få ekonomi i programmet. Inför
läsåret 2018/19 fick t.ex. Katrineholm 74 st. förstahandssökande till 60
st platser.
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Utbildningsnämndens arbetsutskott, som bestämmer
utbildningscentrums programutbud, valde i stället att lägga ner
programmet. Ett oenigt arbetsutskott fattade beslutet med röstsiffrorna
2-2, där ordförandens utslagsröst fick fälla avgörandet. För
nedläggning var M och SD, medan däremot C avstod från att rösta och
S förordade att programmet skulle fortsätta och att man skulle göra en
större satsning på att rekrytera elever till programmet. Eleven får ett
redskap för att förstå hur människor fungerar, vilket ger en
handlingsberedskap oavsett om man väljer en framtid inom vården eller
studerar vidare inom ett annat område.

Vi vill

· att en aktiv rekrytering och marknadsföring för programmet
genomföres

· att eleverna blir erbjudna arbete inom vård- och omsorg under
och efter avslutad utbildning

· att programmet återupptages höstterminen 2020 om minst 10
elever söker programmet i Örkelljunga som förstahandsval.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande senast till arbetsutskottets
sammanträde 2019-09-18.

Utbildningsnämndens yttrande
Utbildningsnämnden har beslutat översända Kristian Lindgrens
tjänsteskrivelse till Kommunfullmäktige som svar på motionen, samt
föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kristian Lindgren har utrett motionen och presenterar ett svar i form av
en tjänsteskrivelse.

Vård- och omsorgsutbildning idag

Vård- och omsorgsprogrammet fasades ut 2017. Anledningen var ett
lågt antal sökande under lång tid som gjorde det ekonomiskt ohållbart
att bedriva utbildningen i egen regi. Gymnasieelever och
vuxenstuderande som vill utbilda sig inom vård- och omsorg är idag
inskrivna vid gymnasieskolor och vuxenutbildningar inom Familjen
Helsingborg. Det finns ett mycket bra utbud av utbildningar inom
Familjen Helsingborg som är tillgängliga för våra elever i Örkelljunga.
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Behovet av arbetskraft inom vård- och omsorgssektorn är stort. Frågan
om utbildningar på området påverkar även äldrevården och LSS i
kommunen. För att bidra till att tillgodose arbetskraftsbehovet inom
vården i Örkelljunga har vi idag en nära dialog med de skolor som
utbildar våra elever och vuxenstuderande för att de ska ha
arbetsplatsförlagt lärande (APL) i Örkelljunga. Örkelljunga ingår även i
Ängelholms VOC-samarbete där utbildningarna kvalitetssäkras och
marknadsförs.

Förutsättningar för att driva Vård- och omsorgsutbildning i egen regi
framöver

Utbildningscentrum har i dagsläget kapacitet för att bedriva utbildning
inom vård- och omsorg när det gäller lokaler, material och kompetens.
Förutsättningarna som föranledde utfasningen av gymnasieprogrammet
kvarstår dock. Vid den preliminära antagningen vt19 var det endast 1
elev som antagits till Vård- och omsorgsutbildningar på gymnasiet.

De förutsättningar som kan finnas är att i framtiden kombinera
yrkespaket inom vuxenutbildningen med gymnasiets IMY och en
eventuell gymnasiesärskola. Det förutsätter dock att kostnaderna för
den idag stora SFI-gruppen kan styras till ett yrkespaket inom Vård och
omsorg när behovet av SFI minskar.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen Vård- och
omsorgsprogrammet översända utbildningsnämnden yttrande i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar därmed att avslå motionen.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden
Theresa Lindahl, M, Niclas Bengtsson, SD, Anneli Eskilandersson, SD,
Christian Larsson, M, Måns Sjödahl, KD, Michael Bengtsson, SD, och
Jon Strömberg, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Leif Svensson, S, Patric Carlsson, S, Arne Silfvergren, S, Thomas
Bjertner, S, och Gunilla Danielsson, S, yrkar bifall till motionen
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Beslutsordning

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition, dels på frågan om bifall till motionen, dels på frågan om
bifall till kommunstyrelsens förslag och finner att det sistnämnda
förslaget godkännes.

Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition fastställes:

Ja röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nej röst för bifall till motionen.

Genomförd omröstning utfaller med 24 ja röster, 9 nej röster och 4
röster för avstår. Omröstningen framgår närmare av till protokollet
fogad närvarolista.

Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen och miljöpartiet
reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-10-02 - KS § 186
Motion, S - Vård- och Omsorgsprogrammet
Protokoll 2019-09-05 - UN § 80
Svar på motion om vård- och omsorgsprogrammet.docx
____________

Expedieras till:
Leif Svensson
Utbildningsnämnden
Cassandra Agrinder revidering av motionslistan
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KF §102 KLK.2019.467 732

Motion, SD - Montera upp övervakningskameror inom
kommunens hemtjänst

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund

Emily Haydari, SD, och Anneli Eskilandersson, SD har inlämnat
följande motion:

Vi vill effektivisera och skapa en mer flexibel hemtjänst för våra äldre
och personal. Vi har en utspridd kommun, detta innebär att personal
måste ta sig med bil till brukare främst på nätterna för att kontrollera
läget.

Ibland utlöses falsklarm flera gånger om nätterna som gör att personal
åker till brukare obehövligt. I stället för att göra ett sent hembesök ska
hemtjänsten ha koll på äldre via övervakningskamera, som oftast är
riktade mot sängen. De försök och utvärderingar som gjorts i många
kommuner visar att vårdtagaren upplever sig bli mindre störd nattetid
då de inte blir väckta av hemtjänsten.

Detta innebär en kostnadseffektivitet och en ekonomisk vinst för
kommunen samtidigt som det underlättar arbetet hos personalen då de
kan spara den tiden på något annat.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi
-Att socialförvaltningen skall utreda hur övervakningskameror kan
användas inom kommunens hemtjänst
- Att socialförvaltningen ska utreda en ekonomisk utvärdering om hur
hemtjänsten kan spara resurser på att montera övervakningskameror
inom kommunens hemtjänst
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Beslutsunderlag
Motion, SD - Montera övervakningskameror inom kommunens
hemtjänst
____________

Expedieras till:
Ksau 2019-11-20
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KF §103 KLK.2019.466 60

Motion, SD - Öppna möjligheter för fler
barnomsorgsformer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund

Emily Haydari, SD, och Anneli Eskilandersson, SD har inlämnat
följande motion:

Vi Sverigedemokraterna anser att det är självklart att "barnomsorg"
omfattar såväl föräldrarnas omsorg om barnet i det egna hemmet, som
förskola, familjedaghem, föräldrakooperativ, barnflicka eller andra
alternativa former. Det måste ges ekonomiska möjligheter för de
föräldrar som önskar, att själva ge de egna barnen omsorg och kunskap
medan de är små. Föräldrarna är de första lärarna i det livslånga
lärandet, och har ett mångårigt ansvar. Hemmet är ofta en plats för
lärande och har större pedagogisk roll för barnets fortsatta liv än
förskolan, och skapar fler varaktiga relationer.

Sverigedemokraterna menar att man borde se jämställdhet ur två
perspektiv. Att kvinnor och män har lika möjligheter i deltagande i
familjeliv, yrkesliv och samhällsuppgifter är en sak, men det ska inte
kollidera med rätten att personligen ge sitt barn den omsorg som passar
bäst för både föräldrar och barn. I ett jämställt samhälle respekterar
man varandras olikheter.
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Ur ett psykologiskt perspektiv utvecklas inte barnets tal och språkcentra
fullt förrän barn är ca 3 år gamla, vilket innebär att de inte har
strategier för hur de ska hantera separationer från sin primära
anknytningspersoner, d.v.s sina föräldrar. Om barn utsätts för många
separationer, leder det till sämre mentaliseringsförmåga och otrygghet.
Mentalisering är förmågan att sortera, prioritera och strukturera tankar
och känslor hos sig själv och hos andra.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi
-Att Örkelljunga kommun skall utreda möjligheter till fler
barnomsorgsformer

Beslutsunderlag
Motion, SD - Öppna möjligheter för fler barnomsorgsformer
____________

Expedieras till:
Ksau 2019-11-20
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KF §104 KLK.2019.480 00

Interpellation till socialnämndens ordförande från SD

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar behandla interpellationen vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-25.

Bakgrund
Emily Haydari, SD, har inlämnat följande interpellation:

Interpellation till socialnämndens ordförande
Socialnämnden har sedan länge uppmärksammats för att inte ha en
budget i balans. Att socialnämnden går back med flera miljoner är
ingen nyhet och vi har länge varit medvetna om det underskottet som
nämnden har att handskas med. Det går inte att undfly sitt ansvar
genom att skylla på att vi står inför en lågkonjunktur. Redan 2007, trots
ett underskott i socialnämnden, beslutade ni att ta emot flyktingar utan
att göra någon konsekvensanalys. Ni stod envist fast och drev igenom
en ansvarslös politik som nu drabbar våra äldre, våra funktionshindrade
och våra barn.

Men problemet slutar inte där. Enligt Migrationsverkets prognos
kommer anhöriginvandringen att öka rejält under de kommande åren.
Örkelljunga kommun var en av de Skånska kommuner som tog emot
flest flyktingar, bland annat ensamkommande "barn" i förhållande till
folkmängd.

Mina frågor till socialnämndens ordförande är
- När kommer ni börja att ta ansvar för vår kommun och våra
medborgare?
- Har ni en strategi för hur kommunen ska klara av den kommande
anhöriginvandringen och hur ser den i så fall ut?

Kommunfullmäktiges behandling
Socialnämndens ordförande Annika Jönsson, M, meddelar att hon
kommer att besvara motionen vid nästa sammanträde med
kommunfullmäktige.
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Beslutsunderlag
Interpellation - Hur ska socialnämnden klara av den kommande
anhöriginvandringen
____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2019-11-25
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KF §105 KLK.2018.250 379

Utred förutsättningarna för att investera i en egen
solcellspark - Informationsärende

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen och ärendet
Utredning av egen solcellspark i Örkelljunga till handlingarna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat lägga utredningen om en Solcellspark i
Örkelljunga kommun till handlingarna. Ärendet överlämnas till
kommunfullmäktige för information.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-10-02 - KS § 185
Protokoll 2019-09-11 - KSAU § 219
Presentation Solcellspark Örkelljunga 20190821.pptx
Utredning ang solcellspark.docx
Tjänsteskrivelse solcellspark a.docx
Utredning solcellspark.pdf
____________

Expedieras till:
Gunnar Edvardsson
Per-Uno Nilsson
Stefan Jacobsson
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KF §106 KLK.2019.481 117

Tertial 2 Delårsrapport och Direktionen för RSNV -
informationsärende

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga Tertial 2, Delårsrapport 2019
från Räddningstjänsten Skåne Nordväst till handlingarna,

Bakgrund
Föreligger Tertial 2, Delårsrapport från RSNV.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag - Direktionen för RSNV - 2019-09-19
Tertial 2 2019-08-31 - Delårsrapport 2, jan-aug 2019
____________

Expedieras till:
RSNV
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KF §107 KLK.2019.469 113

Per-Uno Nilsson, M, ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Carina Zachau, M, - Benjamin Baron, M, ny
ersättare

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar notera att länsstyrelsen utsett Per-
Uno Nilsson, M, som ny ledamot i kommunfullmäktige efter
Carina Zachau, M och Benjamin Baron, som ny ersättare för M.

Kommunfullmäktige beslutar hälsa Per-Uno Nilsson, M,
välkommen som ny ledamot i kommunfullmäktige och Benjamin
Baron, M, som ny ersättare i kommunfullmäktige.

Bakgrund
Länsstyrelsen har utsett Per-Uno Nilsson, M som ny ledamot efter
Carina Zachau från och med den 30 september 2019 till och med den
14 oktober 2022 och Benjamin Baron som ny ersättare för M.

Beslutsunderlag
Ny ledamot och ersättare för ledamot i KF - Länsstyrelsen Skåne
____________

Expedieras till:
Per-Uno Nilsson
Benjamin Baron
Troman
Löneenheten
Helen Karlsson
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KF §108 KLK.2019.449 113

Monica Werneman, MP, ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Johanna Jansson, MP

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar notera att länsstyrelsen utsett
Monica Werneman, MP som ny ersättare i kommunfullmäktige
istället för Johanna Jansson, MP.

Kommunfullmäktige beslutar hälsa Monica Werneman, M,
välkommen som ny ersättare i kommunfullmäktige.

Bakgrund
Länsstyrelsen har utsett Monica Werneman, Miljöpartiet de gröna, som
ny ersättare efter Johanna Jansson, Miljöpartiet de gröna från och med
den 30 september 2019 till och med den 14 oktober 2022.

Ny ersättare för ledamot i KF - Länsstyrelsen Skåne
____________

Expedieras till:
Monica Werneman
Troman
Löneenheten
Helen Karlsson
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