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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2018-11-26
Beslutande

Nilsson Morgan SD
Zachau Carina (M)
Olsson Christer (S)
Brorsson Tommy (SD)
Strömberg Jon (M)
Gustafsson Martin (C)
Bjertner Thomas (S)
Bengtsson Niclas (SD)
Eskilandersson Anneli (SD)
Larsson Christian (M)
Danielsson Gunilla (S)
Engelbrekt Daniel (KD)
Bengtsson Michael (SD)
Nirvén Mattias (M)
Nilsson Tomas (C)
Josefsson Martin (SD)
Silfvergren Arne (S)
Nilsson Henrik (M)
Bengtsson May (SD)
Håkansson Tommy (S)
Edvardsson Gunnar (KD)
Anderberg Lennart (SD)
Lindahl Theresa (M)
Ekelund Madeléne (MP)
Rosenqvist Tommy (SD)
Svensson Ingemar (S)
Rosenlöf Therese, C
Linderos Henrik (M)
Björk Lisa (SD)
Unosson Christer (KD)
Svensson Leif (S)
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ärvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2018-11-26
Omröstningar
Beslutande

Nilsson Morgan (SD)
Zachau Carina (M)
Olsson Christer (S)
Brorsson Tommy (SD)
Strömberg Jon (M)
Gustafsson Martin (C)
Bjertner Thomas (S)
Bengtsson Niclas (SD)
Eskilandersson Anneli (SD)
Larsson Christian (M)
Danielsson Gunilla (S)
Engelbrekt Daniel (KD)
Bengtsson Michael (SD)
Nirvén Mattias (M)
Nilsson Tomas (C)
Josefsson Martin (SD)
Silfvergren Arne (S)
Nilsson Henrik (M)
Bengtsson May (SD)
Håkansson Tommy (S)
Edvardsson Gunnar (KD)
Anderberg Lennart (SD)
Lindahl Theresa (M)
Ekelund Madeléne (MP)
Rosenqvist Tommy (SD)
Svensson Ingemar (S)
Rosenlöf Therese,(C)
Linderos Henrik (M)
Björk Lisa (SD)
Unosson Christer (KD)
Svensson Leif (S)
Haydari Emily (SD)
Jönsson Annika (M)
Svensson Stefan (SD)
Carlsson Patric (S)
Hammar Henrik (M)
Håkansson Magnus (KD)
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Innehållsförteckning
KF §125
Faställande av dagordning
KF §126
Utdebitering 2019 för Örkelljunga kommun
KF §127
Budget 2019 för Örkelljunga kommun samt EFP för 2020-2021
KF §128
Tilläggsbudget 2, 2018
KF §129
Anvisningar och tidplan för Årsredovisning 2018
KF §130
Kommunens framtida IT-verksamhet
KF §131
Förvärv av Fagerhult 1:186
KF §132
Revisorerna - Slutgiltig revisionsrapport - fysisk planering och
markreserv
KF §133
SKL - Val av ombud till kongress för Sveriges Kommuner och
Landsting
KF §134
Informationsärende - Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Tertial 2, 2018
KF §135
AV Media Skåne - Delårsrapport för Kommunalförbundet AV
Media Skåne
KF §136
Delårsrapport 2018-06-30 för Söderåsens Miljöförbund
KF §137
Integrationsplan med anledning av Kommunrevisionens rapport
om kommunens flyktingmottagning och integrationsarbete
KF §138
Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i
Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
KF §139
Nytt regelverk gällande verksamhetsbidrag för studieförbund
Familjen Helsingborg
KF §140
Besvarande av motion (SPI) - Hur ser framtiden ut för
Örkelljunga fritidsgård
KF §141
Besvarande av motion (SPI) - Anställning och utbildning av
kommunala poliser
KF §142
Besvarande av motion (S) - Gör en översikt av de lokala
föreskrifterna i Örkelljunga kommun
KF §143
Besvarande av motion, SD - Trygghet i Örkelljunga centrum
KF §144
Besvarande av motion, S - Motverka nedskräpning av
Örkelljunga kommun
KF §145
Länsstyrelsen Skåne - Förordnande av begravningsombud för
de som inte tillhör Svenska kyrkan i Skåne, Blekinge och
Kronobergs län
KF §146
Länsstyrelsen Skåne - Lisa Björk ny ledamot efter Blagoveska
Poulsen i kommunfullmäktige
KF §147
Länsstyrelsen Skåne - Gunilla Danielsson ny ledamot efter
Agneta Lindau Persson i kommunfullmäktige
KF §148
Carina Zachau - Begäran om entledigande från uppdraget som
ledamot i direktionen för Finsam NNV
KF §149
Bengt Hammarstedt, M - Begäran om entledigande som
ersättare i fullmäktige
KF §150
Val av revisor - Bengt Hammarstedt, M
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KF §125 KLK.2018.620 00

Faställande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreliggande förslag till
dagordning vilket innebär att punkt Utdebitering 2019 hanteras
före punkt Budget 2019.
Kommunfullmäktiges överläggning
Yrkanden
Thomas Bjertner, S, yrkar att punkt Budget 2019 ska hanteras före
punkt Utdebitering 2019.
Carina Zachau, M, yrkar avslag på Thomas Bjertners yrkande.
Överläggning
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på yrkandena och finner att Carina Zachaus yrkande antas.
Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas.
Ja-röst för Carina Zachaus yrkande.
Nej-röst för Thomas Bjertners yrkande.
Genomförd omröstning utfaller med 28 ja och 9 nej. Omröstningen
framgår närmare av till protokollet fogad närvarolista.
Kommunfullmäktige har således fastställt föreliggande förslag till
dagordning.
____________
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KF §126 KLK.2018.557 040

Utdebitering 2019 för Örkelljunga kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för Örkelljunga kommun
fastställa en oförändrad utdebitering för 2019 med 19,06 kronor
per skattekrona.
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen reserverar sig mot
beslutet till förmån för yrkandet om 19,18 kronor per skattekrona i
utdebitering. Följande reserverar sig; Thomas Bjertner (S), Arne
Silfvergren (S), Leif Svensson (S), Gunilla Danielsson (S), Patric
Carlsson (S), Tommy Håkansson (S), Ingemar Svensson (S) och
Christer Olsson (S).
Kommunfullmäktiges överläggning
Yrkanden
Carina Zachau (M), Anneli Eskilandersson (SD), Niclas Bengtsson
(SD), Martin Gustafsson (C), Christer Unosson (KD), Gunnar
Edvardsson (KD), Theresa Lindahl (M) och Henrik Hammar (M) yrkar
att kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag ska fastställa
en oförändrad utdebitering för 2019 med 19,06 kronor per skattekrona.
Thomas Bjertner (S), Madeléne Ekelund (MP), Arne Silfvergren (S),
Leif Svensson (S), Gunilla Danielsson (S) och Patric Carlsson (S) yrkar
att kommunfullmäktige ska fastställa en utdebitering för 2019 med
19,18 kronor per skattekrona.
I ärendet yttrar sig även Henrik Linderos (M).
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsens förslag
antas.
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Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Thomas Bjertners yrkande.
Genomförd omröstning utfaller med 28 ja-röster och 9 nej röster.
Omröstningen framgår närmare av till protokollet fogad
närvaroförteckning.
Kommunfullmäktige har således fastställt oförändrad utdebitering.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-11-07 - KS § 209
Protokollsutdrag KF 2017-11-27 § 122 - Utdebitering 2018 för
Örkelljunga kommun
____________
Expedieras till:
Stefan Christensson f v b till Skatteverket
Anna Lindström
Serkon
Nämnderna
Ledningsgruppen
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KF §127 KLK.2018.504 041

Budget 2019 för Örkelljunga kommun samt EFP för
2020-2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med i denna paragraf angivna ändringar i förhållande till
2018 års budgetramnivå fastställa budget 2019 jämte
flerårsplan 2020-2021, inklusive investeringsbudget,
att kommunstyrelsen vid behov, får för kommunens räkning
utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande
nyupplåna, det vill säga öka kommunstyrelsens låneskulder
under 2019 med totalt 20 miljoner kronor. Kommunstyrelsen
har under 2019 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under 2019,
att kommunens taxor 2019 är oförändrade i jämförelse med
2018, undantaget indexering.
att fastställa följande finansiella mål för Örkelljunga kommun
2019:
Kommunen ska årligen ha ett balanskravsresultat som
·
minst uppgår till en procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Soliditeten ska vara lägst 60 procent enligt
·
blandmodellen.
Kommunfullmäktige beslutar att följande förtydliganden
antecknas till protokollet
Medel om 240 000 kronor till överförmyndarnämnden tas
·
från Migrationsverkets ersättningar till Örkelljunga
kommun.
Ersättningar från Migrationsverket till Örkelljunga
·
kommun avseende flyktingmottagningen minskar med åtta
miljoner kronor under 2019, jämfört med 2018.
Investeringen "Asfaltering banvall 1 000 000 kronor" ingår
·
2021.

Kommunfullmäktige beslutar dessutom enligt förslag från
kommunfullmäktiges presidium att bevilja revisionen ett anslag på
700.000 kronor för 2019.
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Reservation
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet till
förmån för Socialdemokraternas eget budgetförslag. I gruppen ingår
Thomas Bjertner (S), Christer Olsson (S) Arne Silfvergren (S), Tommy
Håkansson (S), Ingemar Svensson (S), Leif Svensson (S), och Patric
Carlsson (S) och Gunilla Danielsson (S).
Gunilla Danielsson (S) anmäler jäv i ärendet i den del som berör
revisionen.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för
Sverigedemokraternas eget budgetförslag. I gruppen ingår Anneli
Eskilandersson (SD), Morgan Nilsson (SD), Niclas Bengtsson (SD),
Tommy Brorsson (SD), Michael Bengtsson (SD), Martin Josefsson,
(SD), May Bengtsson (SD), Lennart Anderberg (SD), Tommy
Rosenqvist (SD), Lisa Björk (SD), Emily Haydari (SD) och Stefan
Svensson (SD).

Inledande anföranden
Carina Zachau, (M), informerar kommunfullmäktige om
budgetprocessen samt innehållet i förslaget till budget 2019 och
flerårsplan 2020-2021.
Martin Gustafsson, (C), informerar om budgetarbetet, centerpartiets syn
på den gemensamma budgeten och på det goda samarbetet i
kommunen.
Christer Unosson, (KD), instämmer i att budgetarbetet fungerat väl och
presenterar kristdemokraternas syn på innehållet i budgeten. Christer
Unosson poängterar också att personalen i kommunen gör ett väldigt
bra arbete och att det är viktigt att kommunen kan rekrytera personal
som trivs.
Thomas Bjertner, (S), informerar om socialdemokraternas synpunkter
på det gemensamma budgetförslaget. Thomas Bjertner poängterar att
det varit en mycket bra budgetberedning med ett gott samarbete mellan
de förtroendevalda och tjänstemännen. Han framför ett stort tack till
samtliga inblandade.
Tommy Brorsson, (SD), informerar om Sverigedemokraternas
budgetförslag som till några punkter skiljer sig från föreliggande
förslag till budget. Tommy Brorsson lovordar arbetsformen i samband
med budgetarbetet och poängterar att detta skett i god samstämmighet.
Tommy Brorsson utdelar Sverigedemokraternas budgetförslag med text

10(51)

Sammanträdesprotokoll 2018-11-26
Kommunfullmäktige
efter att kommunfullmäktige godkänt själva utdelandet.

Yrkanden i kommunfullmäktige
Carina Zachau, (M), Martin Gustafsson, (C), Christer Unosson, (KD),
och Gunnar Edvardsson, (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till budget 2019 och flerårsplan 2020-2021.
Samtliga budgetposter i tkr (om inget annat anges).
Kommunstyrelsen
Frågor att avgöra inom driftsbudgeten
Valnämnd
Ungdomsråd
E-arkiv
Fastighet drift Kaptensgården
GDPR
Räddningstjänstförbundet
Naturvårdsgruppen
Färdtjänst
Minskning förändring tjänst digitalisering
Ej permanenta traineetjänsten
Förslag till ändrad budgetnivå 2019

2019
-200
30
200
-210
150
730
100
1000
-50
-450
1 300

2020

Investeringar
2019 2020
Se också under Kommunfastigheter för fastighetsinvesteringar
IT
300
250
Bredbandsstrategi
50
50
Datalagringslagstiftning finns från IT
100
100
Raindance
150
150
E-tjänster
100
100
Licenser
100
100
Förslag i investeringsbudget
800
750
Kommunfastigheter
Investeringar
2019
1809 Säkerhetsåtgärder
250
1837 Fastighetstekniskt underhåll
1 000
1843 Högkullen nybyggnation
21 580
1844 Lekplatser
100
1845 Markytor
200
1899 Energibesparande åtgärder
100
1899-14 Södergården hissar
800
Fönsterbyte, generellt
400
Kommunhuset ventilation
Kommunhuset ombyggnad KF-salen
Kommunhuset invändig renovering
Rivning torn brandstation Skånes Fagerhult
Byte portar brandstation Skånes Fagerhult
Solgården målning fasad trygghet-servicelägenheter
Solgården byte ventilation
2 350
Byte fjärrvärmeväxlare UBC
450
Lillhallen takbyte
Åsljungahallen byte tak

2020

2021

2021
250
50
150
100
100
650

1 000

2021
250
1 000

100
200
300

100
200
300

400

400
3 000
2 800
1 400

200
300

600
150
720
473
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Gatuförråd plåtning förråd
Gatuförråd byte portar
Gatuförråd byte ventilation
Idrottshall byte papptak
550
Idrottshall vikvägg ersätts jalusivägg
350
Mården byte papptak
100
Simhall byte 4 st ventilationsaggregat
3 800
Tallgården ommålning mattbyte ommålning 400
Idrottshall projektering, installationer
250
Ekets sporthall duschrum
Ekets sporthall byte hallmatta
Bokelundahallen byte papptak
Tockarps skola ventilation
150
Tockarps skola byte tak gymnastik
Tockarps skola byte tak tegelbyggnad
Beringsskola byte ventilation
100
Kungsskolan renovering NO
Kungsskolan renovering hus B
Kungsskolan takbyte D+C
700
Bokelundaskolan byte tunneldisk
Gyllet ombyggnad ventilation/kök
100
Åsljunga skola ventilation kök
Åsljunga skola takbyte bibliotek
Ekets skola renovering invändigt, nya partier samma
Ekets skola takbyte samtliga byggnader
Rapphönan invändig renovering
Solrosen invändig renovering
Trollbacken invändig renovering
Uppgradering ventiler
300
Engen (rivning)
AP och switchar
300
Förslag i investeringsbudget
34 330
Summa Kommunfastigheter

250
400

Samhällsbyggnadsnämnd
Tillsynstjänst
Förslag till ändrad budgetnivå 2019

2019
350
350

2020

2021

Investeringar Gata/park
3701 Markundersökning
3731 Gator/vägar asfalt
3741 Lekplatser
3797 Bruksvägen
3786 Fordon
3795 Tillgänglighetsanpassning
3717 Cykelvägar
3722 Exploatering Eket
3799 Industriområde Skånes Fagerhult
Industriområde Skåneporten Nordöst
Tomtmark Åsljunga
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Modernisering gatubelysning
Ejdern Engen
Motionsslinga Sk Fagerhult, kräver servitut
Asfaltsutredning
Modernisering park/gatuutrustning

2019
200
2 500
100
200
200
100
1 000
1 000

2020
200
2 500
100

2021
200
2 500
100
500
300
100
500

500
200

800

500
2 150
750

500
600
330

2 850
150
227
2400
3 500
1 100
400
900
800
350
300
1 350
1 125
710
870
6 000
22 105 21 100

800
100
500
6 000
7 000
300
1 000
500

2 500
300
6 500

750
500
100

100
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Inköp städmaskiner
Byte belysningsstolpar trä
Broar inventering
Inköp städmaskiner
Ny sarg idrottsplatsen
Bevarandeprogram
Renovering brygga
Renovering mur Fjärdingen 14
Trygghetsskapande

180
300

200
500

350
100
700
50
350
7 600

500
20 580 15 000

Investeringar VA
3868 Åtgärder ledningsnät
3897 Avloppsreningsverk
3891 Renovering Va-verket
Bruksvägen exploatering
3899 Industrimark Skåneporten
3899 Industrimark Skånes Fagerhult
Åtgärder för ovidkommande vatten
Tomtmark Åsljunga
Åtgärder AP stationer
Extern slammottagning
Nytt stängsel TS 11 Sk Fagerhult och Eket
Elverk ARV lämnar 150 tkr 2016
Ny centrifug ARV 11
Renssil Skånes Fagerhult
Ejdern
Va utbyggnad landsbygd 2-5 år
Exploatering Eket
Nytt reningsverk utredningar projektering
Vattenförsörjningsplan

2019
500
500
261

2020
500
500
5 000

250

2 250
3 000
2 000

Förslag i investeringsbudgeten

18 111 36 430 36 350

Kultur- och fritidsnämnd
Frågor att avgöra inom driftsbudgeten
Projekt på musikskolan upphör 2020
Drift simhall indexering
Intern hyra Forum tb 1
Förslag till ändrad budgetnivå 2019

2019

2020

2021

-246
106
150
10

-246
106
150
10

-246
106
150
10

Investeringar
Meröppet bibliotek
Forum inventarier
Klättervägg Åsljunga
Oljemaskin bowlinghall
Aktivitet Eket
Hyllplan bibliotek
Förslag i investeringsbudgeten

2019
550
50

2020

2021

50

50

50
400
1 050

500
550

400
600

Utbildningsnämnd
Frågor att avgöra inom driftsbudgeten
Hälsopedagog start halvårsskiftet
Grundsärskola
Omställning gymnasieskolan kvarstår 1,5 mkr

2019

2020

2021

2021
500
500
5 000
250

600

1 000
600

1 000

12 000

2 200
2 000
1 000
2 400
400
1 000
1 000

1 000
500
10 511 15 850 21 350

150

400
1 300
-500
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Grundsärskola 270 tkr helårseffekt
540
Elevpeng togs av migrationspengar förra året 2 000
Förslag till ändrad budgetnivå 2019
3 740
Investeringar
Inventarier förskola, skola och UBC
Inventarier ny förskola Högkullen
Förslag i investeringsbudgeten

2019
1 450
500
1 950

2020
1 450

2021
1 450

1 450

1 450

Överförmyndarnämnd
Frågor att avgöra inom driftsbudgeten
Kostnader för gode män 240 tkr för 2019
en minskning med 260 tkr från 2018.
medel tas från Migrationsverkets bidrag
Förslag till ändrad budgetnivå 2019

2019

2020

2021

0

0

0

Socialnämnd
Frågor att avgöra inom driftsbudgeten
Ramförändring, ersätter tidigare statsbidrag
som försvinner med 2,5 mkr och utökning
av ram till äldreomsorgen
Förslag till ändrad budgetnivå 2019

2019

2020

2021

600
600

600
600

5 600
5 600

Investeringar
Investering delegation
600
Förslag till ändring i investeringsbudgeten 600
---
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Yrkanden i kommunfullmäktige
Tommy Brorsson, (SD), Anneli Eskilandersson, (SD), och Niclas
Bengtsson (SD), lämnar följande yrkande från Sverigedemokraterna
med förslag till tillägg och ändringar med utgångspunkt från
kommunstyrelsens budgetförslag.
Samtliga budgetposter i tkr (om inget annat anges).
Kommunstyrelsen 2019
Att ta bort utbildningsbidraget till partierna i kommunfullmäktige.
Att halvera partistödet.
Partistödet är uppdelat i två delar, ett per mandat och ett per parti. Båda dessa
halveras och utbildningsstödet tas bort helt.
Dessa pengar ska istället gå till att bemanna nya förskolan i Tockarp.
Budgetäskande:
2019
2020

2021

Halvera mandatstödet och indraget utbildningsbidraget
-200
-200
-200
Utbildningsnämnden:
Att vårdnadsbidrag införs så snart det lagligen är möjligt.
Att snarast anlägga en ny förskola i anslutning till Tockarps skola.
Att Örkelljunga ska eftersträva efter en skolkultur som bygger på lärande och
”ordning och reda”.
Att se över hur skolans redskap för ordning, trygghet och lärande kan utvecklas
genom användande av t.ex kvarsittning, skolk-SMS och studieteknik.
Att införa s.k. ”jourskola” där elever som tillfälligt inte klarar av att tillgodogöra
sig kunskaper på lektionstid placeras för att få extra stöd.
Att hos Region Skåne kräva att tandvården för kommunens barn och unga löses
inom kommunen, så att frånvaron från skolan kan minimeras.
Att utreda byggande av en ny grundskola i Örkelljunga.
Socialnämnden:
Att Örkelljunga ska ta emot minimalt antal flyktingar under de kommande åren.
Att asylsökande som fått åldern uppskriven till över 18 år ska räknas som vuxen
och inte belasta resurser avsedda för barn.
Att vid renoveringar, nybyggnation och arbetstidsförändringar utgå från
önskemålet att ge alla på kommunens äldreboende rätt till utomhusvistelse.
Att vid renoveringar och nybyggnation införa en parboendegaranti på riktigt.
Att införa ett kommunalt återvändarbidrag, enligt modell från Landskrona.
Samhällsbyggnadsnämnden:
Att tillsätta en utredning för hur ”ny teknik” kan användas för att effektivisera
arbetsuppgifter inom samhällsbyggnadsförvaltningen och därmed sänka
kostnaderna för kommunen.
Att införa motprestation för att få försörjningsstöd i ett samarbete mellan
socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Att utreda en utbyggnad av idrottshallen på Tockarps skola
Kultur- och fritidsnämnden
Yrkande på förändring:
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Att avskaffa stödet till religiösa och politiska föreningar.
Att öka stödet till idrotts- och ungdomsföreningar.
Överförmyndarnämnden
Att så kallade ensamkommande som fått åldern uppskriven till över 18 år ska
räknas som vuxen och inte belasta resurser avsedda för barn. (Besparing beräknad
på kostnader för 2018: 88 000 kronor per år)

Yrkanden i kommunfullmäktige
Patric Carlsson, (S), och Arne Silfvergren, (S) yrkar bifall till
Socialdemokraternas förslag till budget 2019 och flerårsplan 20202021. Förslaget bygger på en skattehöjning med 12 öre.
Samtliga budgetposter i tkr (om inget annat anges).
Driftsbudget:
Kommunstyrelsen
RSNV: 130 + 600
Färdtjänst: 1 000
E-arkiv: 200
Ungdomsråd: 30
Naturvårdsgrupp: 100
GDPR: 150
Valnämnd: -200
Kaptengården, drift: -210
Trainee-tjänst: -450
Digitalisering: -50
Summa KS: 1 300
Uutbildningsnämnden
Hälsopedagog: 400
Grundsärskola: 1 840
Omställning gy.: 1 500
Mentorverksamhet: 1 000
Summa UN: 4 740
Socialnämnden
Enligt äskande: 5600
Summa SN: 5 600
Samhällsbyggnadsnämnden
Tillsynstjänst: 350
Summa: 350
Kultur- och fritidsnämnden
Simhall: 106
Hyra Forum: 150
Deltidschef: 350
Kulturskola: 350
Avgiftsreducering: 460
Besparing: 246 (-246)
Summa: 1 170
Överförmyndarnämnden
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Summa drift: 13 160
Investeringsbudget:
2021: Asfaltering banvall 1 000
Flytta investeringsposten Engen (rivning) från 2020 till 2019.
I övrigt investeringar enligt plan.

Beslutsgång i kommunfullmäktige
Ordföranden konstaterar att det finns tre olika budgetförslag, dels från
kommunstyrelsen, dels från sverigedemokraterna och dels från
socialdemokraterna.
Ordförande ställer de tre budgetförslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsens förslag antas.
Omröstning begärs och följande kontrapropositionsordning antas.
Propositionsordning i huvudomröstningen
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.
Propositionsordning om motförslag
Ordföranden ställer sverigedemokraternas förslag mot
socialdemokraternas förslag och finner att sverigedemokraternas
förslag ska vara motförslag till huvudförslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning antas:
Ja-röst för Sverigedemokraternas förslag.
Nej-röst för Socialdemokraternas förslag.
Omröstningsresultat i omröstning om motförslag
Med 12 ja-röster, 8 nej-röster och 17 röster för avstår beslutar
kommunfullmäktige utse sverigedemokraternas förslag som
motförslag. Omröstningen framgår närmare av till protokollet fogad
närvaroförteckning.
Omröstningsresultat i huvudomröstningen
Med 16 ja-röster, 12 nej-röster och 9 röster för avstår beslutar
kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag till budget 2019
och EFP 2020-2021. Omröstningen framgår närmare av till protokollet
fogad närvaroförteckning.
Kommunfullmäktiges överläggning i övrigt
Vid ärendets behandling yttrar sig även Christian Larsson, (M).
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Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet efter förslag från
ordföranden klockan 19.55-20.05 och 20.30-20.35.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-11-07 - KS § 210
Tider i Sim&motion för föreningar.docx
Föreningsbidrag.xlsx
Beläggningsstatistik idrottsanläggningar HT 2018.xlsx
Revisorerna - Budgetäskande 2019.pdf
SD budget 2019 pdf.pdf
____________
Expedieras till:
Nämnderna
Ledningsgruppen
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
Evelina Johansson
Revisionen
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KF §128 KLK.2018.535 041

Tilläggsbudget 2, 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tilläggsbudget 2 för
2018 avseende investeringar, om 12 370 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tilläggsbudget 2 för
2018 avseende drift, om 270 000 kronor.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2018-10-24 § 306
och föreslår att tilläggsbudget 2 avseende investeringar ska godkännas,
i enlighet med ekonomichefens förslag från 2018-10-17.
Efter arbetsutskottets behandling lämnas ett reviderat förslag till
tilläggsbudget 2. Förslaget innehåller även förvärvet av Fagerhult
1:186.
Tilläggsbudget 2 för investeringar omfattar enligt det reviderade
förslaget 12 370 000 kronor och består av nedanstående fyra poster:
Nämnd: Kommunstyrelsen/kommunfastigheter
Ansvar: 1000
Text: Ombyggnation på förskolor och Kungsskolan
Belopp: 1 100 000
Beslut: KS § 124, UBF.2018.124 609
Nämnd: Kommunstyrelsen/kommunfastigheter
Ansvar: 1000
Text: Nybyggnad Hälsoförskola, Högkullen, projektering
Belopp: 500 000
Beslut: KS § 125, KLK.2018.157 052
Nämnd: Kommunstyrelsen/kommunfastigheter
Ansvar: 1000
Text: Nybyggnad Hälsoförskola, Högkullen, utökning av budget
Belopp: 10 400 000
Beslut: KS § 125, KLK.2018.157 052
Nämnd: Kommunstyrelsen/kommunfastigheter
Ansvar: 1000
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Text: Inköp av fastigheten Skånes Fagerhult 1:186
Belopp: 370 000 kronor
Beslut: KS 2018-11-07
Tilläggsbudget 2 för drift omfattar enligt det reviderade förslaget 270
000 kronor och består av nedanstående post:
Nämnd: Utbildningsnämnden
Ansvar: 6351
Text: Personalförstärkning grundsärskolan p.g.a ökat antal elever
Belopp: 270 000 kronor
Beslut: KS § 168 UBF.2018.108 611
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ekonomichefens reviderade
förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-11-07 - KS § 224
Tjänsteskrivelse Stefan Christensson - Tilläggsbudget 2 år 2018
Tilläggsbudget 2
Tilläggsbudget 2 (reviderad version)
____________
Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
Nämnderna
Ledningsgruppen
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KF §129 KLK.2018.534 041

Anvisningar och tidplan för Årsredovisning 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna anvisningarna för
årsredovisning 2018, i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag från 2018-10-02.
Sammanfattning
Från kommunledningsförvaltningen finns ett förslag till anvisningar
inför årsredovisning 2018. Förslaget är daterat 2018-10-02.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-11-07 - KS § 199
Tjänsteskrivelse Anna Lindström - Anvisningar till Årsredovisningen
2018
Anvisningar till Årsredovisning 2018 - reviderad 2018-11-15
____________
Expedieras med anvisningar till:
Anna Lindström
Stefan Christensson
Ledningsgruppen
Nämnderna
Serkon
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KF §130 KLK.2018.299 005

Kommunens framtida IT-verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Örkelljunga kommun ska
ansluta sig till IT 4K från och med 2020-01-01.
Noteras att kommunstyrelsen beslutat uppdra åt tillförordnade
kommunchefen att se över kommunens nuvarande IT-organisation
inklusive arbetsuppgifterna i IT-organisationen.
Sammanfattning
Örkelljunga kommun har tidigare övervägt om kommunen ska ingå i en
gemensam drift- och supportorganisation för IT-verksamheten
tillsammans med Bjuvs, Klippans, Perstorps och Åstorps kommuner.
Kommunstyrelsen beslutar 2017-01-11 § 4 att för närvarande avstå från
att ingå i denna samverkan. Istället gavs kommunledningskontoret i
uppdrag att genomföra en nulägesanalys av kommunens ITverksamhet, samt att ta fram underlag och förbereda en eventuell
upphandling efter beslut i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutar 2017-09-06 § 155 att rekrytera en IT-strateg
och att anpassa kommunens IT-organisation inför framtida verksamhet
och i enlighet med anslagen i budgeten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2018-06-21 § 183.
Som underlag finns en tjänsteskrivelse från kommunchefen och ITstrategen, med förslag att ställa en förfrågan till IT 4K (Bjuvs,
Klippans, Perstorps och Åstorps kommuner) om möjligheten för
Örkelljunga kommun att ansluta sig samt vad detta skulle innebära för
Örkelljunga kommun såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-06-21 § 183 att
återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att undersöka tre
alternativa möjligheter för framtidens IT-verksamhet: drift i egen regi,
anslutning till IT 4K, eller outsourcing. Det ska framgå vad alternativen
innebär ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Ärendet ska åter
behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-10.
I tjänsteskrivelse 2018-09-25 från kommunchefen och IT-strategen
föreslås att IT-organisationen ska förberedas för en anslutning till IT
4K. Vidare föreslås att kommunen tillsammans med IT 4K ska utreda
vad en anslutning innebär för Örkelljunga kommun ekonomiskt och
verksamhetsmässigt. Det föreslås att under verksamhetsåret 2020 inleda
ett samarbete för en gemensam verksamhetsutveckling gällande IT, ITdrift och IT-infrastruktur.
Kommunfullmäktiges behandling
Carina Zachau (M) och Michael Bengtsson (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-11-07 - KS § 200
Protokoll 2017-01-11 KS § 4.pdf
Protokoll KS § 155 2017-09-06.pdf
Tjänsteskrivelse Martin Wetterhorn - Kommunens framtida ITverksamhet
Örkelljunga kommun outsourcing förslag.pdf
IT-utredning 4K.pdf
____________
Expedieras till:
Stefan Christensson för kontakter med 4 K kommunerna
Carita Gustafsson
Martin Wetterhorn
Fredrik Pölönen
Joakim Hansson
Kristina Leyden
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KF §131 FASTIGHET.2018.21

252

Förvärv av Fagerhult 1:186
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpekontraktet
avseende Fagerhult 1:186. Förvärvet föreslås finansieras genom
ianspråkstagande av 370 000 kronor ur tilläggsbudget 2,
investeringar för 2018.
Noteras att kommunstyrelsen beslutat uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ansöka om rivningslov för fastigheten på tomten.
Sammanfattning
För att kunna erbjuda mark för bostadsbebyggelse i Skånes Fagerhults
tätort har fastigheten Fagerhult 1:186 tagits upp som ett möjligt objekt.
Kommunstyrelsens senaste behandling av ärendet var 2018-06-13 §
134. Vid detta tillfället togs beslut om hur kommunledningsförvaltningen skulle arbeta vidare med ärendet. Förvärv av fastigheten
måste godkännas av kommunfullmäktige.
Det finns ett förslag till köpekontrakt där Örkelljunga kommun köper
fastigheten för 370 000 kronor med tillträdesdag 2019-02-01.
Kontraktet är undertecknat av säljaren 2018-09-14.
Kommunfullmäktiges behandling
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Madeléne
Ekelund.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-11-07 - KS § 217
Tjänsteskrivelse
Utredning-Förutsättningar gällande Fagerhult 1:186
Utredning-Fotobilaga angående Fagerhult 1:186
Rivningslov för enbostadshus och garage Fagerhult 1:186
Undertecknat köpeavtal, personnummer maskat för publicering
____________
Expedieras till:
Stefan Christensson, Mikael Strömbeck
Samhällsbyggnadsnämnden, Anders Emgård
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KF §132 KLK.2018.408 007

Revisorerna - Slutgiltig revisionsrapport - fysisk
planering och markreserv
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga kommunrevisionens
förstudie i syfte att översiktligt granska kommunens arbete med
den fysiska planeringen och markreserven till handlingarna.
Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en
förstudie i syfte att översiktligt granska kommunens arbete med den
fysiska planeringen och markreserven. Den sammanfattade
bedömningen är att kommunstyrelsen överlag har tillräcklig styrning
och uppföljning beträffande kommunens fysiska planering och
markreserv. Revisorernas bedömning är att det i nuläget inte finns
behov av en fördjupad granskning. Revisorerna bedömer att frågan
löpande bör bevakas och följas upp i samband med revisionens årliga
dialog med kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-10-03 - KS § 193
Revisorerna - Missiv - Fysisk planering och markreserv.docx.pdf
KPMG - Granskning av fysisk planering och markreserv
____________
Expedieras till:
Revisorerna
Samhällsbyggnadsnämnden
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KF §133 KLK.2018.552 102

SKL - Val av ombud till kongress för Sveriges
Kommuner och Landsting
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att behandla ärendet vid
sammanträdet i december.
____________
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Magnus Håkansson
Tommy Brorsson
Jane Holmström Björkman
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KF §134 KLK.2018.536 042

Information om Delårsrapport Räddningstjänsten Skåne
Nordväst 2018
Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapport 2018 från
Räddningstjänsten Skåne Nordväst till handlingarna.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Direktionen RSNV 2018-09-20 § 43 - Tertial 2 RSNV,
delårsrapport 2018
Delårsrapport 2, 2018
Revisorerna - Utlåtande avseende delårsrapport 2018 samt Granskning
av delårsrapport 2018 RSNV.pdf
____________
Expedieras till:
Räddningstjänsten Skåne Nordväst
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KF §135 KLK.2018.593 042

AV Media Skåne - Delårsrapport för
Kommunalförbundet AV Media Skåne
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapport 2018 från
Kommunalförbundet AV Media Skåne till handlingarna.
Beslutsunderlag
AV Media Skåne - Delårsrapport 2018-01-01--08-31
____________
Expedieras till:
AV Media Skåne
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KF §136 KLK.2018.538 107

Delårsrapport 2018-06-30 för Söderåsens Miljöförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapport 2018 från
Söderåsens Miljöförbund till handlingarna.
Sammanfattning
Direktionen för Söderåsens Miljöförbund beslutade 2018-10-02 § 69 att
översända delårsrapporten till medlemskommunerna för kännedom.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-11-07 - KS § 219
Protokollsutdrag Söderåsens Miljöförbund 2018-10-02 § 69 Halvårsuppföljning 2018
Revisorernas protokoll 2018-10-02 - Bedömning av delårsrapporten
2018-06-30 Söderåsens Miljöförbund
Revisorernas granskningsrapport
____________
Expedieras till:
Söderåsens Miljöförbund
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KF §137 KLK.2016.420 007

Integrationsplan med anledning av Kommunrevisionens
rapport om kommunens flyktingmottagning och
integrationsarbete
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta integrationsplanen (version
2018-09-27).
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2017-09-13 § 223 att ge
kommunchefen i uppdrag att presentera ett förslag till handlingsplan
för integrationsarbetet.
Kommunchefen och folkhälsoutvecklaren överlämnar 2018-08-16 ett
förslag till integrationsplan. Planen syftar till att formulera ett
övergripande och resultatinriktat underlag för kommunens
integrationsarbete med fokus på att skapa fungerande och bidragande
samhällsmedborgare. I planen redovisas kommunens uppdrag gällande
integration, gällande lagar och riktlinjer samt ansvarsfördelningen
mellan kommunens nämnder och förvaltningar.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2018-09-05 § 176. Vid
sammanträdet yrkar Tommy Brorsson (SD) att ärendet ska
återremitteras. Syftet med återremissen är att behandla Tommy
Brorssons (SD) synpunkter på dokumentet. Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för att behandla synpunkterna som framgår av
yrkandet från Tommy Brorsson (SD).
I tjänsteskrivelse 2018-09-24 från tillförordnade kommunchefen
redovisas hur kommunledningsförvaltningen bedömt och hanterat
synpunkterna. Vissa av synpunkterna har lett till ändringar, men inte
alla. Ett reviderat förslag till handlingsplan finns, daterat 2018-09-27.
Förslaget till beslut är att godkänna den reviderade handlingsplanen för
integration.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2018-11-07 § 221.
Kommunstyrelsen föreslår att integrationsplanen ska antas.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-11-07 - KS § 211
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Tjänsteskrivelse Stefan Christiansson - Handlingsplan för integration svar på återremittering 2018-09-24.docx
180927 reviderad - Handlingsplan för integration - 2018.pdf
____________
Expedieras med handlingsplan till:
Stefan Christensson
Ledningsgruppen
Nämnderna
Serkon
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KF §138 SN.2018.287

Överenskommelse mellan Region Skåne och
kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelsen
mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, från och med
2019-01-01.
Sammanfattning
2018-01-01 träder lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård i kraft. I den nya lagen finns möjligheter för
parterna att göra överenskommelser om när kommunernas
betalningsansvar ska träda in eller om beloppet som ska betalas när tre
dagar överskridits. Om ingen överenskommelse görs, gäller
lagstiftningens regler.
En överenskommelse träffas mellan Region Skåne och kommunerna i
Skåne för perioden 2018-01-01 – 2019-03-31. Under perioden mellan
2018-04-01 - 2019-03-31 tillämpas en blandmodell med
betalningsansvar efter 2,8 kalenderdagar, men där kommunerna får
tillgodoräkna sig de dagar som patienter kunnat gå hem innan
betalningsansvaret inträder. Patienter i sluten psykiatrisk hälso- och
sjukvård har under 2018 omfattats av ett särskilt regelverk som
fungerat som övergångsbestämmelse.
Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har under 2018 tagit fram
ett förslag till ny överenskommelse från och med 2019-01-01. Förslaget
omfattar både patienter i den slutna psykiatriska hälso- och sjukvården
och den slutna somatiska hälso- och sjukvården. Beräkningsmodellen
för 2019 baseras på en genomsnittsberäkning där betalningsansvaret
inträder när det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård efter
utskrivningsklar överskrider 2,8 kalenderdagar per kommun under en
kalendermånad och i beräkningsunderlaget görs ingen åtskillnad på om
patienten vårdats i psykiatrisk eller somatisk sluten hälso- och sjukvård.
Dagar i en av vårdformerna överstigande 2,8 kalenderdagar kan då
kvittas mot dagar i den andra vårdformen då patienten skrivits ut innan
2,8 kalenderdagar uppnåtts efter utskrivningsklar.
Överenskommelsen kommer att gälla tillsvidare från och med
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2019-01-01, men det förutsätter att samtliga parter ingått
överenskommelsen senast 2018-12-21. Uppsägning görs senast 30
september året innan överenskommelsen ska upphöra. Om någon part
säger upp överenskommelsen upphör den att gälla för alla parter.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-11-07 - KS § 212
Meddelande från Kommunförbundet Skåne om ny överenskommelse
mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Missiv - Överenskommelse mellan Region Skåne och Skånes
kommuner gällande samverkan av utskrivningsklara patienter 2018-0926.pdf
Sammanträdesprotokoll gällande överenskommelse mellan Region
Skåne och Skånes kommuner om samverkan vid utskrivning från
somatisk och psykiatrisk sluten hälso- och sjukvård.pdf
Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län
om samverkan vid utskrivning från sluten vård, 2018-09-19.pdf
____________
Expedieras till:
Stefan Christensson
Carina Zachau
Socialnämnden
Kommunförbundet Skåne
Region Skåne
Gunnel Johansson
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KF §139 KFN.2018.103

Nytt regelverk gällande verksamhetsbidrag för
studieförbund Familjen Helsingborg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte anta Familjen Helsingborgs
förslag till gemensamt regelverk för verksamhetsstöd till
studieförbund.
Sammanfattning
Från kulturchefsnätverket inom Familjen Helsingborg finns ett förslag
till gemensamt regelverk för verksamhetsstöd till studieförbund.
Regelverket syftar till att skapa ett samordnat och likformigt system för
bidrag till studieförbund inom alla deltagande kommuner. Regelverket
syftar till att skapa incitament för studieförbunden att förlägga
verksamheter i respektive kommun, att stor prioritet läggs på aktiviteter
genomförda under det senaste året och att ansökningsprocessen
underlättas för studieförbunden.
Kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet 2018-09-20 § 136.
Nämnden beslutar att inte föreslå kommunfullmäktige att anta Familjen
Helsingborgs förslag till gemensamt regelverk för verksamhetsstöd till
studieförbund.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2018-11-07, § 207.
Arbetsutskottet föreslår att regelverket inte ska antas.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-11-07 - KS § 207
Protokoll 2018-09-20 - KFN §136
Förslag nytt regelverk gällande verksamhetsbidrag för studieförbund
Familjen Helsingborg.pdf
____________
Expedieras till:
Familjen Helsingborg
Kultur- och Fritidsnämnden
Mattias Persson
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KF §140 KLK.2018.321 862

Besvarande av motion (SPI) - Hur ser framtiden ut för
Örkelljunga fritidsgård
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med följande motivering;
Arbetet med att planera för framtida fritidsgårdverksamhet har
pågått en längre tid. Det är känt att Centrumhuset kräver
betydande investeringar. Mot denna bakgrund pågår diskussioner
om en ny fritidsgård.
Sammanfattning
Kristina Söderlund (SPI) lämnar 2018-07-02 in följande motion.
"Hur ser framtiden ut för Örkelljungas fritidsgård?
Eftersom vi vet att inom en snar framtid så kommer Centrumhuset att
rivas och vi är oroliga för vart ungdomarna från åk 4-6 samt
ungdomarna från åk 7 till åk 2 i gymnasiet kommer att ta vägen. Då vi i
SPI Välfärden värnar om ungdomarnas fritid efter skolan och
aktiviteter som följer med detta. Ungdomarna bör ha en fast plats där
de kan samlas för den sociala samvaron tillsammans med vuxna där de
kan känna en trivsel och trygghet som de behöver. Det är också viktigt
att de får vara med och påverka så att deras olika intressen kan vävas in
i verksamheten.
SPI Välfärden föreslår därför att
Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt Utbildningsförvaltningen att utreda
å det snaraste vilka lämpliga lokaler som finns i kommunen där en ny
fritidsgård skulle kunna ha sin hemvist.
Kommunfullmäktige beslutar 2018-09-24 § 92 att överlämna motionen
från 2018-07-02 till kommunstyrelsen för beredning.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2018-11-07 - KS § 213
Motion SPI - Hur ser framtiden ut för Örkelljunga fritidsgård.pdf
____________
Expedieras till:
Kristina Söderlund
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KF §141 KLK.2018.410 039

Besvarande av motion (SPI) - Anställning och utbildning
av kommunala poliser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning
till att polisverksamheten ligger utanför det kommunala
ansvarsområdet.
Sammanfattning
Kristina Söderlund (SPI) och Åke Sjörin (SPI) lämnar 2018-09-07 in
följande motion.
"Det är ju ett faktum att vi har stor polisbrist i landet. Man har utökat
antalet platser på polisutbildningen men tyvärr inte fått tillräckligt med
sökande och utbildning tar tid så polisbristen kommer att vara under
många år framöver. Vi anser, att Örkelljunga kommun skall anställa
och utbilda kommunala poliser. Detta har prövats i andra kommuner
och tydligen slagit väl ut.
Det busliv och annan brottslighet som nu förekommer i allt högre grad
i kommunen måste beivras. Det förekommer många fall av misshandel
och hot och många drar sig för att vistas i centrum under kvällstid.
Enligt en artikel i en tidning är Örkelljunga en av de värst utsatta
kommunerna i Skåne. När det behövs polisinsats i kommunen finns det
inte resurser att närvara och polisstationen har alltför liten
öppethållningstid. Hur befogenheterna skall vara hos denna typ av
poliser får utredas.
Yrkande:
SPI Välfärden Örkelljunga yrkar härmed att kommunfullmäktige
föreslår kommunstyrelsen att snarast undersöka möjligheten att inrätta
en kommunal polisstyrka."
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Kommunfullmäktige beslutar 2018-09-24 § 95 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-11-07 - KS § 215
Motion, SPI - Anställning och utbildning av kommunala poliser
____________
Expedieras till:
Kristina Söderlund
Åke Sjörin
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KF §142 KLK.2018.398 003

Besvarande av motion (S) - Gör en översikt av de lokala
föreskrifterna i Örkelljunga kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen genom att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över de lokala
ordningsföreskrifterna för torghandel samt den lokala
ordningsstadgan. Översynen ska utföras så att ärendet kan
behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott i februari 2019.
Sammanfattning
Agneta Lindau Persson (S) lämnar 2018-08-29 in följande motion.
"I Sverige finns lagar som gäller exempelvis trafik, miljö, ordning och
säkerhet. De flesta kommuner har dessutom kompletterande lokala
regler, så kallade föreskrifter, som behövs för att upprätthålla ordning
och säkerhet för kommunens invånare. Socialdemokraterna i
Örkelljunga kommun vill med denna motion "Gör en översikt av de
lokala föreskrifterna"
att de lokala föreskrifterna ses över, uppdateras och kompletteras
att föreskrifterna görs tydliga för kommunens invånare"
Kommunfullmäktige beslutar 2018-09-24 § 96 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges behandling
Christer Olsson (S) yrkar bifall till motionen.
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-11-07 - KS § 216
Motion, S - Gör en översikt av de lokala föreskrifterna i Örkelljunga
kommun
____________
Expedieras till:
Stefan Christensson, Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-27
Agneta Lindau Persson
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KF §143 KLK.2017.418 319

Besvarande av motion, SD - Trygghet i Örkelljunga
centrum
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
samhällsbyggnadsnämndens yttrande och bifaller därefter
motionen.
Sammanfattning
Michael Bengtsson (SD) och May Bengtsson (SD) lämnar 2017-12-07
följande motion:
"Trottoaren utanför Stigs Musik med start ifrån inkörseln till
parkeringen vid Stigs Musik och ner till övergångsstället vid Coop
upplevs av många som ett problem. Framförallt rörelsehindrade och
äldre personer med rullatorer finner obehag och vi föreslår därför att
platsen ses över utifrån vilka möjligheter som finns att höja säkerheten
och förslagsvis sätts det upp någon form av ett räcke mellan infarten
och övergångsstället.
På denna plats var det för en tid sedan en äldre kvinna som ramlade ut
på gatan. Det är högt från trottoar och ner till vägbanan och kommunen
bör sträva efter att åtgärda sådana risker som finns i vårt samhälle.
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Att det sätts upp ett räcke mellan inkörseln vid Stigs Musik och
övergångsstället vid Coop.
Att se över om det finns fler ställen i kommunen som har uppenbara
säkerhetsproblem och om sådana finns snarast åtgärda dessa."
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2018-06-11 § 55 att godkänna och
återkoppla föredragna uppdrag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-06-21 § 192 att
återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för inhämtande av
nämndens svar på motionen.
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2018-08-27 att bifalla motionen,
samt att överlämna motionen till samhällsutvecklaren för att arbeta in
trygghetslösningar i den kommande centrumöversynen.
Kommunfullmäktiges överläggning
Michael Bengtsson (SD) tackar för svaret på motionen och yrkar bifall
på densamma.
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-10-03 - KS § 185
Motion, SD - Trygghet i Örkelljunga centrum
SBN yttrande över motion om trygghet i centrum.pdf
Yttrande över motion trygghet i Örkelljunga centrum.pdf
Protokollsutdrag SBN § 75 - Yttrande Motion Trygghet i Centrum
____________
Expedieras till:
Michael Bengtsson
May Bengtsson
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsutvecklaren
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KF §144 KLK.2018.45

451

Besvarande av motion, S - Motverka nedskräpning av
Örkelljunga kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen enligt följande;
Motionen är vällovlig, men att bygga upp processer för
kartläggning med mera av nedskräpningen är inte det viktigaste.
Det avgörande är istället att komma tillrätta med nedskräpningen.
Viktiga aspekter är tillgången till papperskorgar och omfattningen
av rensning av brunnar. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i
uppdrag att se över dagens tillgång till papperskorgar och
nuvarande omfattningen av rensning av brunnar, för att bedöma
om förbättringar behöver göras.
Örkelljunga kommun behöver ta efter goda exempel och
erfarenheter från andra kommuner och andra aktörer.
Samarbetet med arbetsmarknadsenheten om extratjänsterna är
viktigt. Extratjänsterna är en resurs som kan arbeta med att rensa
gator och parker från skräp.
Sammanfattning
Agneta Lindau Persson (S) och Thomas Bjertner (S) har lämnat in
följande motion om nedskräpning.
"Under senare tid har nerskräpningen i Örkelljunga kommun synligt
ökat och skräpet finns överallt främst i skog/mark, sjöar/vattendrag
men också i våra by-centrum.
Skräp skadar, skapar otrygghet. Redan nerskräpade miljöer leder till
klotter och skadegörelse och förfular vår kommun. Människor uppfattar
helt enkelt det som okej att slänga skräp på en plats som redan är
nedskräpad. Indirekta kostnader är att fastigheter förlorar i värde och
turismen påverkas negativt.
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Socialdemokraterna i Örkelljunga kommun föreslår
kommunfullmäktige besluta
att: kartlägga skräpläget
att: upprätta en plan (strategiskt styrdokument) som ska ses som ett
levande dokument för minskad nedskräpningen och som beskriver mål
och åtgärder som kommunen bör arbeta med i förebyggande syfte
att: uppföljning sker årligen för att kontrollera att vidtagna åtgärder ger
förväntat resultat.
att: beslut om finansiering för långsiktiga och förebyggande åtgärder
sker
att: kommunen tar till sig erfarenheter från Håll Sverige Rent,
Naturvårdsverket, Statistiska centralbyrån och andra kommuner."
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-03-21 § 89 att
remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden och
kommunledningskontoret för yttrande senast i juni 2018.
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg lämnar 2018-07-24 följande
tjänsteskrivelse: "Kommunledningsförvaltningen anser att motionens
syfte är vällovligt. Rutiner för att kontinuerligt hantera nedskräpningen
är viktiga och finns redan i gata/parks arbetsuppgifter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen uttrycker i sitt förslag till yttrande att
”nuvarande resurser inte uppenbart är tillräckliga till att förbättra
kvalitet utan snarare medger den skötselnivå som nu gäller.”
Kommunledningsförvaltningen anser att det är viktigt att lägga en
eventuell resursförstärkning på åtgärder som verkligen påverkar
nedskräpningen. Förvaltningen anser inte att det behöver göras någon
kartläggning eller tas fram något ytterligare styrdokument.
Förvaltningen anser att om en förbättring ska ske måste resurser
prioriteras till det rent operativa arbetet med att hålla kommunen fri
från skräp och klotter. Detta gäller även vid ett eventuellt tillskott av
resurser. En eventuell ambitionshöjning kan kombineras med ökade
insatser från kommunens arbetsmarknadsenhet. Det vill säga att
ytterligare stärka det goda samarbete som redan finns mellan
arbetsmarknadsenheten och gata/park.".
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Från samhällsbyggnadsförvaltningen finns en tjänsteskrivelse, daterad
2018-05-24, där det beskrivs hur ansvaret ser ut idag och hur
förvaltningen ser på förslagen i motionen. Det föreslås att
samhällsbyggnadsförvaltningen ska ges i uppdrag att närmare utreda
hur de framställda förslagen i motionen kan omsättas samt vilka
kostnader som åtgärderna medför för det egna verksamhetsansvaret.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar motionen 2018-08-22 §
215. Arbetsutskottet lämnar ett förslag till att besvara motionen enligt
följande: "Motionen är vällovlig, men att bygga upp processer för
kartläggning med mera av nedskräpningen är inte det viktigaste. Det
avgörande är istället att komma tillrätta med nedskräpningen. Viktiga
aspekter är tillgången till papperskorgar och omfattningen av rensning
av brunnar. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att se över
dagens tillgång till papperskorgar och nuvarande omfattningen av
rensning av brunnar, för att bedöma om förbättringar behöver göras.
Örkelljunga kommun behöver ta efter goda exempel och erfarenheter
från andra kommuner och andra aktörer. Samarbetet med
arbetsmarknadsenheten om extratjänsterna är viktigt. Extratjänsterna är
en resurs som kan arbeta med att rensa gator och parker från skräp.".
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2018-08-27 § 76 att bifalla
motionen och uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda och
verkställa förslagen.
Kommunfullmäktiges behandling
Thomas Bjertner (S) tackar för motionens behandling.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2018-10-03 - KS § 186
Motion, S - Motverka nedskräpning av Örkelljunga kommun
Yttrande motion, S - Motverka nedskräpning av Örkelljunga kommun
Tjänsteskrivelse Mikael Strömbäck - Motverka nedskräpning av
Örkelljunga kommun
Protokollsutdrag SBN § 76 - Motion motverka nedskräpning i
Örkelljunga kommun
____________
Expedieras till:
Agneta Lindau Persson
Thomas Bjertner
Kristian Swärd
Mikael Strömbäck
Samhällsbyggnadsnämden
Socialnämnden
Jennie Andersson
Magnus Lind
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KF §145 KLK.2018.439 102

Länsstyrelsen Skåne - Förordnande av
begravningsombud för de som inte tillhör Svenska
kyrkan i Skåne, Blekinge och Kronobergs län
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar föreslå länsstyrelsen förordna
Kerstin Johansson, Skånes Värsjö som begravningsombud för dem
som inte tillhör Svenska Kyrkan inom Örkelljunga kommuns
område.
Bakgrund
När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska
länsstyrelsen förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur
församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör
Svenska kyrkan. Ett begravningsombud utses för en tid av fyra
kalenderår, räknat från och med den 1 januari året efter det år då
det hållits val till kommunfullmäktige. Verksamhetsområdet för ett
begravningsombud omfattar församlingarna inom en kommun.
Länsstyrelsen får besluta om annat verksamhetsområde om det finns
skäl för det. Länsstyrelsen Skåne har för avsikt att förordna ett
begravningsombud per kommun. Länsstyrelsen Skåne
förordnar begravningsombud för kommunerna inom Skåne, Blekinge
och Kronobergs län.
Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och
kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till
kunskaper inom ekonomi samt till kunskap om och förståelse för olika
religioner, livsåskådningar och begravningsseder.
Länsstyrelsen vill särskilt betona att uppdraget som begravningsombud
inte är politiskt. I lämplighetsbedömningen ingår också en
jävsbedömning. Den som förordnas får till exempel inte ha sådana
kopplingar till Svenska kyrkan eller annat trossamfund att
opartiskheten kan ifrågasättas, exempelvis anställning eller innehav av
förtroendeuppdrag. Däremot är medlemskap inget hinder.
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Länsstyrelsen ger kommunerna i Skåne, Blekinge och
Kronobergs län samt andra trossamfund än Svenska kyrkan
och livsåskådningsorganisationer som är verksamma
inom respektive kommun, tillfälle att skicka in förslag på lämplig
person som kan förordnas som begravningsombud. Förslaget ska vara
skriftligt motiverat. Den person som föreslås ska fylla i intresseanmälan
på sidan 3-4 i underrättelsen. Förslaget tillsammans med
intresseanmälan sänds in med e-post till skane@lansstyrelsen.se eller
via brev till Länsstyrelsen Skåne, Förvaltningsjuridiska enheten, 291 86
Kristianstad.
Begravningsombudets uppgifter och behörighet gentemot församlingen
regleras i 10 kap begravningslagen (1990:1144) och 49 §
begravningsförordningen (1990:1147).
Hur begravningsombud utses och entledigas samt den redovisning som
begravningsombudet är skyldig att sammanställa m.m framgår av
50-58 §§ begravningsförordningen.
Beslutsunderlag
Meddelande - Förordnande av begravningsombud för de som inte illhör
Svenska kyrkan i Skåne, Blekinge och Kronobergs län
Protokoll 2018-10-22 - KF §122
Protokoll 2018-11-08 - KFV §4
Kerstin Johansson - Intresseanmälan att förordnas som
begravningsombud
____________
Expedieras till:
Länsstyrelsen inklusive intresseanmälan
Kerstin Johansson
Åke Sjörin
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KF §146 KLK.2018.569 113

Länsstyrelsen Skåne - Lisa Björk ny ledamot efter
Blagoveska Poulsen i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen från
länsstyrelsen till handlingarna.
Bakgrund
Länsstyrelsen har beslutat utse Lisa Björk, SD som ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Blagoveska Poulsen. Jan Larsson, SD har
utsetts som ny ersättare.
Beslutsunderlag
Beslut Länsstyrelsen Skåne - Ny ledamot/ersättare
____________
Expedieras till:
Troman
Löneenheten
Blagoveska Poulsen
Lisa Björk
Jan Larsson
Helene Karlsson
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KF §147 KLK.2018.570 113

Länsstyrelsen Skåne - Gunilla Danielsson ny ledamot
efter Agneta Lindau Persson i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen frånlänsstyrelsen till handlingarna.
Bakgrund
Länsstyrelsen har beslutat utse Gunilla Danielsson (Karlsson), S som
ny ledamot i kommunfullmäktige efter Agneta Lindau Persson. Betty
Bencsik, S har utsetts som ny ersättare.
Beslutsunderlag
Beslut Länsstyrelsen Skåne - Ny ledamot/ersättare
____________
Expedieras till:
Troman
Löneenheten
Agneta Lindau Persson
Gunilla Danielsson
Betty Bencsik
Helene Karlsson
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Carina Zachau - Begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i direktionen för Finsam NNV
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Carina Zachau, M,
entledigande från uppdraget som ledamot i direktionen för
Finsam.
Som ny ledamot istället för Carina Zachau utses Christian Larsson
(M), Örkelljunga.
Bakgrund
Carina Zachau, M, anhåller om entledigande från uppdraget som
ledamot i direktionen för Finsam, NNV.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i direktionen för
Finsam NNV
____________
Expedieras till:
Finsam (inklusive adress till Christian Larsson)
Carina Zachau
Christian Larsson
Troman
Löneenheten
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Bengt Hammarstedt, M - Begäran om entledigande som
ersättare i fullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Bengt Hammarstedts
anhållan om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att till länsstyrelsen för ny
sammanräkning insända Bengt Hammarstedts anhållan om
entledigande som ersättare i kommunfullmäktige.
Bakgrund
Bengt Hammarstedt, M, anhåller om entledigande från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Bengt Hammarstedt, M - Begäran om entledigande som ersättare i
kommunfullmäktige
____________
Expedieras till:
Länsstyrelsen
Troman
Löneenheten
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Val av revisor - Bengt Hammarstedt, M
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Bengt Hammarstedt som
revisor för Örkelljunga kommun.
____________
Expedieras till:
Revisionen
Bengt Hammarstedt
Troman
Löneenheten

