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KF §70 KLK.2018.288

041

Budgetanvisningar 2019 samt EFP 2020-2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till Budgetanvisningar 2019 samt Ekonomisk Flerårsplanering, EFP,
2020-2021.
Bakgrund
Ekonomienheten presenterar förslag till budgetanvisningar.
Kommunfullmäktiges behandling
Vid ärendets behandling yttrar sig Mikael Eskilandersson, SD.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-06-13 - KS § 119
Budgetanvisningar 2019.doc
____________
Expedieras samlad handling till:
Nämnderna
Ledningsgruppen
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
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KF §71 KLK.2018.68

042

Örkelljungabostäder AB - Årsredovisning 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2017
för Örkelljungabostäder AB.
Tommy Brorsson, SD, Niclas Bengtsson, SD, Tommy Håkansson, S,
Patric Carlsson, S, och Ingemar Svensson, S, deltar inte i beslutet
p g a jäv.
Bakgrund
Föreligger Årsredovisning 2017 för Örkelljungabostäder AB.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-06-13 - KS § 122
Protokoll 2018-04-23 Styrelseprotokoll § 6 årsredovisning
Årsredovisning med bilagor
____________
Expedieras till:
Örkelljungabostäder AB
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KF §72 KLK.2016.319

420

Besvarande av motion, C - Utträde ur Söderåsens
Miljöförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen överlämna
i ärendet utförda utredningar.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen och därmed
stanna kvar som medlemskommun i Söderåsens Miljöförbund.
Kenny Lärkevie, C, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande om bifall till motionen.
Den Sverigedemokratiska fullmäktigegruppen - som närmare framgår
av till protokollet fogad närvaroförteckning - deltar inte i beslutet.
Bakgrund
Martin Gustafsson har för centerpartiet lämnat in en motion om
Söderåsens Miljöförbund. Av motionen framgår att Miljöförbundet
startades i en tid då lagkraven på kommunerna ansågs bli alltför stora
och omfattande och därmed också kostnadsdrivande. Det fruktades
också att kompetensen och bredden inom miljöområdet skulle bli
lidande. Örkelljunga kommun har sedan starten varit drivande och
delaktig i hela processen. Motionären frågar sig emellertid om inte
kostymen för Söderåsens Miljöförbund nu blivit för stor.
Centerpartiet i Örkelljunga anser att vägs ände har nåtts. Med det
senaste årens/årets ekonomiska turbulens och avtal som är skrivna
anser centerpartiet att verksamheten är på tok för dyr och omfattande
och att Örkelljunga kommun bör gå tillbaka till att tillhandahålla dessa
tjänster själva. Den egna verksamheten bör verka för och i samklang
med, och inte emot, enskilda invånare och företag.
Örkelljunga kommun betalar idag 126 kronor per invånare och år och
utöver detta en tjänst på 20 procent som köps in till kommunen.
Motionären frågar sig om inte dessa pengar går att använda på ett
betydligt bättre sätt inom Örkelljunga kommun.
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Därför yrkar centerpartiet i Örkelljunga att kommunfullmäktige
beslutar att Örkelljunga kommun skyndsamt lämnar Söderåsens
Miljöförbund.
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
beslutat att remittera motionen till kommunledningskontoret för
yttrande senast mars 2017.
Beskrivning av ärendet inför arbetsutskottets sammanträde
2017-04-12
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg framför följande i sitt yttrande:
Söderåsens Miljöförbund har haft en turbulent period i samband
med den förre förbundsdirektörens avgång. En ny förbundsdirektör
har nu rekryterats. Förvaltningen ställer stort hopp till den nye
förbundsdirektören och hennes förmåga att få Söderåsens Miljöförbund
att utvecklas i en för ägarkommunerna önskad riktning.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens
ordförande i uppdrag att föra samtal med presidiet i direktionen för
Söderåsens Miljöförbund samt kommunchefen i uppdrag att föra en
dialog med den nya förbundsdirektören för att framföra Örkelljunga
kommuns åsikter och stödja förbundsdirektören i hennes arbete.
Om kommunfullmäktige skulle välja att besluta om ett utträde ur
Söderåsens Miljöförbund gäller följande:
Medlemskommun har rätt att begära utträde ur förbundet. Uppsägning
ska ske senast den 1 juli och uppsägningstiden är två år räknat från
årsskiftet efter uppsägningen. Om Örkelljunga kommun väljer att
begära utträde bör ett sådant beslut fattas vår/vinter 2018.
Arbetsutskottets beslut 2017-04-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i april 2017 uppdragit åt
kommunstyrelsens ordförande respektive kommunchef att föra
diskussioner med presidiet för direktionen i Söderåsens Miljöförbund
respektive med den nya förbundsdirektören, i syfte att stötta Söderåsens
Miljöförbund mot en förändring i positiv riktning utifrån motionärens
synpunkter. Vidare har beslutats att ett ställningstagande om eventuellt
utträde bör göras i början av 2018.
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Beskrivning av ärendet inför arbetsutskottets sammanträde
2017-11-22
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg framför följande i sitt yttrande:
Kommunstyrelsens ordförande respektive kommunchefen har fört
diskussioner med representanter för Söderåsens miljöförbund enligt
kommunstyrelsens uppdrag.
Söderåsens Miljöförbunds nya förbundsdirektör har påbörjat ett
omställningsarbete inom förbundet. Att förändra arbetssätt och kultur
tar tid, vilket medför att det ännu inte går att utläsa några betydande
resultat av omställningsarbetet. Personalomsättningen inom förbundet
har varit fortsatt hög men börjar nu stabiliseras. Det stora antalet nya
oerfarna medarbetare medför att full effektivitet ännu inte kunnat
uppnås.
Miljöförbundet föreslår en taxehöjning inför 2018. Denna taxehöjning
beror till viss del av en anpassning till Livsmedelslagstiftningen och
den taxesättning som regleras av denna. Miljöförbundet har fått
påpekande från kontrollmyndigheter angående tidigare taxesättning och
har nu i förslaget till ny taxa anpassat sig efter regelverket. Taxorna är
även beroende av effektivitet och debiteringsgrad. Effektiviteten väntas
öka under de närmaste åren. Även debiteringsgraden kan öka men då
på bekostnad av rådgivning och service till så väl företag som
ägarkommuner.
Om Kommunfullmäktige skulle välja att besluta om ett utträde ur
Söderåsens Miljöförbund gäller följande:
Medlemskommun har rätt att begära utträde ur förbundet. Uppsägning
skall ske senast den 1 juli och uppsägningstiden är två år räknat från
årsskiftet efter uppsägningen.
Väljer Örkelljunga kommun att lämna Miljöförbundet och en
uppsägning sker senast 1 juli 2018, kan kommunen lämna förbundet
den 31 december 2020.
En miljöorganisation i egen regi måste då ha byggts upp som kan träda
i kraft 1 januari 2021.
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Hur stor en sådan organisation behöver vara är svårt att bedöma. En
jämförelse kan göras med Markaryds kommun som är en kommun med
samma storlek och liknande struktur som Örkelljunga kommun.
Markaryds kommun hade våren 2017 en samordnad miljö- och
byggenhet enligt följande: en miljö/byggchef, tre miljöinspektörer, en
byggnadsinspektör och en planarkitekt. Till verksamheten är även
knutit 80 % administrativ resurs samt 15 % nämndsekreterare.
Om Örkelljunga kommun skulle starta upp en egen miljöorganisation
kan förväntas att storleken på denna bör vara i samma omfattning dvs
avseende miljöfrågorna: del av chefsperson, tre miljöinspektörer samt
visst administrativt stöd.
Två olika utredningar angående miljötillsyn och livsmedelstillsyn har
nyligen presenterats. Båda dessa talar för att kommunen bör fortsätta
samverkan med andra kommuner.
SOU 2017:63 Betänkande av Miljötillsynsutredningen "Miljötillsyn
och sanktioner — en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet"
framför bland annat att:
" Kommunernas samverkan med varandra behöver öka. För att
åstadkomma detta bör regeringen ge länsstyrelserna i uppdrag att
förhandla fram en organiserad samverkan mellan de kommuner som
länsstyrelsen funnit vara i behov av samverkan."
Kommuner som inte samverkar kan således befara en statlig styrning
som tvingar fram samverkan.
Ännu tydligare är Statskontoret i sin utredning 2017:9 "Stärkt
Livsmedelskontroll genom kommunal samverkan". Utredningen är
gjord på uppdrag av regeringen med syfte att föreslå åtgärder som
säkerställer att nödvändiga livsmedelskontroller genomförs av alla
kommunala kontrollmyndigheter. Utredningen föreslår en mängd
åtgärder för att främja en kommunal samverkan. Ett av förslagen är:
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Regeringen bör ge länsstyrelserna i uppdrag att inventera och bedöma
vilka kommuner som har mest nytta av att samverka inom
livsmedelskontroll och miljötillsyn. Uppdraget innebär vidare att
landshövdingarna ska verka för att kommunerna bildar gemensamma
kontroll- och tillsynsmyndigheter inom eller utanför länsgränserna."
Förvaltningens synpunkter
Mycket pekar på en ökad statlig styrning för en stärkt samverkan
mellan kommuner bland annat inom miljö- och livsmedelstillsyn. En
samverkan i den form som Söderåsens miljöförbund är ett exempel på.
Om Örkelljunga kommun frigör sig från Söderåsens Miljöförbund
finns risk att kommunen kommer att "tvingas in" i en ny samverkan för
att klara de krav som regering och statliga myndigheter ställer på
tillsynen.
En fördel med en självständig miljö- och livsmedelstillsyn är att
kommunfullmäktige självständigt kan styra över taxesättningen vilket
är svårare då kommunen ingår i ett förbund.
Förvaltningen har inte gjort några kostnadsberäkningar på vad en
miljöorganisation i egen regi skulle kosta. Bedömningen är att det inte
skulle bli billigare att lämna förbundet utan snarare medför ökade
kostnader för kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som svar på
motionen överlämna yttrandet från kommunchef Charlotta Kabo
Stenberg.
Kommunfullmäktige föreslås besluta avslå motionen.
Kommunfullmäktiges återremiss
Kommunfullmäktige har beslutat återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för framtagande av kostnader för inrättande av ett
miljökontor i Örkelljunga kommun samt information om de nya
lagkraven för livsmedelsverksamheten och miljöverksamheten.
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Kommunfullmäktige har beslutat att ärendet åter ska behandlas när de
nya lagarna har trätt ikraft.
Kommunledningsförvaltningens uppskattade kostnader för
miljöverksamheten
Charlotta Kabo Stenberg framför följande i yttrande 2018-05-17:
Kommunens kostnader idag
Kommunens kostnad för det uppdrag som idag utförs av Söderåsens
miljöförbund är 132 kr/kommuninvånare. Dessutom köper vi in en
miljöstrateg på deltid till en kostnad av 120 tkr/år. Den direkta kostnad
kommunen har för Söderåsens Miljöförbund inkl. OH-kostnader var
2017 1 430 tkr.
Uppskattning av kostnader för att inrätta ett miljökontor
Gällande bemanning av ett miljökontor kan nedanstående uppgifter
hämtas från en rapport utförd av Serkon gällande 5 kommuner med
likartade förhållanden där övriga kommuner driver verksamheten i
egen regi.

Antal invånare i
kommunen 16.12.31
Miljöchef
Miljöinspektör
Hälsoskyddsinspektör
Livsmedelsingenjör
Administratör
Summa tjänster miljö

Markaryd
9 991

Tingsryd
12 393

Osby
13 149

0,5
1,0
1,0
1,0
0,1
3,6

0,5

0,5
4,0

1,25
1,25
5,5

0,5
5,0

Vaggeryd
13 644
2,5
0,5
1,3
1,0
5,3

Med beaktande av att Markaryd fått lämna ifrån sig ansvaret för sin
miljötillsyn till Länsstyrelsen pga brister i tillsynen är det inte lämpligt
att jämföra dimensioneringen av tjänster med Markaryd. En rimligare
beräkning kan vara 4,5 tjänster. Räknat på en genomsnittlig kostnad av
700 tkr/tjänst ger det en personalkostnad om 3 150 tkr. Till detta
kommer overheadkostnader i form av lokalhyra, IT och telefoni, samt
kostnader för bilkörning. Dessutom tillkommer den politiska
styrningen av verksamheten samt del i förvaltningsledning. Lågt räknat
kan dessa kostnader uppskattas till ca 600 tkr/år.

Sammanträdesprotokoll 2018-06-25
Kommunfullmäktige

Uppskattningsvis borde den årliga kostnaden för ett miljökontor i
Örkelljunga kommun landa på mellan 3 500 – 4 000 tkr. I de fortsatta
beräkningarna används siffran 3 750 tkr. Från detta ska dras de intäkter
som Söderåsens miljöförbund har gällande verksamhet inom
Örkelljunga kommun. Enligt Söderåsens miljöförbund uppgår
intäkterna från Örkelljunga kommun (från kommunala och övriga
verksamheter) till 1 341 tkr. Om Örkelljunga kommun inrättar ett eget
miljökontor kan antas att intäkterna är de samma. Detta förutsatt
oförändrade taxor.
Nettokostnaden för miljöverksamheten kan då uppskattas till 2 400 tkr
(3 750 tkr – 1 341 tkr = 2 409 tkr)
Kostnadsjämförelse
Uppskattad nettokostnad för ett miljökontor ca 2 400 tkr.
Dagens direkta kostnad till Söderåsens miljöförbund ca 1 400 tkr.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen gör bedömningen att en miljöorganisation i egen regi
skulle medföra ökade kostnader för kommunen i runda tal 1 000 tkr.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen överlämna i
ärendet utförda utredningar.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen och därmed stanna
kvar som medlemskommun i Söderåsens Miljöförbund.
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Henrik Hammar, M, Tomas Nilsson, C, Christer Unosson, KD,
Christer Olsson, S, Theresa Lindahl, M, och Madeléne Ekelund, MP,
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kenny Lärkevie, C, yrkar bifall till motionen.
Tommy Brorsson, SD, och Mikael Eskilandersson, SD, meddelar att
den Sverigedemokratiska fullmäktigegruppen inte deltar i beslutet.
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Vid fullmäktiges behandling yttrar sig även Patric Carlsson, S, och
Henrik Nilsson, M.
Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition, dels på frågan om bifall till kommunstyrelsens förslag,
dels på Kenny Lärkevies yrkande om bifall till motionen och finner
därefter att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Kenny Lärkevie reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-06-13 - KS § 129
Motion, C - Utträde ur Söderåsens Miljöförbund
Yttrande Motion Söderåsens miljöförbund omgång 3 ver 2.docx
Yttrande Charlotta Kabo Stenberg - Motion, C - Utträde ur Söderåsens
Miljöförbund
Yttrande 170327 Charlotta Kabo Stenberg - Motion, C - Utträde ur
Söderåsens Miljöförbund
____________
Expedieras till:
Martin Gustafsson
Söderåsens Miljöförbund
Svalövs kommun
Perstorps kommun
Bjuvs kommun
Klippans kommun
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KF §73 KLK.2017.223

449

Besvarande av motion, M - Örkelljunga bör ta sitt ansvar
när det gäller plast
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunledningsförvaltningen att se över kommunens upphandlingsregler så att
plast undviks så långt det är möjligt och att den minst
miljöskadliga plasten köps in i de fall plast ändå måste inköpas och
arbetsmiljöarbetet inte motverkas.
Kommunfullmäktige beslutar även uppdra åt kommunens
förvaltningar att tillse att all plast som används i kök och matsalar
samt i verksamhet riktad till små barn ska vara giftfri i enlighet
med kommunens nuvarande rutiner.
Motionen anses därmed vara bifallen.
Bakgrund
Henrik Nilsson har för Moderaterna inlämnat följande motion:
Vi behöver plast i vårt dagliga liv, men inte okritiskt och inte i alla
sammanhang. Ju färre plastpåsar vi slänger desto mindre mängd plast
riskerar att förorena miljön och hamna i havens djup, vilket är ett
ökande problem. Det gäller också att undvika sorter som "svettas" ut
och sprider giftiga tillsatsämnen under plastens långa livstid. Genom att
välja bort plast när det går och hålla sig till sorter som är tillverkade
enligt stränga miljöregler, som EU-lagstiftningen är exempel på, kan vi
bidra till både ett hållbarare och ett giftfriare samhälle. Det är både
resurssparande och miljövänligt.
Vi moderater anser därför att vi bör föregå med gott exempel och
avveckla plastprodukterna så långt det är möjligt i alla våra kommunala
kök, från förskola till äldreomsorg. Vid upphandling ska det prioriteras
att köpa tallrikar, bestick, slevar och skålar etc gjorda av porslin, glas,
metall eller trä, beroende på vad som är mest lämpligt. Plastmaterial
ska bara komma ifråga när det är bevisat bäst.
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Vi moderater vill
Att plast aktivt undviks så långt det är möjligt vid upphandling av
material till kommunens kök, samt
Att enbart dokumenterat giftfri plast får köpas när plast inte kan
undvikas
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
kommunledningsförvaltningen för yttrande senast i februari 2018.
Förslag till yttrande
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg och administrativ chef Carita
Gustafsson har yttrat sig i ärendet. Av yttrandet framgår bl a följande:
Enligt motionären bör Örkelljunga kommun föregå med gott exempel
och avveckla plastprodukter så långt som möjligt i våra kommunala
kök. Att plastprodukter idag används i våra kommunala storkök och
inom förskolan grundar sig på arbetsmiljöaspekter. För att få ned
bullernivåer vid måltider har man aktivt valt att byta ut porslin och
glasmaterial vilket fått positiva effekter på ljudnivån. Även
ergonomiska aspekter för medarbetare i verksamheterna förbättras när
lättare produkter som plast används eftersom riskerna för belastning
och förslitningsskador minskar.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen stödjer i sak motionärens goda intention om att minska
användandet av plast i den kommunala verksamheten då
plastanvändningen kan ha negativa effekter på miljön. Förvaltningen
ser dock att en övergång till att använda porslin och glas i kommunens
kök kan leda till negativa effekter ur arbetsmiljösynpunkt.
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Förvaltningen föreslår att miljökrav införs i samband med upphandling
så att andra material än plast upphandlas i de fall det inte står i strid
mot en god arbetsmiljö. När plast upphandlas bör det vara produkter
som är giftfria och tillverkade enligt stränga miljöregler.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat återremittera motionen till
kommunledningsförvaltningen för yttrande senast i maj 2018.
Yttrandet ska beakta motionens attsatser och speciellt att det
övergripande yttrandet kan beröra flera förvaltningars kök.
Yttrande från miljöstrateg Katia Lilja
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg och miljöstrateg Katia Lilja
framför följande:
Enligt motionären bör Örkelljunga kommun föregå med gott exempel
och avveckla plastprodukter så långt som möjligt vid upphandling av
material till våra kommunala kök. När plast inte kan undvikas ska
dokumenterat giftfri plast köpas in.
Användandet av plast är en kontroversiell och komplicerad fråga och
flera myndigheter arbetar aktivt med lagstiftning, vägledning, råd och
stöd gällande plast i alla dess former och produkter. Anledningen till
detta är att plast bland annat kan innehålla blyföreningar, kromater,
tennföreningar, klorparaffiner, ftalater och eventuellt doftämnen.
Naturvårdsverket har gett ut vägledningar i arbetet med plast och
mikroplast, gällande konstgräsplaner och plastbärkassar. Även
Kemikalieinspektionen arbetar aktivt med plast, till exempel när det rör
innehållet i leksaker och produkter som vi använder i vår vardag.
Livsmedelsverket ger råd gällande plast som används i samband med
livsmedelshantering och måltider m.m. Regelverken har skärpts de
senaste åren och överallt i landet arbetas det på bred front med att få
bort produkter och ämnen som är skadliga för miljön och människors
hälsa.
Idag är alla ämnen för att tillverka plast reglerade i EU:s regelverk. För
många av dessa ämnen finns särskilda gränsvärden. En del av dessa
gränsvärden är mycket låga. Inom EU måste alla livsmedelsförpackningar av plast till exempel uppfylla krav på hur mycket av
ämnet som får vandra över till livsmedlet, så kallad migration. Vissa
ämnen får inte finnas i matförpackningar överhuvudtaget, till exempel
vinylklorid och akrylnitril.
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Många skadliga ämnen används just vid tillverkning av plast. De kan
vara där för att exempelvis ge plasten sin form, stabilitet eller
brandhärdighet. Tillsatsämnena kan sedan lämna plasten under hela
dess livslängd.
Ett plastmaterial består oftast av en så kallad polymer och olika
tillsatser. En polymer är uppbyggd av en lång kedja av likadana
molekyler, monomerer, till exempel eten, vinylklorid eller styren.
Oftast tillförs tillsatser, till exempel mjukgörare, stabilisatorer,
antistatmedel och färgämnen, för att påverka plastens egenskaper eller
för att underlätta vid tillverkning av plast.
Värme och fett kan göra så att plasten läcker kemikalier. Plast och varm
mat kan därför vara en dålig kombination. Plast tillverkas av små
molekylära byggstenar, så kallade monomerer. Dessa binds ihop till
långa kedjor, polymerer. Det finns olika sorters plast och de namnges
ofta utifrån vilket ämne de är uppbyggda av. En plast som består av
byggstenen styren som bas bildar således plasten polystyren (PS).
Byggstenarna i sig kan vara farliga (styren är exempelvis
cancerframkallande) men när de slås ihop är de ofarliga, så länge de
inte bryts loss och läcker ut. Lösa monomerer kan också finnas kvar i
plasten och läcka ut.
Plast är vanligt förekommande i produkter som hittas i kök och till
matlagning eller servering. Vid uppvärmning ökar risken för att ämnen
frigörs från plastprodukter och hamnar i maten, men även matens
surhet och fetthalt kan påverka. Det är viktigt att se till att
plastprodukter är lämpliga för kontakt med feta livsmedel som lax,
fettbaserade såser eller feta mejeriprodukter som ost.
Om man har plastmaterial i köket så ska man försäkra sig om att de
används till den typ av matvaror som de är avsedda för.
Om produkten har glas-gaffel-symbolen som märkning är den säker att
använda i kontakt med mat, det gäller både förpackningar och
serveringsprodukter som glas eller tallrikar enligt Livsmedelsverket.
Några material som kan användas istället för plast är glas,
porslin/lättviktsporslin, rostfritt stål eller trä. Det är dock alltid viktigt
att materialet är avsett för att komma i kontakt med livsmedel. Det
finns inte några hygienregler som säger att trä inte får användas utan
det beror snarare på hur slitet materialet är.
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I kommunens samtliga kök används idag en stor mängd plastprodukter,
bland annat är flertalet tallrikar av plast. Detta grundas i
arbetsmiljöaspekter. För att få ned bullernivåer vid måltider har man
aktivt valt att byta ut porslin och glasmaterial till plast vilket fått
positiva effekter på ljudnivån. Även ergonomiska aspekter för
medarbetare i verksamheterna förbättras när lättare produkter som plast
används och riskerna för belastning och förslitningsskador minskar.
Enligt kökschefen har man i förskolorna dessutom valt plast för att
tydliggöra tallriksmodellen. Tallriksmodellen visar hur en bra måltid
kan komponeras. Modellen visar proportionerna mellan olika
ingredienser i måltiden. Tallriken finns bara i plast.
Utbildningsförvaltningen, den förvaltning som har ansvaret för
kommunens samtliga kök, är medveten om att plast kan vara
kontroversiellt ur miljösynpunkt. De följer forskning och utveckling av
material för att så långt det är möjligt använda det material som är mest
skonsam för miljön.
Det finns idag inte några rekommendationer från Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket om att man inte ska använda
plastprodukter i kök. Om produkten har ”glas och gaffel”-symbolen
som märkning är den säker att använda i kontakt med mat, det gäller
både förpackningar och serveringsprodukter som glas eller tallrikar
enligt livsmedelsverket. Inom kommunens kök används idag
plastprodukter som är godkända av Livsmedelsverket att använda i
kontakt med mat. Dessa produkter är märkta med ”glas- och gaffel”symbolen. Kök och servering är också föremål för regelbunden tillsyn
av Söderåsens miljöförbund.
Kommunen kan dock välja att lyfta frågan till andra verksamheter än
kök och förskola. Vi kan enkelt byta ut våra plastmuggar vid
vattenautomater till muggar av papp. Vara noga med att aldrig använda
engångsartiklar av plast vid möten. Detta är några få exempel, troligen
finns möjlighet att byta ut fler produkter om vi ser över samtliga
kommunens verksamhetsområden.
För att få en helhetsbild av frågan och förstärka kommunens
miljömedvetenhet gällande plast, kan samtliga förvaltningar ges i
uppdrag att se över var plast används i verksamheten och i vilken mån
och till vilken kostnad detta kan ersättas med andra material.
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Dessutom kan kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att se över
våra upphandlingsregler så att plast undviks så långt det är möjligt och
att den minst miljöskadliga plasten köps in i de fall plast ändå måste
inköpas.
Samtliga förvaltningar kan dessutom ges i uppdrag att tillse att all plast
som används i kök och matsalar samt i verksamhet riktad till små barn
ska vara giftfri. Något som i så fall bekräftar det som redan idag görs.
Kommunfullmäktiges behandling
Vid kommunfullmäktiges behandling framför Henrik Nilsson, M, sitt
tack för behandlingen av motionen.
Niclas Bengtsson, SD, yrkar bifall till motionen och ifrågasätter de
plastmuggar som används i kommunfullmäktigesalen.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-06-13 - KS § 127
Motion, M - Örkelljunga bör ta sitt ansvar när det gäller plast
Yttrande Motion Plast.docx
Yttrande Motion plast3.docx
____________
Expedieras samlad handling till:
Henrik Nilsson
Nämnderna
Ledningsgruppen
Katia Lilja
Carita Gustafsson
Roland Renteria
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KF §74 KLK.2017.266

872

Besvarande av motion, S - Vårda fornlämningen
Lycksta berg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt Pinnågruppen att lämna
förslag på möjliga åtgärder för Lycksta berg i skötselhänseende.
Svar önskas inför arbetsutskottets sammanträde 2018-11-21.
Kommunfullmäktige beslutar därmed avvakta Pinnågruppens
svar före ytterligare kontakter tas med länsstyrelsen och
Naturhistoriska Museet i Lund.
Motionen bifalles.
Bakgrund
Agneta Lindau Persson har för socialdemokraterna inlämnat följande
motion:
"Lyckstadborgkullen" är registrerad som fornlämning (RAÄ-nummer
Örkelljunga 67:1) av Riksantikvarieämbetet 1994. Borgen finns inte
idag men uppfördes troligen på 1300-talet och platsen kom att bli det
första ursprungliga Örkelljunga. Därför tycker vi socialdemokrater det
är viktigt att borgkullen vårdas som den fornlämning den är och
åtgärder för detta skyndsamt vidtas.
Enligt Kulturmiljölagen är det förbjudet att skada en fornlämning
och det är kommunens ansvar att så inte sker. Vi socialdemokrater
anser att det ansvaret är så viktigt att expertis bör kontaktas så som
Länsstyrelsen och även Naturhistoriska museet i Lund.
Socialdemokraterna i Örkelljunga föreslår kommunfullmäktige besluta:
att kommunen ansöker om ekonomiska medel från
·
Länsstyrelsen för underhåll av Lyckstadborg kullen snarast.
att kontakter tas med Naturhistoriska Museet i Lund för
·
expertishjälp med hur Lyckstadborg kullen bör hanteras nu och i
framtiden.
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·

att kommunen underhåller naturen längs Pinnån, från
Skytteparksvägen fram till Lyckstadborg, främst för intresserade
som vill besöka fornminnet Lyckstadborg.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen till
kommunledningsförvaltningen för yttrande senast i april 2018.
Kommunledningsförvaltningens inledande uppdrag är följande:
·
·

att ta kontakt med länsstyrelsen om möjligheten att erhålla
ekonomiska medel från Länsstyrelsen för underhåll av
Lyckstadborg, samt
att ta kontakt med Naturhistoriska Museet i Lund för
information om expertishjälp kan erhållas hur Lyckstadborg
kullen bör hanteras nu och i framtiden.

Yttrande från kommunledningsförvaltningen
Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg framför följande:
Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har inledningsvis fått i uppdrag att
kontakta Länsstyrelsen respektive Naturhistoriska museet för att
förhöra sig om möjligheter till ekonomiskt respektive kunskapsmässigt
stöd till skötsel och underhåll av Lycksta berg.
Länsstyrelsen meddelar att det finns möjlighet att söka bidrag för
underhåll av kulturhistoriska lämningar. Länsstyrelsen kan dock inte
svara på om bidrag kommer att erhållas förrän en konkret ansökan om
bidrag lämnats in och behandlats av Länsstyrelsen.
Naturhistoriska museet meddelar att de i vissa fall kan erbjuda
expertishjälp kring skötsel av fornlämningar. De kan inte garantera att
Lycksta berg är prioriterad för sådan expertishjälp.
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Förvaltningens synpunkter
Kommunledningsförvaltningen anser att syftet med motionen är
vällovligt men vill uppmärksamma på att skötselåtgärder som innebär
röjning i natur sällan är engångsåtgärder utan att skötsel måste utföras
utan allt för långa tidsintervall för att röjningen ska ha ett bestående
värde. Detta medför att det ekonomiska åtagandet vid en skötsel av
kullen inte är av engångskaraktär.
Gällande skötsel av naturen längs med Pinnån har kommunen tillsatt en
Pinnågrupp som arbetar med skötseln av det blivande Pinnåreservatet i
vilket Lycksta berg ingår.
Skötselplanen
Enligt skötselplanen för det blivande reservatet beskrivs området enligt
följande:
Beskrivning:
Ett skogsbeklätt, markerat höjdområde beläget just intill Pinnån, känt
under namnet Lycksta berg. Här lär under medeltiden ha legat en
träborg, som dock brändes ner år 1316. Inga rester av borgen finns
kvar. Ett flertal ekar dominerar trädskiktet, men under senare år har
även ett på sina håll tätt buskskikt utvecklats. Klena rönnar dominerar
bland buskarna. Själva höjdområdet utmärks också av partier med berg
i dagen.
Floran domineras oftast av blåbär och kruståtel. Vid berg-i-dagen
området finns rikligt med stensöta. Viss tillgång på död ved finns.
Bevarandemål:
Naturlig ädellövskogsdynamik med stor tillgång på död ved och gamla
träd.
Viss utsikt från höjden ska ge upplevelse av områdets tidigare
strategiska läge. Viktigt att inte ”röja bort” områdets spänningsmoment.
Skötselåtgärder:
Skogen lämnas till fri utveckling. Busk- och slyröjning utförs för att
skapa utsikter åt några håll och hålla några ”stigar” fria. Död lövved får
inte föras ut ifrån skötselområdet. Före markarbeten ska godkännande
inhämtas från arkeologisk tillsynsmyndighet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Pinnågruppen även
framöver ansvarar för områdets skötsel då det är viktigt att denna utförs
enligt skötselplanen för det blivande naturreservatet.
Kommunfullmäktiges behandling
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Christer Olsson, S, framför Agneta Lindau Perssons tack för
behandlingen av motionen.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-06-13 - KS § 128
Motion, S - Vårda fornlämningen Lyckstadborgkullen
Yttrande motion KLK.2017.266 Vårda fornlämningen
Lyckstadborg.docx
____________
Expedieras till:
Agneta Lindau Persson
Charlotta Kabo Stenberg
Pinnågruppen
Ksau 2018-11-21
Mikael Strömbäck
Kristian Swärd
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KF §75 KLK.2018.111

024

Bestämmelser om ersättning till kommunala
förtroendevalda
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunstyrelsens
reviderade förslag till Bestämmelser om ersättning till kommunalt
förtroendevalda 2019-2022.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har en genomgång av arbetsutskottets förslag till
ersättning till kommunala förtroendevalda och genomför vissa
redaktionella förändringar. Förslaget till nya arvoden 2019-2022
framgår av upprättad handling.
Kommunfullmäktiges behandling
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Thomas
Bjertner, S. Kommunfullmäktige godkänner mindre redaktionella
ändringar i förslaget.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-06-13 - KS § 123
Förslag till kf Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda 20192022.pdf
Reviderade regler 2015-2018.pdf
____________
Expedieras samlad handling till:
Carina Zachau
Carita Gustafsson
Nämnderna
Ledningsgruppen
Löneenheten
Evelina Johansson
Staffan Roos
Pärm Nya Kommunfullmäktige
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Motion, SPI - Anläggning av parkmark väster om
scenen i Dalen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Kristina Söderlund och Åke Sjörin har för SPI Välfärden inlämnat
följande motion:
Det till stor del inte så välskötta området väster om scenen i Dalen
borde kommunen iordningställa till en centrumnära park och oas med
möjlighet att kunna vandra i området, koppla av och njuta av ron och
naturen.
Detta borde vara möjligt genom en mindre ekonomisk insats.
Genom att röja bort de sly och buskar och de till en del döda träden,
fylla ut de diken som kantar gångvägen, anlägga gräsmattor och mindre
planteringar och promenadstigar där man kan gå med både barnvagnar
och rollatorer kan man åstadkomma detta. Dessutom en del markfasta
bänkar där man kan sitta i lugn och ro. Belysning finns redan i
området.
På karta över området har inritats det område man i första hand bör
iordningställa. Därefter bör man även iordningställa angränsande
område.
Yrkande
Spi Välfärden Örkelljunga yrkar härmed:
att kommunen beaktar vårt förslag till en väl tillgänglig, centrumnära
och trivsam park i Dalen.
Beslutsunderlag
Motion, SPI- Anläggning av parkmark väster om scenen i Dalen
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-22
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Motion, M - Utreda förutsättningarna att införa
lärarlönelyftet permanent även i Örkelljunga kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Theresa Lindahl, M, har inlämnat följande motion:
Att lärare är vår viktigaste resurs det är det nog ingen som säger emot.
Idag är det stor konkurrens om lärarkompetensen vilket märks vid
nyrekrytering och i att behålla kompetensen på skolorna när allt färre
lärare finns till alltfler tjänster.
En viktig signal är lärarlönelyftet som idag finns som ett statligt bidrag,
som förts fram som en del i att höja läraryrkets status. Vi har inom
kommunen deltagit från början och gör fortsatt så men eftersom staten
alltid kan dra in ett riktat bidrag har vi i Örkelljunga därför fortsatt med
att bara ha förordnade om 2 år.
När alltfler kommuner runt omkring oss permanentar lärarlönelyftet
finns risken att lärare då hellre söker sig till dessa kommuner.
Jag tror det är en viktig signal till våra nuvarande och framtida lärare,
att visa att vi satsar på dem och vill ha dem kvar i vår verksamhet.
Därför är det viktigt att lärarlönelyftet blir en långsiktig och varaktig
satsning och inte 2-årig projektanställning.
För att lyckas med målsättningen att vara en bra skolkommun och höja
resultaten måste vi vara en attraktiv arbetsgivare. Där en viktig del är
att locka och behålla duktig personal.
Jag vill därför att
Man utreder förutsättningarna för att införa lärarlönelyftet permanent
även i Örkelljunga kommun.
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Beslutsunderlag
Motion, M - Utreda förutsättningarna för att införa lärarlönelyftet
permanent även i Örkelljunga kommun
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-22
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport - Socialdemokraterna
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar Socialdemokraternas redovisning av
lokalt partistöd jämte granskningsrapport.
Bakgrund
Föreligger redovisning av lokalt partistöd jämt granskningsrapport från
Socialdemokraterna.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-05-30 - KSAU § 172
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport
____________
Expedieras till:
Socialdemokraterna
Stefan Christensson
Anna Lindström
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport - SPI Välfärden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar SPI Välfärdens redovisning av lokalt
partistöd jämte granskningsrapport.
Bakgrund
Föreligger redovisning av lokalt partistöd jämt granskningsrapport från
SPI Välfärden.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-05-30 - KSAU § 171
Reviderad redovisning
____________
Expedieras till:
SPI Välfärden
Stefan Christensson
Anna Lindström
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport - Miljöpartiet de gröna
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar Miljöpartiet de Grönas redovisning
av lokalt partistöd jämte granskningsrapport.
Bakgrund
Föreligger redovisning av lokalt partistöd jämt granskningsrapport från
Miljöpartiet de Gröna.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-05-30 - KSAU § 170
Redovisning av erhållet lokalt partstöd jämte granskningsrapport Miljöpartiet de gröna
____________
Expedieras till:
Miljöpartiet de Gröna
Stefan Christensson
Anna Lindström
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Slutgiltig revisionsrapport - Stickprovsgranskning av
Örkelljunga kommuns hantering av lokalkostnads- och
driftbidrag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsrapporten och
kultur- och fritidsnämndens redovisning till handlingarna.
Bakgrund
Föreligger slutgiltig revisionsrapport om Stickprovsgranskning av
Örkelljunga kommuns hantering av lokalkostnads- och driftbidrag samt
kultur- och fritidsnämndens hantering av ärendet.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-05-09 - KSAU § 145
Missiv - Stickprovsgranskning av Örkelljunga kommuns hantering av
lokal- och driftsbidrag.pdf
Stickprovsgranskning av Örkelljunga kommuns hantering av lokal- och
driftsbidrag.pdf
Protokoll 2018-04-05 - KFN §51
Yttrande revisionen gällande hantering av lokalkostnads- och
driftbidrag.pdf
____________
Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Revisionen
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KF §82 KLK.2017.419

114

Förvaltningsrätten Malmö - Laglighetsprövning av KF
beslut "Budget 2018 och EFP 2019-2020" Mål nr
13123-17
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga Förvaltningsrättens beslut
till handlingarna.
Bakgrund
Anneli och Mikael Eskilandersson har överklagat kommunfullmäktiges
beslut om Budget 2018 och EFP 2019-2020 till Förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Kommunfullmäktiges behandling
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet meddelar Mikael
Eskilandersson, SD, att han överklagat beslutet till Kammarrätten.
Beslutsunderlag
Förvaltningsrätten Malmö - Dom i mål nr 13123-17
____________
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KF §83 KLK.2018.278

042

Information om Delårsrapport Räddningstjänstförbundet
Skåne Nordväst - Tertial 1 januari-april 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga Delårsrapport
Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst,Tertial 1 januari - april
2018 till handlingarna.
Bakgrund
Föreligger rubricerad Delårsrapport.
Beslutsunderlag
Protokoll Direktionen 2018-05-17 § 29
Redovisning Tertial 1 - januari-april 2018
____________
Expedieras till:
Räddningstjänsten Skåne Nordväst
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KF §84 KLK.2018.191

113

Siv Stoltenberg, C, ny ersättare i kommunfullmäktige
efter Lars Johansson, C
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar att länsstyrelsen utsett Siv
Stoltenberg som ny ersättare istället för Lars Johansson i
kommunfullmäktige från och med den 14 maj 2018 till och med
den 14 oktober 2018.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsen Skåne - Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
____________
Expedieras till:
Siv Stoltenberg
Troman
Löneenheten
Helena Karlsson
Fredrik Pölönen, Ipad

