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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2020-04-27

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§ § §

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Eskilandersson Mikael, SD N
Nilsson Per-Uno, M N
Olsson Christer, S/Förhinder (Tommy Håkansson) F
Brorsson Tommy, N
Strömberg Jon, M N

Gustavsson Martin, C N
Bjertner Thomas, S N
Bengtsson Niclas, SD N
Eskilandersson Anneli, SD N
Larsson Christian, M N

Danielsson Gunilla, S Förhinder (Patric Karlsson) F
Engelbrekt Daniel, KD/ Förhinder (Gunnar Edvardsson) F
Bengtsson Michael, SD N
Nirvén Mattias, M N
Nilsson Tomas, C N

Josefsson Matti, SD N
Silfvergren Arne, S Ej medverkan pga covidbeslut F
Nilsson Henrik, M N
Bengtsson May, SD/ Förhinder (Lennart Anderberg) F
Håkansson Tommy, S N

Edvardsson Gunnar, KD N
Anderberg Lennart, SD N
Lindahl Theresa, M/ Ej medverkan pga covidbeslut F
Kronnäs Veronika, MP/ Svensson Birgit Nt
Rosenqvist Tommy,SD, Ej medverkan pga covidbeslut F

Svensson Ingmar, S/ Förhinder (Leif Svensson) F
Rosenlöf Therese, C Ej medverkan pga covidbeslut F
Björk Lisa, SD Ej medverkan pga covidbeslut F
Linderos Henrik, M Ej medverkan pga covidbeslut F
Unosson Christer, KD Ej medverkan pga covidbeslut F

Svensson Leif, S N
Haydari Emily, SD Ej medverkan pga covidbeslut F
Jönsson Annika, M Ej medverkan pga covidbeslut F
Svensson Stefan, SD Ej medverkan pga covidbeslut F
Carlsson Patric, S N

Hammar Henrik, M Ej medverkan pga covidbeslut F
Håkansson Magnus, KD N

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande
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Innehållsförteckning
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4 - 8
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KF §25 Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte

granskningsrapport - Kristdemokraterna
15

KF §26 Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport - Centerpartiet
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §20 KLK.2020.113 042

Årsredovisning för Örkelljunga kommun 2019 inklusive
särredovisning av VA-verksamheten 2019

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna och fastställa
Årsredovisningen för Örkelljunga kommun (förvaltningsberättelse
och verksamhetsberättelse) per den 31 december 2019.
Årsredovisningar för kommunens bolag hanteras enligt
vederbörlig ordning.

Kommunfullmäktige beslutar fastställa redovisningen av VA-
verksamheten 2019 benämnd samhällsbyggnadsförvaltningens
bokslut gällande VA 2019-12-31 för Örkelljunga kommun.

Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ.

På grund av jäv deltar inte de förtroendevalda, som 2019, ingick i
kommunstyrelsen eller någon av nämnderna, i beslutet om
ansvarsfrihet för respektive förtroendemannaorgan.

Bakgrund
Föreligger Årsredovisning för Örkelljunga kommun 2019 inklusive
Särredovisning av VA-verksamheten 2019.

För den samlade kommunförvaltningen uppgick årets resultat till 22,4
mkr (bolagen exkluderade). Balanskravsresultatet blev 6,1 mkr.

Kommunkoncernen redovisar ett resultat på 26,2 mkr 2019, vilket ska
jämföras med 5,4 mkr 2018.

Den samlade förvaltningsverksamheten visar en samlad avvikelse på
- 10,8 mkr vilket ska jämföras med avvikelsen på -13,8 mkr för 2018.

Investeringarna 2019 uppgick till 41,8 mkr mot budgeterade
investeringsutgifter på 57,9 mkr.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Revisionen
Revisionen har inlämnat

· Revisionsberättelse för 2019

· Revisorernas redogörelse för 2019

· KPMG - Granskning av bokslut och Årsredovisning per 2019-
12-31, Granskningsrapport för Örkelljunga kommun

Revisorerna Bengt Hammarstedt, Lena Arvidsson-Artman, Fredrik
Kjellman, och Gun Kempe har inlämnat Revisionsberättelse för år 2019
enligt följande:

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom
utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i
kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som
biträder revisorerna.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten
bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt
fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det
resultat som redovisas i "Revisorernas redogörelse".
Vi noterar att socialnämnden även i år redovisar ett underskott
motsvarande 12,7 mnkr (-11,6 mnkr). Nämndens bristande
budgetföljsamhet är alarmerande och indikerar på behov av mer
kraftfull styrning, ledning, uppföljning och kontroll avseende
nämndens verksamhet och ekonomi.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Vi noterar att samhällsbyggnadsnämnden riskerar att kommunen skulle
kunnat drabbas av viten p.g.a. att nämnden, trots föreläggande från
Söderåsens miljöförbund, underlåtit att installera en mikrobiologisk
barriär som enligt förbundet krävs för att producera och leverera
dricksvatten på ett säkert sätt. Först vid hot om viten, när det gått ett
helt år, införskaffades och installerades barriären. Miljöförbundet
påpekar även att det i kommunen saknas kunskap om hur säkert
dricksvatten produceras. Revisorerna ser självklart med oro på detta.

Vi bedömer mot bakgrund av ovan att socialnämnden inte har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande
sätt. Vi revisorer riktar därför en anmärkning mot socialnämnden
avseende verksamhetsåret 2019.

Vidare bedömer vi att samhällsbyggnadsnämnden inte bedriver sin
verksamhet på ett ändamålsenligt sätt då vi anser att nämnden brister i
sitt ansvar gällande kommunens VA-system.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och övriga nämnder i Örkelljunga
kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna
kontroll har varit tillräcklig. Undantag utgörs av samhällsbyggnads-
nämnden och socialnämnden.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i
huvudsak är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som
fullmäktige uppställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder
och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för
2019.

Vi åberopar redogörelse och rapporter i ärendet.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunrevisionen i Örkelljunga kommun som består av de fyra
revisorerna Bengt Hammarstedt, Lena Arvidsson-Artman, Fredrik
Kjellman, och Gun Kempe.

Örkelljunga kommun 2020-04-15

Kommunfullmäktiges behandling
Kommunchef Stefan Christensson lämnar utförlig information av valda
delar i Årsredovisning 2019. Han berör befolkningsutvecklingen som
ökat till10 280 personer, Arbetslöshetsutvecklingen som avmattats i
kommunen, resultatet av kommunkoncernen, kommunens bolag
Örkelljungabostäder AB, Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB och
NÅRAB, delägt till 26 % och bolagens ägardirektiv samt soliditet.
Vidare informeras om balanskravsresultatet och verksamheternas
nettokostnader. Slutligen informeras om låneskuldens utveckling och
soliditetsutvecklingen som är i en positiv riktning, investeringarna samt
personalens sjukfrånvaro.

Frågestund
Vid kommunfullmäktiges frågestund yttrar sig Mikael Eskilandersson,
SD och Thomas Bjertner, S.

Kommunfullmäktiges överläggning
Christian Larsson, M, informerar om verksamhetsåret 2019 och hur
han upplevt sitt första år som kommunstyrelsens ordförande. Han
poängterar att kommunens verksamhet behöver effektiviseras,
kommunen bli framgångsrik med personalförsörjning, ta nya grepp
med ny teknik samt ta bort arbetsuppgifter som inte skapar mervärde
för kommuninvånarna. Socialnämndens verksamhet kommer att
studeras på djupet både på kort och lång sikt. Christian Larsson yrkar
bifall till förslaget till beslut.

Niclas Bengtsson, SD, yrkar bifall till förslaget till beslut och
återkommer med ytterligare diskussioner i samband med budgetarbetet.

Thomas Bjertner, S, yrkar bifall till förslaget till beslut och poängterar
att det är viktigt att kommunens skaffar sig en bra omvärldsanalys.

Kommunfullmäktige bifaller därefter förslaget till beslut som
kommunfullmäktiges ordförande presenterar.

7(24)



Sammanträdesprotokoll 2020-04-27
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-04-01 - KS § 45
Årsredovisning 2019 (002) till kf rättad.pdf
VA Verksamhetsberättelse 2019 200213.pdf
Socialnämnden 2020-03-31 omedelbar justering.pdf
Revisionsberättelse för 2019
Presentation av KPMGs granskning av årsredovisning 2019 för
Örkelljunga kommun
____________

Expedieras till:
Revisorerna
Kommunens nämnder
Ledningsgruppen
Serkon
KPMG
Anna Lindström
Stefan Christensson
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §21 KLK.2020.29 043

Utbetalning av partistöd för 2020

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att för 2020 utbetala partistöd enligt
kommunchefens förslag nedan:

Bakgrund
Kommunchefen presenterar underlag för utbetalning av partistöd.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-03-04 - KS § 31
Utbetalning partistöd 2020.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunens partier via gruppledarna
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon inklusive Erika Ebbesson
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §22 KFN.2019.249 800

Revidering av reglemente - kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kultur- och
fritidsnämndens reviderade förslag till reglemente för kultur- och
fritidsnämnden.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet 2019-11-25, § 110 att
kommunens kulturmiljöpris ska läggas ner 2020. Med anledning av
beslutet så behöver kultur- och fritidsnämndens reglemente revideras.

Skrivelsen "Att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden utse
mottagare av kommunens kulturmiljöpris." i § 6 stryks ur reglementet
enligt beslutsunderlag.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente, § 6
med anledning av kulturmiljöprisets upphörande 2020.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-03-04 - KS § 39
Protokoll 2019-12-12 - KFN §149
Reglemente Kultur- och fritidsnämnden -revidering 2019-12-05.docx
____________

Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden inklusive införande på kommunens hemsida
Karin Sagnia
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §23 FASTIGHET.2019.3

Överlåtelse - Del av Örkelljunga 156:1, tomtplats till
regionstation för elnätet

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till E.ON Energidistribution AB
försälja del av Örkelljunga 156:1 i enlighet med framställt
underlag till köpekontrakt.

Noteras att arbetsutskottet har beslutat uppdra till
samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag på nödvändig
ombyggnad av allmän plats avseende planenlig gata i området och
återkomma i ärendet.

Beskrivning av ärendet
Via dialog med bolaget E.ON Energidistribution AB har underlag till
ett köpekontrakt framställts. Det gäller överlåtelse av tomtmark som
utgör en del av kommunens fastighet Örkelljunga 156:1.

Processen initierades med anledning av de behov som finns att
uppgradera elnätet i kommunen genom att bland annat uppföra nya
nätanläggningar. Detta föranledde inledningsvis att en ny detaljplan
togs fram gällande en plats som bedömts vara lämplig för behovet.

Bolaget har även fått rättighet att nyttja tomten genom avtal. I avtalet
träffades även överenskommelsen att upplåtet området som nästa steg i
processen ska överlåtas till bolaget till beslutat pris utgörande 50
kr/m2.

För att överlåtelsen skall kunna fullföljas krävs det att tomtplatsen
avskiljs från Örkelljunga 156:1. Ansökan om fastighetsbildning är
inlämnad och är bekräftad av Lantmäteriet. I enlighet med
överenskommelsen som anges i nyttjanderättsavtalet, ska
fastighetsägaren (Örkelljunga kommun) betala förrättningskostnaderna.

E.ON Energidistribution AB har på tomten redan etablerat
nätanläggningar. Dessa utgör uppenbart egendomar på ofri grund som
därmed inte omfattas av den aktuella överlåtelsen från kommunen.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Detaljplanen anger förutsättning som innebär behov av delvis
ombyggnad av den väg som behövs vid utfart från tomterna i området
samt förbinder gång- och cykelleden vid området. Vägsträckningen
motsvarar till större andelen det gatuutrymme detaljplanen anger.

Befintlig väg ansluter dock till Industrigatan i en sträckning som går
igenom den tomt som tillhör KB Components AB. Det innebär ett
genomförande av allmän plats för att säkerställa den utfart som är
planlagd. Ansvaret för genomförandet ligger hos huvudmannen som i
den aktuella planen bedöms vara kommunen i och med att inget annat
anges.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-03-04 - KS § 38
Tjänsteskrivelse
Underlag- Köpekontrakt
Avtal- Nyttjanderätt, 2016-02-14
Kartbilaga
____________

Expedieras till:
Mikael Strömbäck för handläggning
E.ON Energidistribution AB
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §24 KLK.2020.162 003

Beslut om möten på distans för Örkelljunga kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

· att ledamöter får delta i nämnds- och styrelsesammanträden
på distans.

· att deltagandet i sådant fall ska ske genom ljud- och
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.
Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del
av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

· att en ledamot som deltar på distans ska anses vara
närvarande vid fullmäktiges sammanträde.

· att beslutet ska gälla under perioden april – juni 2020.

· att ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta 2
dagar i förväg till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden
avgör om närvaro får ske på distans.

Kommunchefens motivering
På grund av läget med Coronavirus i samhället har regering och
Folkhälsomyndigheten gått ut med rekommendationer om att begränsa
personliga kontakter, möten och folksamlingar. Det uppmanas till extra
försiktighet när det gäller definierade riskgrupper med underliggande
sjukdomar och/eller hög ålder. För att kunna upprätthålla verksamheten
är det viktigt att förberedande beslut fattas för att möjliggöra att
nämnds- och styrelsesammanträde kan genomföras på distans om så
skulle behövas för att nödvändiga beslut ska kunna fattas.

Enligt 6 kap 24 § KL får styrelsen/nämnden, om särskilda skäl
föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning detta får ske. Enligt 5 kap
16 § KL får ett sådant sammanträde endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen måste vara så
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild
eller ljud.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges överläggning

Yrkanden
Mikael Eskilandersson, SD, och Henrik Nilsson, M, yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut, vilket bifalles.

Vid kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig även Christian
Larsson, M, Patric Carlsson, S, Magnus Håkansson, KD, och Tomas
Nilsson, C.

Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-04-01 - KS § 54
Förslag till beslut nämndsmöten på distans.docx
____________

Expedieras till:
Kommunens nämnder
Stefan Christensson
Carita Gustafsson
Karin Sagnia
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §25 KLK.2020.75 104

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport - Kristdemokraterna

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen från
Kristdemokraterna till handlingarna.

Bakgrund
Föreligger redovisning av lokalt partistöd jämte granskningsrapport
från Kristdemokraterna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat lägga redovisningen från
Kristdemokraterna till handlingarna samt att översända densamma till
kommunfullmäktige för information.

Kommunfullmäktiges överläggning
Vid kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Thomas Bjertner, S,
Mikael Eskilandersson, SD, och Christian Larsson, M.

Kommunfullmäktige beslutar lägga redovisningen från
Kristdemokraterna till handlingarna.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-03-11 - KSAU § 62
Ansökan - Redovisning av erhållet partistöd KD
____________

Expedieras till:
Kristdemokraterna
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon inklusive Erika Ebbesson
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §26 KLK.2020.101 805

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapport - Centerpartiet

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen från
Centerpartiet till handlingarna.

Bakgrund
Föreligger redovisning av lokalt partistöd jämt granskningsrapport från
Centerpartiet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat lägga redovisningen från
Centerpartiet till handlingarna samt att översända densamma till
kommunfullmäktige för information.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-03-18 - KSAU § 72
Partistöd Centerpartiet.pdf
____________

Expedieras till:
Kristdemokraterna
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon inklusive Erika Ebbesson
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signatur

Utdragsbestyrkande

KF §27 KLK.2020.38 402

Redovisning av lokalt partistöd jämte
granskningsrapport - Miljöpartiet de Gröna

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen från
Miljöpartiet de Gröna till handlingarna.

Bakgrund
Föreligger redovisning av lokalt partistöd jämt granskningsrapport från
Miljöpartiet de Gröna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat lägga redovisningen från
Miljöpartiet de Gröna till handlingarna samt att översända densamma
till kommunfullmäktige för information.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-02-12 - KSAU § 34
Lokalt partistöd Miljöpartiet.pdf
____________

Expedieras till:
Kristdemokraterna
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon inklusive Erika Ebbesson
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signatur

Utdragsbestyrkande

KF §28 KLK.2020.153 104

Motion S och MP - Ge ungdomarna möjlighet att sprida
guldkant på de särskilda boendena.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Den Rödgröna gruppen i Örkelljunga har via Veronica Kronnäs, MP,
Birgit Svensson, MP, Thomas Bjertner, S, Christer Olsson, S, Ingemar
Svensson, S, Gert Ljunggren, S, Patric Carlsson, S, Tyrone Stebner, S,
Arne Silfvergren, S, Tommy Håkansson, S, och Leif Svensson, S,
inlämnat en motion enligt följande:

Den femte december 2019 hade HD/NST ett reportage om ungdomar i
Klippans kommun som satte guldkant på de äldres vardag. Med lovord
båda av de äldre men även av ungdomarna som utförde uppgiften.

De kan anställas vissa timmar per vecka. Där de då dels får ett första
jobb dels en inblick i ett yrke som kommer kräva en hel del personal
framöver. Då är det av allas intresse om vi kan få de yngre intresserade
av vårdyrkena.

Tänk om det varje vecka kommer en ungdom några timmar till ett
särskilt boende och gör trevliga saker tillsammans med de boende. Till
exempel läsa tidningen ihop, högläsning ur vald bok, bakning, spel,
någon passande lek osv.

Vi yrkar med hänvisning till ovanstående att det ges möjlighet för
ungdomar att sprida guldkant för de boende på kommunens särskilda
boenden och att det undersöks om kommunen själv anställer eller det
ska upphandlas.

Beslutsunderlag
Motion -Ge ungdomarna möjlighet att sprida guldkant på de särskilda
boendena.
____________

Expedieras till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-22
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Kommunfullmäktige
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signatur

Utdragsbestyrkande

KF §29 KLK.2020.169 053

Motion från SD om bättre kost i kommunens
verksamhet (SD)

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Anneli Eskilandersson, SD, har inlämnat följande motion:

Sverigedemokraterna tycker det är viktigt att kommunens kost är god,
näringsriktig och av bra råvaror. Vi har bra personal som också
näringsberäknar, tillagar och serverar bra mat inom vår verksamhet.

Kommunen ska tillhandahålla en bra kost som kan erbjudas i princip
alla. Dock har kommunen ingen skyldighet att specialanpassa kosten,
när det redan finns mat som är bra och som individen kan äta.

Det enda rimliga förhållningssätt som man kan ha, som är hållbart i
längden utifrån kostnader och nytta, är att anpassa maten efter
näringsinnehåll och då göra en rätt med kött/fisk och en rätt som är
vegetarisk.

Därmed får alla elever möjlighet att välja fritt mellan dessa rätter och
ingen behöver förklara sitt val.

Undantag från detta ska givetvis göras för medicinsk specialkost.
Kommunen lever då upp till kravet på att erbjuda alla en bra kost.

Med anledning av problematiken kring kosten, yrkar vi
Sverigedemokrater följande:

Att kosten som serveras i Örkelljunga kommuns skolor ska bestå av två
rätter, en "dagens" och en vegetarisk.
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Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag
Motion bättre kost i kommunens verksamhet. (SD)pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-22
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §30 KLK.2020.116 113

Avsägelse av uppdrag som revisor och ordförande i
Revisionen - Anette Huldte'n samt val av ny revisor och
ordförande - Linda Svensson

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar bifalla Anette Huldte'n från
uppdraget som ledamot och ordförande i revisionen.

Kommunfullmäktige beslutar att som ny revisor efter Anette
Huldte'n utse Linda Svensson, Skånes Fagerhult.

Kommunfullmäktige beslutar slutligen utse Linda Svensson,
Skånes Fagerhult som ordförande i revisionen.

Bakgrund
Anette Huldtén anhåller om entledigande från uppdrag som ordförande
och ledamot i revisionen.

Beslutsunderlag
Avsägelse av uppdrag - Anette Huldten
____________

Expedieras till:
Anneli Huldten
Linda Svensson
Revisionen inklusive Linda Svenssons mejladress m m
KPMG inklusive Linda Svenssons mejladresser m m
Troman
Löneenheten
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signatur

Utdragsbestyrkande

KF §31 KLK.2020.161 002

Fullmäktigesammanträde med reducerat antal
ledamöter - informationsärende

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar notera överenskommelsen mellan
partiernas gruppledare avseende reducerat antal ledamöter vid
fullmäktiges sammanträden månaderna april - juni 2020 p g a
covid 19.

Bakgrund
Föreligger överenskommelse mellan partiernas gruppledare om
reducerat antal ledamöter vid fullmäktiges sammanträden april- juni
2020 p g a covid 19.

Kommunstyrelsen har beslutat att som informationsärende till
kommunfullmäktige överlämna överenskommelsen mellan partiernas
gruppledare avseende reducerat antal ledamöter vid fullmäktiges
sammanträden månaderna april - juni 2020 p g a covid 19.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-04-01 - KS § 53
Påskrivet gruppledaröverenskommelse.pdf
____________
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KF §32 KLK.2020.173 101

Utökat val av nämndemän

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga valberedningens
information om utökat val av nämndemän till handlingarna.

Bakgrund
Med anledning av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna
råd om att förhindra smitta av covid-19, har Helsingborgs tingsrätt
beslutat att inte kalla nämndemän över 70 år till tjänstgöring.
Tingsrätten har därför behov av att utöka antalet nämndemän från 144
till 175 för att täcka upp för de äldre nämndemännen.

Kommunfullmäktige i Örkelljunga har tidigare utsett fem nämndemän.
Helsingborgs tingsrätt meddelar i skrivelse 2020-04-02 att Örkelljunga
kommun behöver utse ytterligare en nämndeman. Den nya
nämndemannen ska vara under 70 år.

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga
informationen till handlingarna.

Kommunfullmäktiges överläggning
Vid kommunfullmäktiges överläggning informerar valberedningens
ordförande Henrik Nilsson, M om valberedningens överläggning.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-04-14 - KFV §1
Utökat val av nämndemän
____________

23(24)



Sammanträdesprotokoll 2020-04-27
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signatur

Utdragsbestyrkande

KF §33 KLK.2020.176

Val av ytterligare en nämndeman i Helsingborgs
tingsrätt

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar utse Andreas Johansson, C, som
nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt.

Valberedningens behandling
Valberedningen är överens om att den tillkommande nämndemannen
ska tillfalla Allians i Örkelljunga (partierna Moderaterna,
Kristdemokraterna och Centerpartiet).

Det finns inget namnförslag. Detta lämnas vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2020-04-27. Beslutet ska vara tingsrätten tillhanda senast
2020-04-30.

Valberedningen beslutar uppdra åt Allians i Örkelljunga (partierna
Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet) att lägga förslag till
en nämndeman i Helsingborgs tingsrätt, för perioden fram till och med
2023.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-04-14 - KFV §2
____________

Expedieras till:
Helsingborgs Tingsrätt inklusive begärda uppgifter bl a förvaltarbevis
Andreas Johansson
Troman
Löneenheten
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