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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2020-08-24

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§ § §

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Eskilandersson Mikael, SD N
Nilsson Per-Uno, M/Förhinder (Jönsson Annika) F
Olsson Christer, S/Förhinder (Håkansson Tommy) 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 N
Engelbrekt Daniel, KD/Förhinder (Unosson Christer) F
Bengtsson Michael, SD N
Nirvén Mattias, M N
Nilsson Tomas, C N

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

Edvardsson Gunnar, KD Ej medverkan pga covidbeslut F
Anderberg Lennart, SD N
Rosbäck Theresa, M N
Kronnäs Veronika, MP N
Rosenqvist Tommy, SD Ej medverkan pga covidbeslut F

Svensson Ingmar, S/Förhinder (Carlsson Patric) 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 N

Svensson Leif, S Ej medverkan pga covidbeslut F
Haydari Emily, SD Ej medverkan pga covidbeslut F
Jönsson Annika, M N
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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8 - 10
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KF §65 Bjuvs kommun begäran om utträde ur Söderåsens miljöförbund

- informationsärende
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KF §66 Fullmäktigesammanträde med reducerat antal ledamöter -
informationsärende
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KF §67 Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
Samhällsbyggnadsnämnden - Kjell Nilsson C
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KF §62 KLK.2019.269 371

Besvarande av Motion, C - Egentillverkad el

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
fastighetschef Mathias Svenssons yttrande i ärendet.

Kommunfullmäktige noterar även tidigare utredningar i ärendet
vad gäller yttrande över motion från Sverigedemokraterna om
solceller på kommunens byggnader och Utredning om solcellspark
efter initiativ från Kristdemokraterna.

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad.

Sammanfattning
Martin Gustafsson, C, lämnar 2019-04-16 in följande motion:

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

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

Idag har våra stora elbolag bra modeller där man kan byta energi över
året för att jämna ut topparna under somrarna med dalarna under den
mörka delen av året. Därför anser vi att ett första steg i denna riktning
vara att inventera alla kommunens byggnader, hur ser taken ut?, hur ser
fasaderna ut?, hur stora solanläggningar skulle behövas? Var skall dom
placeras?, vilken blir avbetalningstiden?, mm, med syfte att bli helt
självförsörjande på el, därför yrkar vi på att kommunfullmäktige i
Örkelljunga beslutar:
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Att: uppdra åt Kommunstyrelsen att genomföra en inventering på alla
kommunens byggnader med syfte och som mål att bli helt
självförsörjande på el, och återkomma till kommunfullmäktige med
omfattning och kostnader för att nå målet, samt eventuella statsstöd.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
beslutat uppta motionen till behandling efter det att kommunstyrelsens
arbetsutskott 2019-08-21 behandlat KLK 2018.250 Motion om
solcellspark i egen regi. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter
beslutat remittera motionen till fastighetschef Mathias Svensson för
yttrande senast 2020-02-19.

Föreligger yttrande från Mathias Svensson. Av yttrandet framgår
följande:

Förutsättningar
En fullständig inventering över samtliga byggnader har inte kunnat
genomföras i befintlig organisation och om en inventering ska
genomföras behöver den tjänsten köpas in och budget för inventeringen
förankras.

Inventering solceller på tak
Solceller på tak i vårt fastighetsbestånd är Forum 88 kW och förskolan
Högkullen 23 kW. Vid en inventering av lämpliga tak i kommunen har
det tagits hänsyn till att vi har verksamhet även på sommaren och att
taken inte behöver bytas ut. Förslaget är att nästa steg för att utöka vår
elproduktion kan vara del av Kommunhuset, Tallgården, Södergården
eventuellt Beringskolan.

Fastighet Kommunhuset Tallgården Beringskolan Bering special

Fastighetsbeteckning Falken 17 Korgen 6 Bering 4 Bering 4

Adress Biblioteksgatan 10 Göingegatan 5 Skolgatan 3 Skolgatan 5

Elförbrukning 2018 187 691 kWh 280 581 kWh 246 420 kWh Beringskolan

Taklutning 22° 13° 23° 21°

Riktning 14°Ö 46°Ö 6°Ö -84°V / 96° Ö

Exempel paneler 74 paneler 200 paneler 140 paneler 52 paneler

Effekt 22,2 kW 60 kW 42 kW 15,6 kW

Beräknad produktion 19 600 kWh/år 49 500 kWh/år 37 400 kWh/år 11 700 kWh/år
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Ekonomiska konsekvenser
Fullständig (tak och fasad) inventering för egentillverkad el av alla
fastigheter i kommunen bedöms till ca: 10 000 kr/fastighet som skulle
motsvara strax över 300 000 kr. Kostnaden för installation av solceller
ligger generellt på 11-14 kr/W för fastighetsägaren.

Slutkommentar i kommunens tidigare ärende Solcellspark
Arbetsutskottet noterar att i utredningen beträffande
Kristdemokraternas motion om Solcellspark framförde Stefan
Jacobson, VD och Per-Uno Nilsson, ordförande i Örkelljunga
Fjärrvärmeverk AB bl a följande:

Investering i solcellspark med effekter över 255 kW kan konstateras ur
skatteaspekter vara anläggningar som på kommersiella grunder skall stå
på egna ben. Den ekonomiska vinningen från sådan investering är
tveksam då ingående parametrar är svåra att prognostisera.

Investering i solcellsanläggning på byggnader med egen elkonsumtion
uppvisar däremot bättre ekonomiska förutsättningar, detta pga
skattetekniska effekter/subventioner vilket kan tolkas vara
myndighetens intentioner för att sådan byggnation skall ske.

Följande rekommendation ges: Satsa i första hand på investering i
solceller på byggnader med egen elkonsumtion.
1. Inventera kommunala byggnader för dimensionering av
solcellsanläggningar.
2. Välj byggnader vilka ger lägst investeringskostnad kontra erhållen
produktion.
3. Överstig ej 255 kW sammanlagd effekt inkl existerande
anläggningar (Forum och Högkullen), dvs välj ur inventeringslistan ett
antal objekt vilka tillsammans uppgår till ca max 145 kW.
4. Ansök så snart som möjligt till Länsstyrelsen om statligt stöd för
byggnation av solceller (denna åtgärd borde forceras och så att man
hamnar i kösystemet för bidrag, ansökan är ej förpliktigande och man
kan hoppa av om man så önskar).
5. Se till att skaffa mätutrustning till anläggningarna så att mätning
av totalproduktion sker och att man erhåller Certifikat och
ursprungsgarantier för detsamma.
6. Anmäl den juridiska personen till inrapporteringssystemet Cesar hos
Energimyndigheten så att cert och ursprungsgarantier kan säljas.
7. Se till att skattereduktion för 30 000 kWh erhålles.
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Kommunfullmäktiges behandling

Martin Gustafsson, C, tackar för behandlingen av motionen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-03-04 - KS § 36
Motion, C - Egentillverkad el
tjänsteskrivelse Egentillverkad el.docx
____________

Expedieras till:
Martin Gustafsson
Mattias Svensson
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KF §63 KLK.2019.467 732

Besvarande av motion, SD - Montera upp
"tillsynskameror" inom kommunens hemtjänst

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
socialnämndens utredning i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar därmed bifalla motionen.

Sammanfattning
I motion från 2019-09-19 yrkar Emily Haydari (SD) och Anneli
Eskilandersson (SD) att socialförvaltningen ska utreda hur
övervakningskameror kan användas inom kommunens hemtjänst, samt
att socialförvaltningen ska utreda en ekonomisk utvärdering om hur
hemtjänsten kan spara resurser på att montera övervakningskameror
inom kommunens hemtjänst.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-20 § 282 att
remittera motionen till socialnämnden för yttrande senast till
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-22.

Socialnämnden beslutade 2020-03-31 § 50 att översända
socialförvaltningens yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott, samt
att föreslå att motionen bifalles, samt att framföra att ordet
övervakningskamera bör ändras till tillsynskamera.

Socialförvaltningens yttrande hade följande lydelse:

"Örkelljunga kommuns socialförvaltning har idag avtal med SOS
Alarm gällande trygghetslarm i det egna hemmet. Till dessa
trygghetslarm är det även kopplat ett brandlarm som också är kopplat
till SOS Alarm.

Leverantören SOS Alarm befinner sig just nu i ett utvecklingsskede av
tillsynsprodukter tillsammans med företaget Neat. Då Örkelljunga idag
nyttjar Neats teknik i trygghetslarmen, vill leverantören använda
samma gränssnitt i hela leveransen. SOS Alarm erbjuder kommunen att
installera 1-3 kameror för att testa konceptet. På så vis kan kommunen
bedöma om denna lösning skulle vara en framkomlig väg för att öka
den enskildes integritet genom att undvika onödiga besök samt att även
lätta på de körningar som idag kan krävas vid tillsyn av personal.
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Som upplysning så utför SOS Alarm tillsyn i flera kommuner idag.

Enligt beskrivet förslag från SOS Alarm så skulle Örkelljunga kommun
ges möjlighet välja ut ett antal individer för att köra en testperiod med
konceptet för utvärdering och ställningstagande.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-04-22 § 102 att
återremittera ärendet till socialnämnden för svar på motionens att-sats
att socialförvaltningen ska utreda en ekonomisk utvärdering om hur
hemtjänsten kan spara resurser på att montera övervakningskameror
inom kommunens hemtjänst. Svar önskas till kommunstyrelsens
arbetsutskott 2020-06-10.

Kompletterande svar efter återremiss från kommunstyrelsens
arbetsutskott
Socialförvaltningen har överlämnat följande kompletterande svar.

Samtliga hemvårdsområden utför totalt åtta tillsynsinsatser per dygn,
varav en gång är under natten. Därutöver utförs fem insatser med
personlig omvårdnad per natt, som möjligtvis kan ersättas av tillsyn.
För de åtta tillfällena har verksamheten 58 timmars tilldelade resurser
per månad. Kringtid tillkommer avseende körtid, men denna är
svårbedömd då det i flera fall går att koppla till en kedja av insatser.
Verksamheten räknar generellt med talet 1,25 för att planera insatser.

58 timmars insats gånger 1,25 innebär en kostnad med 72,5 timmar
gånger 345 kronor per timme (enligt nivån via LOV) innebär 25 012,50
kronor per månad. På helåret innebär det att tillsynen idag kostar
300 150 kronor per år, plus kostnader för bil, bensin och viss
administration.

Socialförvaltningen bedömer inte att tillsynskameror i sig kan minska
mängden personal. Det bedöms därmed inte heller vara möjligt att
minska hemvårdens ekonomiska ram via införande av tillsynskameror.
Däremot kan tillsynskameror möjliggöra att befintliga resurser kan
omfördelas till andra insatser och/eller kompensera för att behoven av
hemvården ökar överlag.

Socialnämnden har beslutat översända socialförvaltningens
kompletterande svar till kommunstyrelsens arbetsutskott.
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Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden
Anneli Eskilandersson, SD, och Christer Unosson, KD, yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-08-12 - KS § 109
Motion, SD - Montera övervakningskameror inom kommunens
hemtjänst
Protokoll 2020-03-31 - SN § 50
Tjänsteskrivelse med yttrande avseende motion om
övervakningskameror
Protokoll 2020-06-02 - SN § 84
____________

Expedieras till:
Emelie Haydari
Anneli Eskilandersson
Socialnämnden
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KF §64 KLK.2020.154 104

Anmälan motion - Installera laddstolpar till elbilar

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
För att fler ska ha möjlighet att använda elbil och laddhybrider utanför
städerna så behövs laddningsmöjligheter. Idag är det svårt för boende i
flerbostadshus att välja dessa bilalternativ eftersom det inte finns
tillräckliga laddningsmöjligheter vid lägenheternas parkeringsplatser
och/eller på offentliga parkeringsplatser.

Veronika Kronnäs, MP, Birgit Svensson, MP, Thomas Bjertner, S,
Ingemar Svensson, S, Christer Olsson, S, Gert Ljunggren, S, Patric
Carlsson, S, Tyrone Stebner, S, Arne Silfvergren, S, Tommy
Håkansson, S, och Leif Svensson, S, vill i motion att det ses över om
möjligheten att installera laddstolpar i samband med nyproduktion av
bostadsområden. Tex det som byggs mitt för skolan i Eket just nu. Eller
på Ejdern-området i centrala Örkelljunga.

De yrkar

· att kommunen verkar för att nybyggnationer förses med
laddstationer för elbilar och laddhybrider,

· att laddstationer installeras vid vissa av de offentliga park-
eringarna i kommunen, t. e x vid biblioteket, kommunhuset,
skolor och busstationen,

· att även befintliga byggnader får laddstationer på sikt,
exempelvis vid planerade renoveringar och markarbeten.
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Beslutsunderlag
Anmälan motion - Installera laddstolpar till elbilar
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-16
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KF §65 KLK.2020.289 107

Bjuvs kommun begäran om utträde ur Söderåsens
miljöförbund - informationsärende

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige noterar inkomna skrivelser i samband med
Bjuvs kommuns planerade utträde ur Söderåsens Miljöförbund.
Kommande överläggningar mellan kommunerna äger rum den 27
augusti 2020.

Beslutsunderlag
Begäran om utträde ur Söderåsens miljöförbund - Filnr: 1 av 1: Beslut-
202000313-KS-§ 90.pdf
200805 Ordf skrivelse inför medl samråd 200827.docx
____________
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KF §66 KLK.2020.161 002

Informationsärende - Fullmäktigesammanträde med
reducerat antal ledamöter

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige noterar kommande överläggning med
partiernas gruppledare som innebär att fullmäktige fr o m
septembersammanträdet kommer att återgå till normal
arbetsordning. Kommande sammanträde med 37 ledamöter
kommer att äga rum i lokal där man till fullo kan beakta
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Val av lokal kommer
bl a att framgå av kommande kallelse.

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.
Gruppledarna har därefter i juni kommit överens om att genomföra
nuvarande ordning även vid sammanträdet i augusti.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-04-27 - KF §31
Påskrivet gruppledaröverenskommelse.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2020-09-28
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KF §67 KLK.2020.359 113

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
Samhällsbyggnadsnämnden - Kjell Nilsson C

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar entlediga Kjell Nilsson från
uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att vid kommande sammanträde
hantera frågan om ny ersättare istället för Kjell Nilsson.

Bakgrund
Kjell Nilsson, C, anhåller om entledigande från uppdraget som ersättare
i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Entledigande Kjell Nilsson.pdf
____________

Expedieras till:
Kjell Nilsson
Kommunfullmäktige 2020-09-28
Troman
Carita Gustafsson
Löneenheten
Kenth Svensson
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