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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2020-09-28

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§ 72
KS EH

§ 74
Åter Idag

§ 75
Åter Idag

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Eskilandersson Mikael, SD N x x x
Svinhufvud Roos Madeleine, M Nt x x x
Olsson Christer, S N x x x
Brorsson Tommy, N x x x
Svensson, Lennart, M Nt x x x

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

Danielsson Gunilla, S N x x x
Engelbrekt Daniel, KD N x x x
Bengtsson Michael, SD N x x x
Nirvén Mattias, M N x x x
Nilsson Tomas, C N x x x

Josefsson Matti, SD N x x x
Silfvergren Arne, S N x x x
Nilsson Henrik, M N x x x
Bengtsson May, SD N x x x
Håkansson Tommy, S N x x x

Edvardsson Gunnar, KD N x x x
Anderberg Lennart, SD N x x x
Rosbäck Theresa, M N x x x
Kronnäs Veronika, MP N x x x
Rosenqvist Tommy, SD N x x x

Svensson Ingmar, S N x x x
Björk Pontus, C, § 73-79, klockan 19.50-21.20 Nt x x
Björk Lisa, SD N x x x
Linderos Henrik, M N x x x
Unosson Christer, KD N x x x

Svensson Leif, S N x x x
Haydari Emily, SD N x x x
Jönsson Annika, M N x x x
Svensson Stefan, SD N x x x
Carlsson Patric, S N x x x

Nennestam Kristoffer, M Nt x x x
Håkansson Magnus, KD N x x x

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande
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Innehållsförteckning
KF §68 Utredningsuppdrag rörande organisation för vatten- och

avloppsverksamhet i Örkelljunga kommun - Ansökan om
medlemsskap i NSVA

4 - 6

KF §69 Förslag att landsbygdsprojekten Björkliden samt Öster om
Hjälmsjön skall ingå i kommunens verksamhetsområde för
vatten- och avlopp

7 - 8

KF §70 Upphävande av pris på industrimark vid Industrigatan och
Skåneporten

9 - 11

KF §71 Antagande av Detaljplan för fastigheten Östra Spång 4:48 m. fl.
"Nordöst Skåneporten", Örkelljunga kommun, Skåne län

12 - 13

KF §72 Besvarande av motion - SD - Modersmålsundervisning skapar
segregation

14 - 19

KF §73 Besvarande av motion, SD - Öppna möjligheter för fler
barnomsorgsformer

20 - 21

KF §74 Besvarande av motion, SD - Lokalt förbud mot tiggeri i
Örkelljunga kommun

22 - 27

KF §75 Kyld mat till ordinärt boende 28 - 30
KF §76 Avvecklande av gemensam nämnd 4 K Upphandling 31 - 32
KF §77 Interpellation från Patric Carlsson. S, och Gunilla Danielsson,

S, om investeringsbehov 2021 och framåt
33 - 35

KF §78 Val av ny ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden efter Kjell
Nilsson C

36

KF §79 Informationsärende - Fullmäktigesammanträde med tidigare
beslut om reducerat antal ledamöter

37
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KF §68 SBN.2020.28 47

Utredningsuppdrag rörande organisation för vatten- och
avloppsverksamhet i Örkelljunga kommun - Ansökan
om medlemsskap i NSVA

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ansöka om medlemsskap i NSVA
i enlighet med förutsättningar som redovisas i
"Utredningsuppdrag rörande organisation för vatten- och
avloppsverksamhet i Örkelljunga kommun."

Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen i samband med
budget 2021 kommer att hantera kommunens och VA-kollektivets
finansieringsfrågor kring medlemsskapet.

Bakgrund
Göran Sandberg, kommunens konsult för VA-frågor, informerar om
kommunens nuvarande VA-organisation jämte de projekt som
kommunen har att hantera inom den närmaste tiden. Samtidigt har
förtroendemannaorganisationen inom kommunen framfört önskemål
om att kontakter tas med NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
AB, om eventuellt medlemskap.

Göran Sandberg lämnar utförlig information i ärendet i enlighet med
"Utredningsuppdrag rörande organisation för vatten- och
avloppsverksamhet i Örkelljunga kommun." Göran Sandberg
presenterar en preliminär tidplan för fortsatt hantering av frågan om
eventuellt medlemskap i NSVA enligt följande:

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott hanterar ärendet den 10
augusti, samhällsbyggnadsnämnden den 24 augusti, extra sammanträde
med kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 augusti, kommunstyrelsen
den 2 september och kommunfullmäktige den 28 september.
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Formella fakta
NSVA är ett kommunalt bolag som sedan 2009 ansvarar för drift av den
kommunala vatten- och avloppsverksamheten i kommunerna Bjuv,
Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Åstorp och Perstorp. NSVA
är gemensamt ägt av dessa sju kommuner. Varje kommun har en lika
stor ägarandel (1/7 vardera i nuläget) och är VA-huvudman i sin
kommun. Alla deltagarkommuner har lika stort inflytande över bolaget.

Varje kommun har ett eget VA-kollektiv och står sina kostnader
för exempelvis ledningsnät, anläggningar, investeringar och
kundfakturering. Detta innebär att det är olika VA-taxa i de
olika kommunerna. Kommunen beslutar fullt ut om VA-taxor,
investeringar, verksamhetsområde och ABVA. NSVA utför driften av
VA-verksamheten i kommunen.

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige styrs av Lagen om
allmänna vattentjänster. Verksamheten finansieras helt av anslutna
abonnenter, VA-kollektivet, och ska bedrivas till självkostnadspris samt
ha ett nollresultat. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som
beslutar om investeringar och taxor och som därmed sätter ramarna för
VA-verksamheten.

Bolaget är ett aktiebolag med idag sju kommuner som delägare. De sju
kommunerna har vardera 1 ledamot, samt 1 suppleant, i bolagets
styrelse. Styrelsen sammanträder 4 gånger per år. Varje kommun utser
vidare vars sin ägarrepresentant. Dessa träffas, förutom på
bolagsstämman, 2 gånger per år för ägarsamråd. Förtroendevalda
revisorer informeras om verksamheten 2 gånger per år.

Om Örkelljunga ansöker att bli delägare, ska ansökan godkännas vid en
bolagsstämma efter det att de sju kommunernas kommunfullmäktige
beretts möjlighet att ta ställning. En rimlig tidsbedömning är att det kan
ta upp till 6 månader från klar ansökan till avklarade formalia. Vid en
snabb politisk beslutsgång kan dock tiden reduceras till 3-4 månader.

Som ny delägare betalar kommunen, dels en aktieandel, dels en andel
av kostnaderna som uppstod vid bildandet av bolaget och i starten. För
Örkelljungas del blir aktieköpet 1 miljon kronor och andelen av
initialkostnaden blir 229 tkr, totalt 1 229 tkr. Aktiernas värde är en
tillgång som kommunen får tillbaka om man lämnar NSVA i framtiden.
De 229 tkr är däremot en engångskostnad.
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Kommunen förutsätts teckna gällande aktieägaravtal, vilket reglerar en
avtalsperiod som löper på sex år, rullande förlängning med sex år samt
en uppsägningstid på två år. När en delägare lämnar säljs aktierna,
enligt avtalsbestämt värde, till övriga delägare eller till annan kommun
som avser träda in som delägare.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
ansöka om medlemskap i NSVA i enlighet med förutsättningar som
redovisas i "Utredningsuppdrag rörande organisation för vatten- och
avloppsverksamhet i Örkelljunga kommun."

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att i samband
med budget 2021 hantera kommunens och VA-kollektivets
finansieringsfrågor kring medlemskapet.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden
Christian Larsson, M, Thomas Bjertner, S, Martin Gustafsson, C och
Gunnar Edvardsson, KD yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Vid ärendets hantering yttrar sig även Mikael Eskilandersson, SD.

Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-02 - KS § 114
Protokoll 2020-08-24 - SBN § 49
Tjänsteskrivelse NSVA (002).pdf
Protokoll 20-08-17 FÖSAM
NSVA i KF.pdf
____________

Expedieras till:
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA
Stefan Christensson
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-10-19
Anna Lindström
Budgetpärm 2021
Göran Sandberg
Miklos Hathazi
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KF §69 SBN.2020.14 34

Förslag att landsbygdsprojekten Björkliden samt Öster
om Hjälmsjön skall ingå i kommunens
verksamhetsområde för vatten- och avlopp

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att landsbygdsprojekten Björkliden
samt Öster om Hjälmsjön ska ingå i kommunens verksamhets-
område för vatten och avlopp. Detta innebär att särtaxa inte ska
tillämpas.

Bakgrund
Tf enhetschef för VA Stefan Ekman meddelar att det finns anslag för
utredning och projektering budgeterade för 2020 för
landsbygdsprojekten Björkliden samt Öster om Hjälmsjön.

Särtaxa eller VA taxa
Enligt skrivelsen från Stefan Ekman önskas besked om kommunen ska
tillämpa VA-taxan eller särtaxa för dessa två projekt.

När det gäller landsbygdsprojekten är det områdena Björkliden och
Öster om Hjälmsjön som är aktuella.

För samtliga av länsstyrelsen utpekade landsbygdsområden finns
kalkyler och Bodil Werkström har tagit fram ett beslutsunderlag för
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Björkliden
För Björkliden finns ett kartunderlag och en ledningsrätt är inlämnad
till Trafikverket. Överläggningar har genomförts med Styrud om hur
man kan borra under E4:an och Pinnån. Stugföreningen är kontaktad
och informerad och projektet väntar på beslut om VA-taxa eller särtaxa
ska tillämpas. Föreningen har fått information om att kommunen
kommer att påbörja arbetet 2020 och att det ska vara klart 2021.

Öster om Hjälmsjön
För Öster om Hjälmsjön har man i projektet funnit lämpliga vägar att
gå fram med VA. Tidplanen är samma som för Björkliden, men här har
man inte haft kontakt med de boende.
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Samhällsbyggngadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
landsbygdsprojekten Björkliden samt Öster om Hjälmsjön ska ingå i
kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Detta innebär
att särtaxa inte ska tillämpas.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-02 - KS § 115
Protokoll 2020-06-08 - SBN § 38
Tjänsteskrivelse från Stefan Ekman om särtaxa..docx
Verksamhetsområde vatten och avlopp landsbygd.pdf
Scannad Bodil Werkström sammanställning.pdf
Sammanställning kommuner.pdf
Presentation politiker reviderad.pptx
VA Anl taxa KF 2020.pptx
____________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-10-19
Miklos Hathazi
Stefan Ekman
Göran Sandberg
Jerker Widerström
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KF §70 SBN.2020.31 25

Upphävande av pris på industrimark vid Industrigatan
och Skåneporten

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

· att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2011-09-02, § 109
att priset på grovplanerad industrimark vid Skåneporten
skulle fastställas till 90 kronor/kvm och att priset för
grovplanerad industrimark vid Industrigatan skulle
fastställas till 50 kronor/kvm.

· att priset på grovplanerad industrimark av kommunen tills
vidare ska prissättas med hänsyn tagen till:

Kostnadstäckning för respektive industrimark.
Värdering utförd av auktoriserad värderare.
Rådande marknadspris och nivå på högstbjudande
om flera intressenter finns.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-02, § 109 att priset på
grovplanerad industrimark vid Skåneporten skulle fastställas till 90
kronor/kvm och att priset för grovplanerad industrimark vid
Industrigatan skulle fastställas till 50 kronor/kvm.

Yttrande från Miklos Hathazi
Kostnaden för att färdigställa grovplanerad industrimark bedöms
variera mellan 150 och 300 kr/kvm beroende på rådande
omständigheter.

Kommunen ska sträva efter fullständig kostnadstäckning i samband
med exploatering av mark som skall erbjudas till tomtförsäljning. Den
nuvarande fastställda prissättningen täcker inte upp för de kostnader
som behövs för att exploatera området till det avsedda skicket.
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Återfinansieras inte exploateringsprojekt i tillräcklig grad med intäkter
från tomtförsäljning är det uppenbar risk för att det uppstår stora
värdeförluster. Sådana förluster, särskilt om de är stora, är inte
acceptabla med hänsyn till förvaltningen av offentliga resurser.

Principen för prissättningen av tomtmark måste utgå från faktiska
kostnader sammanvägt det fastighetsvärde som generellt råder på
marknaden. För att uppnå det ska bedömning göras i varje enskilt fall.
Detta ska idealt presenteras i en kalkyl för varje projekt.

För att åstadkomma prissättning till kalkylen behövs följande:
- Auktoriserad värderare tar fram det grundläggande fastighetsvärdet
för det obearbetade markskicket
- Kostnaderna för exploateringsåtgärderna i alla avseenden för att
uppnå säljbar tomt

Omvärldsanalys, priser industrimark
•Östra Ljungbys nya område 150-250 kr/kvm.
• Bjuv 150 kr/kvm
• Åstorp 150-200 kr/kvm
• Helsingborg 450 - 1000 kr/kvm
• Klippan 75 kr/kvm,150-200 kr/kvm vid motorväg
• Perstorp 70kr/kvm

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

· att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2011-09-02, § 109 att
priset på grovplanerad industrimark vid Skåneporten skulle
fastställas till 90 kronor/kvm och att priset för grovplanerad
industrimark vid Industrigatan skulle fastställas till 50
kronor/kvm.

· att priset på grovplanerad industrimark av kommunen tills
vidare ska prissättas med hänsyn tagen till:

Kostnadstäckning för respektive industrimark.
Värdering utförd av auktoriserad värderare.
Rådande marknadspris och nivå på högstbjudande om
flera intressenter finns.
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Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden
Niclas Bengtsson, SD, Thomas Bjertner, S, och Christian Larsson, M,
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Thomas Bjertner, S, framför som tilläggsyrkande att för de företag som
idag har option för mark på aktuella områden ska kvadratmeterpris vid
tecknandet av option gälla även om det i optionen inte angivits något
kvadratmeterpris.

Vid ärendets behandling yttrar sig även Henrik Nilsson, M och Gunnar
Edvardsson, KD.

Propositionsordning

Proposition 1
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag till
beslut, varefter kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Proposition 2
Ordföranden ställer därefter proposition på Thomas Bjertners
tilläggsyrkande varefter kommunfullmäktige avslår detsamma.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-02 - KS § 124
Protokoll 2020-06-08 - SBN § 42
Scan Miklos yttrande.pdf
Upphävande av pris på industrimarken vid Industrigatan
ochSkåneporten.pdf
____________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-10-19
Miklos Hathazi
Mikael Strömbäck
Krister Persson
Karin Sagnia
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KF §71 PLAN.2014.1

Detaljplan för fastigheten Östra Spång 4:48 m. fl.
"Nordöst Skåneporten", Örkelljunga kommun, Skåne
län

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för
Östra Spång 4:48 m.fl. "Nordöst Skåneporten" med tillhörande
planhandlingar.

Kommunfullmäktige noterar att det föreligger ett med-
finansieringsavtal för anslutning till riksväg 24 mellan Örkelljunga
kommun och Trafikverket. Kommunfullmäktige noterar även att
området kan försörjas med Fjärrvärme.

Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett blandat verksamhets-
område med etableringar av detaljhandel, verksamheter, centrum-
ändamål, drivmedelsförsäljning och kontor i anslutning till
Skåneporten.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan.

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande
miljöpåverkan. Detaljplanen bedöms inte medföra en risk för påtaglig
skada för berörda riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken
eller risk för överskridande av beslutade miljökvalitetsnormer enligt
5 kapitlet miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning har därför inte
upprättats.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
anta upprättad detaljplan för Östra Spång 4:48 m.fl. "Nordöst
Skåneporten" med alla tillhörande planhandlingar.

För antagandet förutsätts det att medfinansieringsavtal har
träffats med Trafikverket angående anslutning till riksväg 24.

12(40)



Sammanträdesprotokoll 2020-09-28
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-02 - KS § 123
Protokoll 2020-07-02 - SBN § 48
Tjänsteskrivelse- Antagande
Antagande- Plankarta
Antagande- Planbeskrivning
Antagande- Granskningsutlåtande
Antagande- Samrådsredogörelse
Avtalsunderlag- Medfinansiering, Trevägskorsning, TRV (20200914)
____________

Expedieras till:
Ulf Josefsson och Maria Månsson Brink för hantering
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-10-19
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KF §72 KLK.2019.504 291

Besvarande av motion - SD - Modersmålsundervisning
skapar segregation

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
utbildningsnämndens yttrande i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar därmed avslå motionen.

Bakgrund
Emily Haydari, SD, har för Sverigedemokraterna inlämnat följande
motion:

Enligt Skollagen, skall kommunen erbjuda elever med ett annat
modersmål modersmålsundervisning. Därav i enlighet med
Grundskoleförordningen (1994:1194), Paragraf 9-14 rymmer
modersmålsundervisning och ingenstans står det att kommunen är
skyldig att bekosta undervisningen, utan i paragraf 13 står det: "En
kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk,
endast om det finns en lämplig lärare" och "En kommun är skyldig att
anordna sådan undervisning om minst fem elever önskar undervisning i
språket."

För det första är frågan om obehöriga lärare ska anställas av kommunen
för att tillgodose ett särintresse som kommunen inte är skyldig att
bekosta? För det andra blir frågan märkbar om hur vidlyftigt lagen ska
tolkas. Om fem elever mellan förskola och årskurs nio önskar
modersmålsundervisning, ska då kommunen bekosta detta? I praktiken
kan det innebära fem olika undervisningsnivåer.

För det tredje, modersmålsundervisningen bygger på ett
mångkulturalistiskt synsätt, snarare än att det är en skol- och
kunskapsfråga. Detta är något som vi Sverigedemokrater tar avstånd
ifrån. Det uttalade syftet med undervisningen är att stärka elevernas
icke-svenska identitet. Ett sådant synsätt är enligt vår mening djupt
kontraproduktiv och kan bara stärka segregationen och motsättningarna
i vårt samhälle samt undergräva den gemenskap som är grunden för vår
solidariska samhällsmodell.

Därtill, bör detta ses ur ett forskningsperspektiv, för att påvisa och
klargöra modersmålsundervisningens faktiska effekt.
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Gisela Håkansson, professor i allmän språkvetenskap vid universitetet
i Lund uppgav i Vetenskapsradion 2004-06-06 att modersmåls-
förespråkarnas huvudargument bygger på en "myt" och att det inte
finns några studier som kan belägga att barn med utländsk bakgrund
skulle bli bättre på svenska genom att först lära sig sitt modersmål. Det
råder alltså inget kausalitetssamband.

Mot bakgrund av detta föreslår Sverigedemokraterna:

· Att Utbildningsförvaltningen effektiviserar
modersmålsundervisningen, genom att sträva efter att bilda lika
stora grupper som vanliga klasser på ungefär 25 elever

· Att ingen grupp med färre än fem elever ska förekomma, detta i
enlighet med nuvarande lagstiftning

· Att lektionerna ska vara högst 60 minuter långa och anordnas en
gång per vecka

· Att kommunen organiserar modersmålsundervisningen för alla
kommunens elever, efter skoltid, oavsett om de går i en friskola
eller i en kommunal skola

· Att kommunen anordnar undervisningen på en plats där lärarna
väntar på eleverna i ändamålsenliga lokaler

· Att det ska vara krav på behöriga modersmålslärare

· Att ensamkommande barn inte ska få modersmålsundervisning
om inte minst en vårdnadshavare talar språket

· Att införa obligatoriska språktest för eleverna. Den som
misslyckas får ingen modersmålsundervisning

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar att remittera motionen till utbildningsnämnden för yttrande
senast till arbetsutskottets sammanträde 2020-06-17.

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden beslutar att översända Utbildningsförvaltningens
tjänsteskrivelse som svar på motionen, samt föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
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Av tjänsteskrivelsen framgår bl a följande:

Besvarande av motionens förslag
•Att Utbildningsförvaltningen effektiviserar
modersmålsundervisningen, genom att sträva efter att bilda lika stora
grupper som vanliga klasser på ungefär 25 elever.

Det finns inte några rättsliga hinder för att sträva efter att bilda grupper
om ungefär 25 elever. Så länge det finns minst fem elever i kommunen
som har rätt till och efterfrågar modersmålsundervisningen måste
kommunen dock erbjuda det enligt vad som beskrivits kring den
gällande lagstiftningen. När elever bor långt ifrån varandra och har sin
ordinarie skolgång runt om i kommunen och inte bara i centralorten
finns organisatoriska och ekonomiska fördelar med att bedriva
modersmålsundervisning i flera mindre grupper runt om i kommunen
än endast genom en större grupp i centralorten.

•Att ingen grupp med färre än fem elever ska förekomma.

Om minst fem personer efterfrågar modersmålsundervisningen i ett
språk är kommunen skyldig att erbjuda det. Det finns således inga
rättsliga hinder mot att ingen grupp ska bestå av färre än fem elever.
Observera att detta dock inte gäller de nationella minoritetsspråken där
också enbart en elev har rätt till modersmålsundervisning. Som angivet
ovan finns i dagsläget mindre undervisningsgrupper än fem elever då
det av organisatoriska och ekonomiska skäl är mer lämpligt att bedriva
undervisning också i byarna och inte endast i centralorten. En sådan
policy skulle således sannolikt leda till ökade kostnader och
organisatoriska problem om den infördes

• Att lektionerna ska vara högst 60 minuter långa och anordnas en
gång per vecka.

Det finns inga rättsliga hinder till att införa en sådan policy. I dagsläget
är lektionerna 40 till 60 minuter långa och de anordnas en gång per
vecka. En sådan policy skulle således innebära att kommunen skulle
erbjuda mer undervisningstid än i dagsläget, vilket skulle leda till
ökade kostnader.
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•Att kommunen organiserar modersmålsundervisningen för alla
kommunens elever, efter skoltid, oavsett om de går i en friskola eller en
kommunal skola.

Det finns inte några rättsliga hinder för att genomföra en sådan policy.
5 kap. 8 § 4 punkten skolförordningen anger att modersmålsunder-
visning kan ske utanför ordinarie undervisningstid.
I dagsläget sker huvuddelen av modersmålsundervisningen redan
utanför skoltid. Som angetts ovan finns det för- och nackdelar att ha
undervisningen under respektive efter skoltid. Det finns
organisatoriska problem att ha det under skoltid även om det i flera fall
förväntas vara gynnsamt för elevernas inlärning av modersmålet.

•Att kommunen anordnar undervisningen på en plats där lärarna
väntar på eleverna i ändamålsenliga lokaler.

Det finns inte några rättsliga hinder för att genomföra en sådan policy.
I dagsläget sker modersmålsundervisningen redan i kommunens
skollokaler.

•Att det ska vara krav på behöriga modersmålslärare

Skolförordningen ställer kravet att det ska finnas en lämplig lärare. En
lämplig lärare innebär inte att läraren måste vara behörig. En rektor kan
således anställa en modersmålslärare som inte är behörig. Frågan är
inte rättsligt prövad om det är godtagbart att ha en sådan policy som
ställer högre krav än lagen men utbildningsförvaltningens bedömning
är att det skulle vara rättsligt godtagbart.
I dagsläget har kommunen inga behöriga modersmålslärare. Det är
svårt att rekrytera modersmålslärare, särskilt behöriga sådana. Det är
framförallt svårt i mindre kommuner såsom Örkelljunga eftersom
tjänsterna som erbjuds framförallt är deltid. Skulle en sådan policy
införas skulle den sannolikt leda till att det inte går att anställa
modersmålslärare till de elever vilka behöver det. Kommunen är
skyldig för det fall det inte går att hitta en lärare att på andra sätt
försöka tillgodose elevens rätt till modersmålsundervisning, exempelvis
genom att erbjuda kurslitteratur på modersmålet.
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•Att ensamkommande barn inte ska få modersmålsundervisning om inte
minst en vårdnadshavare talar språket

Ensamkommande ska när de fått uppehållstillstånd få en eller två
särskilt förordnade vårdnadshavare. Då skollagen uttryckligen anger att
modersmålsundervisning måste erbjudas endast om en vårdnadshavare
har ett annat modersmål än svenska och språket är det dagliga
umgängesspråket i hemmet torde det således inte föreligga några
rättsliga hinder mot en sådan policy. En sådan policy skulle sannolikt
minska antalet elever vilka får modersmålsundervisning.

•Att införa obligatoriska språktest för eleverna. Den som misslyckas får
ingen modersmålsundervisning

Som tidigare angett krävs grundläggande kunskaper i språket för att ges
rätt till modersmålsundervisning. Det är modersmålsläraren
tillsammans med rektor som avgör om eleven har grundläggande
kunskaper. Det är inte prövat ifall det är rättsligt acceptabelt eller inte
att införa ett språktest. Utbildningsförvaltningens bedömning är att det
sannolikt inte finns några rättsliga hinder mot införande av en sådan
policy.

I dagsläget är det modersmålsläraren i samråd med chefen för
kommunens modersmålsenhet som beslutar om eleven anses uppfylla
en tillräckligt hög nivå i sitt modersmål. Det skulle vara möjligt att
genomföra någon form av språktest men Utbildningsförvaltningen
bedömer fördelarna med detta som små, då modersmålsläraren ändå
märker det omgående om eleven har tillräckliga kunskaper. Det är
ytterst sällsynt att det råder några tveksamheter och ett språktest
förväntas därför inte ha någon större betydelse i förhållande till den
administrativa kostnad den skulle utgöra. Det är inte heller så att
kommunen idag lättvindigt godkänner elevers ansökningar om
modersmål. Det kan diskuteras lämpligheten i att ha ett språktest för
elever i de lägsta årskurserna.
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Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden
Emelie Haydari, SD, och Mikael Eskilandersson, SD yrkar bifall till
förslagen i motionen.

Christer Unosson, KD, Theresa Rosbäck, M, Veronika Kronnäs, MP,
och Patric Carlsson, S, yrkar avslag på motionen i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag
antas.

Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nej-röst för Emelie Haydaris yrkande.

Genomförd omröstning utfaller med 24 röster för ja och 12 röster för
nej. Omröstningen framgår närmare av till protokollet fogad
närvarolista.

Kommunfullmäktige har således beslutat avslå motionen i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-02 - KS § 129
Motion - Modersmålsundervisning skapar segregation
Protokoll 2020-06-04 - UN § 60
Tjänsteskrivelse yttrande kring Sverigedemokraternas motion
"Modersmålsundervisning skapar segregation.pdf
____________

Expedieras till:
Emily Haydari
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-10-22

19(40)



Sammanträdesprotokoll 2020-09-28
Kommunfullmäktige

KF §73 KLK.2019.466 60

Besvarande av motion, SD - Öppna möjligheter för fler
barnomsorgsformer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
utbildningsnämndens yttrande i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Bakgrund
Emily Haydari (SD) och Anneli Eskilandersson (SD) lämnar
2019-09-19 in följande motion:

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

Sverigedemokraterna menar att man borde se jämställdhet ur två
perspektiv. Att kvinnor och män har lika möjligheter i deltagande i
familjeliv, yrkesliv och samhällsuppgifter är en sak, men det ska inte
kollidera med rätten att personligen ge sitt barn den omsorg som passar
bäst för både föräldrar och barn. I ett jämställt samhälle respekterar
man varandras olikheter.

Ur ett psykologiskt perspektiv utvecklas inte barnets tal och
språkcentra fullt förrän barn är ca 3 år gamla, vilket innebär att de inte
har strategier för hur de ska hantera separationer från sin primära
anknytningspersoner, d.v.s sina föräldrar. Om barn utsätts för många
separationer, leder det till sämre mentaliseringsförmåga och otrygghet.
Mentalisering är förmågan att sortera, prioritera och strukturera tankar
och känslor hos sig själv och hos andra.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi
-Att Örkelljunga kommun skall utreda möjligheter till fler
barnomsorgsformer"

Kommunfullmäktige beslutar 2019-10-28 § 103 att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar 2019-12-04 återsända motionen till
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen efterfrågar att
kommunfullmäktige fattar ett beslut i motionens grundfråga, det vill
säga om en utredning ska göras eller inte.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för beredning av ärendet inför kommunfullmäktiges
ställningstagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande senast 2020-06-17.

Utbildningsnämndens yttrande
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta bifalla
motionen.

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 2020-09-02 - KS § 128
Motion, SD - Öppna möjligheter för fler barnomsorgsformer
Protokoll 2020-06-04 - UN § 59
____________

Expedieras till:
Emily Haydari
Anneli Eskilandersson
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-10-22
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KF §74 KLK.2018.641 228

Besvarande av motion, SD - Lokalt förbud mot tiggeri i
Örkelljunga kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Christer Unossons
yrkande att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
beredning enligt följande motivering:

Vi yrkar att ärendet återremitteras med anledning av att ärendet
inte är tillräckligt utrett beträffande förbudets fysiska plats.
Vi hänvisar till HFD dom (Mål 2149-18). Domen baseras på
ordningslagen, 1993:1617, som syftar att trygga ordningen och
säkerheten på offentliga platser. Med offentlig plats avses bl. a
gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan
redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.
1 kap. 2 § i ordningslagen definieras vad som är offentlig plats.
Om motionen skulle bifallas innebär det att Örkelljunga kommun
inför tiggeriförbud på kvartersmark som vi inte har rådighet över.
Det skulle också innebära att vi lägger onödigt tvång på
allmänheten och inskränker den enskildes frihet, vilket inte är
tillåtet enligt 3 kap. 12 § ordningslagen.

Polismyndigheten Syd har i sin rättstillämpning från 2018-12-21
kommit fram till att det är ordningslagen som skall användas för
att beivra överträdelser mot tiggeriförbud, 3 kap. 22 §
ordningslagen.

Kristdemokraterna

Bakgrund
Sverigedemokraterna genom Niclas Bengtsson förordar ett nationellt
tiggeriförbud, men då det är osäkert om och i så fall när ett sådant
förbud kan införas, bör kommunen föregå med gott exempel och
snarast införa ett förbud mot tiggeri i kommunen. Det har varit oklart
om ett lokalt tiggeriförbud strider mot lagen, men efter Vellinge
kommun fått grönt ljus av högsta förvaltningsdomstolen, för att införa
ett tiggeriförbud på avgränsade platser, är det alltså tillåtet.

Nu bör Örkelljunga följa deras exempel och snarast införa ett liknande
förbud. Problemen med tiggeri är många, inte minst att med tanke på
hur tiggarna utnyttjas av kriminella ligor, men även bilden av samhället
och den upplevda otryggheten för invånarna.
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Förslagsvis sätts tiggeriförbudet för Örkelljunga centrum och runt
samtliga affärer i kommunen, så att konsumenter kan besöka våra
affärer utan att uppleva obehag från mer eller mindre påstridiga tiggare.
Med anledning av ovanstående yrkar vi Sverigedemokrater följande:
Att snarast Införa ett tiggeriförbud i Örkelljunga kommun.

Kommunfullmäktige har beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
kommunledningsförvaltningen för yttrande till arbetsutskottet senast
2019-09-11.

Yttrande från kommunchef Stefan Christensson
Mål 2018-2149 i Högsta förvaltningsdomstolen visar att det generellt
sett inte finns något hinder mot ett införande av förbud mot passiv
penninginsamling (tiggeri) på offentliga och allmänna platser. Enligt
ordningslagen ( 1993: 1617), 1 kap 2 § jämställs offentlig plats med
allmän plats. Enligt brottsbalken räknas butiker, restauranger,
idrottsanläggningar m.m. som allmän plats under tider som dessa är
öppna för allmänheten.

Det är viktigt att ta i beaktande att domen gäller ett konkret fall och att
det vid ett eventuellt införande av ett tiggeriförbud på offentlig/allmän
plats i Örkelljunga kommun är viktigt att införa ett förbud grundat på
motsvarande principer och med motsvarande tillämpning som Vellinge
har gjort om det ska gå att finna stöd för beslutet i det aktuella
rättsfallet. Det innebär att ett eventuellt beslut bör:
• Ha tydligt syfte, t.ex. att förhindra ordningsstörning.
• Grundas på ett tillägg i ordningsstadgan.
• Innehålla en tydlig avgränsning, d.v.s. att förbudet begränsas
geografiskt till att gälla särskilt angivna platser/områden i kommunen.
• Innehålla en tydlig skrivning om att förbudet gäller ''passiv
penninginsamling (tiggeri)."
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Rättsläget
Vid utgången av november månad 2019 hade totalt sex svenska
kommuner infört förbud mot tiggeri, medan två kommuner hade infört
ett krav på tillstånd för tiggeri. Vellinge kommun var först ut med att
förbjuda tiggeri på särskilt angivna områden genom ett beslut i
Kommunfullmäktige den 20 september 2017. Ett beslut togs om ett
tillägg i ordningsstadgan med förbud mot passiv insamling av pengar
(tiggeri) på särskilda angivna områden. Beslutet anmäldes till
Länsstyrelsen Skåne i enlighet med 2 kap 13 § ordningslagen.
Länsstyrelsen upphävde förbudet med hänvisning till att det inte
framkommit att själva insamlingen av pengar orsakat
ordningsstörningar.

Vellinge kommun överklagade ärendet till Förvaltningsrätten i Malmö,
som avslog Vellinge kommuns överklagande avseende tiggeriförbud,
med hänvisning till att Vellinge kommun inte kunnat visa att det med
hänsyn till den allmänna ordningen var motiverat att införa ett förbud
mot passiv insamling av pengar (tiggeri).
Vellinge kommun överklagade Förvaltningsrättens beslut till
Kammarrätten. Kammarrätten instämde i Förvaltningsrättens beslut om
att det inte påvisats att det med hänsyn tagen till den allmänna
ordningen var motiverat att införa ett förbud mot passiv insamling av
pengar (tiggeri) på det sätt som Vellinge kommun hade beslutat.
Vellinge kommun överklagade Kammarrättens beslut till Högsta
förvaltningsdomstolen, som upphävde Kammarrättens dom, samt
Förvaltningsrättens och Länsstyrelsens avgöranden om förbud mot
passiv insamling av pengar (tiggeri) vid särskilt angivna områden. I
mål 2018-2149 fastställde Högsta förvaltningsdomstolen Vellinge
kommuns beslut om förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri)
vid särskilt angivna områden.

Innebörden av Högsta förvaltningsdomstolens dom
Högsta förvaltningsdomstolens dom visar att förbud mot passiv
insamling av pengar (tiggeri) på offentlig och allmän plats är tillåten
under vissa förutsättningar. Det är viktigt att påpeka att Högsta
förvaltningsdomstolens dom gäller ett konkret fall, i det här fallet
Vellinge kommuns beslut om förbud mot passiv penninginsamling
(tiggeri) på särskilt angivna områden. För att det aktuella rättsfallet ska
kunna vara vägledande för ett eventuellt förbud mot tiggeri i
Örkelljunga kommun, är det viktigt att de för domen avgörande
principerna även tillämpas vid ett eventuellt beslut om förbud mot
tiggeri i Örkelljunga kommun.
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Avgörande principer Högsta förvaltningsdomstolens dom
Frågan i målet gällde om en kommun får reglera så kallad passiv
penninginsamling (tiggeri) genom lokala ordningsföreskrifter. Följande
principer är av avgörande betydelse för den aktuella domen.

• Enligt 3 kap 8 § ordningslagen får regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, en kommun meddela de ytterligare föreskrifter för
kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den
allmänna ordningen på offentlig plats. Regeringen har bemyndigat
kommunerna att meddela ordningsföreskrifter genom 1 § förordningen
(1993:1617) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993: 1617).
• I 3 kap. 12 § ordningslagen anges bl.a. att ordningsföreskrifterna inte
får lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade
inskränkningar i den enskildes frihet.
• Av 3 kap 13 § framgår att kommunens beslut att anta, ändra eller
upphäva sådana föreskrifter som avses i 8 § omedelbart
ska anmälas till länsstyrelsen och att länsstyrelsen ska upphäva en
föreskrift som strider mot lagen.

I resonemanget kring domen anför Högsta förvaltningsdomstolen att
kommunerna har erhållit ett öppet bemyndigande som inte begränsar de
lokala ordningsföreskrifterna till visst innehåll, inte heller regleras
vilken typ av föreskrifter, förbud, tillståndsplikt, anmälningsplikt o.s.v.
som kan meddelas. Kommunernas föreskriftsrätt är dock inte utan
begränsningar. Föreskrifterna måste ha ett visst syfte och får inte vara
för långtgående, dessutom måste de vara tillräckligt tydliga i sin
utformning.

Högsta förvaltningsdomstolen uttrycker tydligt att penninginsamling på
offentlig plats utgör en sådan företeelse som får regleras genom lokala
ordningsföreskrifter. I domen framgår det även att det inte krävs att
kommunen ska kunna påvisa/styrka att insamlingen av pengar utgjort
en störning för att den aktuella företeelsen ska få regleras. Det finns
alltså inget krav på att en ordningsstörning ska ha inträffat för att
kommunen ska kunna införa ett förbud mot passiv penninginsamling
(tiggeri).
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Högsta förvaltningsdomstolen för även ett resonemang om huruvida
Vellinges förbud mot penninginsamling eventuellt varit för
långtgående, men kommer fram till slutsatsen att så inte varit fallet.
Detta på grund av att kommunen har avgränsat föreskriften om passiv
penninginsamling till vissa särskilt angivna platser där det enligt
kommunens mening uppstått eller kan komma att uppstå
ordningsproblem.

Avslutningsvis för Högsta förvaltningsdomstolen även ett resonemang
om huruvida kommunen gett bestämmelsen en tillräckligt tydlig
utformning. Högsta förvaltningsdomstolen menar att det inte är givet
hur passiv insamling av pengar ska skiljas från annan penninginsamling
"insamling av pengar i bössor eller liknande" för vilket kommunen
har föreskrivet tillståndsplikt. Högsta förvaltningsdomstolen anser
dock att det genom tillägget "tiggeri" i föreskriften med tillräcklig
tydlighet framgår vad som avses. I och med detta menar Högsta
förvaltningsdomstolen att bestämmelsen getts en sådan utformning att
den är möjlig att tillämpa.

Med stöd av ovanstående resonemang har Högsta
förvaltningsdomstolen kommit till slutsatsen att Vellinge kommuns
föreskrift inte strider mot ordningslagen och med detta som grund biföll
domstolen Vellinge kommuns överklagan.

Arbetsutskottets förslag 2019-12-18, § 305
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2019-12-18 kommunstyrelsen
att tillstyrka motionen.

Arbetsutskottets förslag 2020-02-19, § 50 till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla Niclas Bengtssons, SD, motion att
snarast införa ett tiggeriförbud i Örkelljunga kommun.

Thomas Bjertner, S reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkandet
om avslag på motionen.
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Gunnar Edvardsson, KD, reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt
följande:

Motionen yrkar tydligt på att tiggeriförbud införs i hela kommunen
utan att ange specifika platser.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom, 2018-2149, med anledning
av ett liknande ärende från Vellinge kommun fastslagit att ett
tiggeriförbud inte kan gälla generellt för hela kommunen.
Arbetsutskottets beslut strider mot högsta förvaltningsdomstolen dom
och är därmed lagvidrigt.

Kommunstyrelsens förslag 2020-03-04, § 37

Kommunfullmäktige beslutar avslå Niclas Bengtssons, SD, motion att
snarast införa ett tiggeriförbud i Örkelljunga kommun.

Niclas Bengtsson, SD, Michael Bengtsson, SD, och Tommy
Rosenquist, SD reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkandet om
bifall till motionen och framfört tilläggsyrkande.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden
Niclas Bengtsson, SD, yrkar bifall till motionen.

Med bifallsyrkandet följer nedanstående tilläggsyrkande med
anledning av kommunchefens yttrande:

Syftet med Lokalt förbud mot tiggeri är att förhindra ordningsstörning.
Förbudet gäller ''passiv penninginsamling (tiggeri)."

Den lokala ordningsstadgan kompletteras med tillägget ovan under
punkt 8 Rubrik Insamling av pengar samt Passiv penninginsamling
(Tiggeri)

Vidare anges
Området följer bilagan som anges under punkt 9 Förtäring av alkohol i
Lokala ordningsstadgan. De yttre markeringarna avser hela gatan
inklusive gångbanor.
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Christer Unosson, KD, yrkar att ärendet ska återremitteras. Christer
Unosson presenterar motiveringen till återremissen vilken närmare
framgår av beslutet i ärendet.

Vid ärendets behandling yttrar sig även Theresa Rosbäck, M.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition, dels på frågan om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde, dels på frågan om ärendet ska återremitteras och finner
därefter att det sistnämnda förslaget bifalles.

Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:

Ja röst för att ärendet ska återremitteras
Nej röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Genomförd omröstning utfaller med 17 ja röster och 20 nej röster.
Omröstningen framgår närmare av till protokollet fogad närvarolista.

Kommunfullmäktige har således genom minoritetsbeslut beslutat
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning i enlighet med
motivering som presenterats av Christer Unosson, KD.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-03-04 - KS § 37
Motion - Lokalt förbud mot tiggeri i Örkelljunga
Tjänsteskrivelse tiggeri februari.pdf
Högsta förvaltningsdomstolens dom 2149-18.pdf
Lokal ordningsstadga.pdf
Tjänsteskrivelse tiggeri.pdf
____________

Expedieras till
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14
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KF §75 SN.2018.341

Kyld mat till ordinärt boende

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ändra taxan för kyld mat till
ordinärt boende enligt följande:

· Taxan för måltider ska vara oförändrad 60,00 kronor
per portion. Distributionsavgiften på 11,00 kronor
per portion tas bort och måltidsavgiften på 49,00
kronor per portion höjs till 60,00 kronor per portion.

Thomas Bjertner, S, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
avslagsyrkande.

Noteras att socialnämnden har beslutat

att införa leverans av kylda måltider till vårdtagare i ordinärt
boende som beviljats matdistribution som bistånd, samt

att genomförandet ska ske så fort det är praktiskt möjligt och
alla nödvändiga beslut är fattade, samt

att socialnämnden tar över det fulla ansvaret för leverans av
kyld mat till ordinärt boende samt alla kostnader och
intäkter kopplade till det.

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2019-05-07 § 90 att inriktningen är att
socialförvaltningen ska övergå till att leverera kylda måltider till
vårdtagare som beviljats matdistribution som bistånd.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-05 § 143 att uppdra till
utbildningsnämnden att i samverkan med socialnämnden utreda
möjligheten att övergå till att leverera kylda måltider till vårdtagare
som beviljats matdistribution som bistånd.

I tjänsteskrivelse 2020-05-08 från förvaltningschefen beskrivs vilka
förändringar som behöver ske och vilka beslut som behöver fattas för
att kyld mat ska kunna införas.

29(40)



Sammanträdesprotokoll 2020-09-28
Kommunfullmäktige

Förvaltningschefen föreslår att följande beslut fattas:

· Införande av leverans av kylda måltider till vårdtagare i ordinärt
boende, som beviljats matdistribution som bistånd.

· Genomförandet ska ske så fort det är praktiskt möjligt och alla
nödvändiga beslut är fattade.

· De 600 000 kronor som blir en utökad kostnad för
utbildningsnämnden på helårsbasis, begärs som extra medel i
tilläggsbudget 2.

· Socialnämnden tar över det fulla ansvaret för leverans av kyld
mat till ordinärt boende samt alla kostnader och intäkter
kopplade till det.

· Taxan föreslås ändras. Taxan för måltider föreslås vara
oförändrad 60,00 kronor per portion. Distributionsavgiften på
11,00 kronor per portion föreslås tas bort och måltidsavgiften på
49,00 kronor per portion föreslås öka till 60,00 kronor per
portion.

Socialnämndens arbetsutskott behandlade ärendet 2020-05-19 § 098.
Arbetsutskottet valde att omformulera den tredje punkten i
beslutsförslaget. Det förtydligades att det är utbildningsnämnden som
kan begära de 600 000 kronorna i tilläggsbudget 2.

Utbildningsnämnden har beslutat

att införa leverans av kylda måltider till vårdtagare i ordinärt boende,
som beviljats matdistribution som bistånd.

att genomförandet ska ske så fort det är praktiskt möjligt och alla
nödvändiga beslut är fattade.

att taxan för måltider ska vara oförändrad 60,00 kr per portion.
Distributionsavgiften på 11,00 kr per portion tas bort och
måltidsavgiften på 49,00 kr per portion ökar till 60,00 kr per portion.

att ställa sig positiv till att Socialnämnden tar över det fulla ansvaret för
leverans av kyld mat till ordinärt boende samt alla kostnader och
intäkter kopplade till det.

att beslutet är giltigt endast under förutsättning att Utbildningsnämnden
årligen kompenseras för de utökade kostnaderna om 600 000 kr per
kalenderår genom tilläggsbudget 2 för år 2020 samt genom utökad ram
för efterföljande år.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att ändra taxan för kyld mat till
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ordinärt boende enligt följande:

· Taxan för måltider ska vara oförändrad 60,00 kronor per
portion. Distributionsavgiften på 11,00 kronor per
portion tas bort och måltidsavgiften på 49,00 kronor per
portion höjs till 60,00 kronor per portion.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkande om återremiss

Thomas Bjertner, S, yrkar att ärendet ska återremitteras då förslaget
inte är rätt enligt lagen, genom att det inte är utrett om det finns
någon distributionsavgift. Distributionsavgiften ska ingå i högkostnads-
skyddet. I förslaget slår man samman distributionsavgiften och
Måltidsavgiften.

Annika Jönsson, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition, dels på frågan om ärendet ska återremitteras, dels på
frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, och finner
därefter att det sistnämnda förslaget bifalles.

Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:

Ja röst för att ärendet ska återremitteras
Nej röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Genomförd omröstning utfaller med 10 ja röster, 26 nej röster och
1 röst för avstår. Omröstningen framgår närmare av till protokollet
fogad närvarolista.

Kommunfullmäktige har således beslutat avslå Thomas Bjertners
yrkande om återremiss.
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Yrkanden efter beslut om att avslå återremissen

Yrkanden
Annika Jönsson, M. Niclas Bengtsson, SD och Theresa Rosbäck, M,
yrkar i denna del bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut

Vid ärendets fortsatta behandling yttrar sig Patric Carlsson, S, Leif
Svensson, S, Gunilla Danielsson, S, Thomas Bjertner, S och Stefan
Svensson.

Kommunfullmäktige beslutar därefter bifalla kommunstyrelsens förslag
till beslut.

Thomas Bjertner, S, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-02 - KS § 127
Protokoll 2020-06-02 - SN § 83
Protokoll 2020-06-04 - UN § 62
Tjänsteskrivelse om leverans av kyld mat
____________

Expedieras till:
Socialnämnden
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-10-22
Roland Renteria
Karin Sagnia
Stefan Christensson

32(40)



Sammanträdesprotokoll 2020-09-28
Kommunfullmäktige

KF §76 KLK.2020.344 001

Avvecklande av gemensam nämnd 4 K Upphandling

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avveckla den gemensamma
nämnden 4 K Upphandling, under förutsättning att kommunerna
Perstorp, Åstorp och Klippans kommuner fattar likalydande
beslut, samt att därmed upphäva reglemente och samarbetsavtal
för nämnden 4 K upphandling.

Bakgrund
Gemensam upphandlingsnämnd för de fyra kommunerna Klippan,
Perstorp, Åstorp och Örkelljunga inrättades 1999-09-28 för att
genomföra samordnade upphandlingar. Nämnden hade som uppgift att
initiera och hantera avtal och upphandlingar som innefattade samtliga
kommuner.

Den gemensamma nämnden har bestått av fyra ledamöter och fyra
ersättare. Varje kommun har utsett vardera en ledamot och en ersättare.
Klippans ledamot har enligt samarbetsavtalet varit tillika ordförande.
Nämnden har dock inte varit aktiv på många år. De senaste protokollen
i Klippans kommunarkiv är från 2011.

Klippans kommun skrev 2012 avtal med Åstorps kommun om
samverkan avseende gemensam organisation för upphandling. Därefter
anslöt sig Perstorps kommun 2013 och Bjuvs kommun 2015. Hösten
2019 skrev Klippans, Perstorps, Åstorps och Bjuvs kommuner nya
samverkansavtal för den gemensamma upphandlingsverksamheten.

Den gemensamma nämnden 4 K Upphandling har formellt sett aldrig
avvecklats. Kansliavdelningen förslår därför mot bakgrund av ovan att
nämnden avvecklas och därmed upphävs även reglemente samt
samarbetsavtal för 4 K Upphandling.
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Kommunfullmäktiges behandling

Vid ärendets behandling yttrar sig Henrik Nilsson, M.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-02 - KS § 118
Tjänsteskrivelse aveckling nämnd för upphandling.pdf
Reglemente och avtal 4 K Upphandling.pdf
Kf 176 2018 VAL Upphandlingsnämnd.docx
____________

Expedieras till:
Klippan, Åstorp och Perstorps kommuner
Stefan Christensson
Christian Larsson
Gunnar Edvardsson
Carita Gustafsson,
Troman
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KF §77 KLK.2020.375 00

Interpellation från Patric Carlsson. S, och Gunilla
Danielsson, S, om investeringsbehov 2021 och framåt

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Interpellationen inte får ställas.

Bakgrund

Patric Carlsson S, och Gunilla Danielsson, S, har till kommunstyrelsens
ordförande inlämnat följande interpellation:

Investeringsbehov 2021 och framåt i Örkelljunga kommun

Äldreboende, skola och reningsverk har bl a varit uppe till diskussion
vid olika kommunala möten, formella eller informella. Alliansen har
troligen en agenda där framtidstankar dryftas.
Sverigedemokraterna gör säkert det samma, själva eller i samråd med
övriga.

Kommunstyrelsen och budgetberedningen har diskuterat framtida
behov av investeringar kring ovan nämnda objekt.

Kommunens högsta beslutande organ, Kommunfullmäktige, bör snarast
informeras om de tilltänkta investeringarna samt hur processen skall
fortskrida.

Vi skulle uppskatta om övriga Allianspartier samt Sverigedemokraterna
deltar i interpellationsdebatten för att klargöra sin syn på nedanstående
frågeställningar.
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Aktuella frågeställningar till Kommunstyrelsens ordförande:

1.Äldreboende, framtida behov: Vi socialdemokrater står för vårt
ställningstagande att Örkelljunga måste bygga ett nytt äldreboende
och det skyndsamt. Om ca 3 år kan vi ha ett nytt boende om vi
skyndar på processen. Utredning avseende ombyggnad på Södergården
kan avföras och prioriteringen läggas på nytt boende. Fastighetschefen
får i uppdrag att snarast påbörja arbetet tillsammans med
Socialnämnden/berörda chefer samt personal, som tidigt skall
involveras i processen, för bästa möjliga boende för våra äldre

Fråga: Hur ställer sig Kommunstyrelsens ordförande till vårt
ställningstagande att avsluta arbetet kring en ombyggnad och
skyndsamt underställa Kommunfullmäktige ett förslag om
nybyggnation av ett modern och funktionellt äldreboende? Vad vill
övriga Allianspartier? Vad vill Sverigedemokraterna?

Fråga: Hur planerar Kommunstyrelsens ordförande att informera hela
KF om de planer som finns, som diskuteras öppet och i tysthet?

Fråga: Har fastighetschefen fått i uppdrag att titta på både ombyggnad
av Södergården och nybyggnation? Om inte, varför?

2.Ny skola: Vi, och säkert flera med oss, önskar mer information kring
de underlag/beräkningar som finns för att kunna ta ställning till
skolfrågan och framtida behov.

Fråga: Hur och när planerar Kommunstyrelsens ordförande informera
KF om beräkningar, lokalutredningar och övriga underlag för ett
ställningstagande i frågan?

Fråga: Hur ställer sig Kommunstyrelsens ordförande till de underlag
som presenterats och som ska ligga till grund för ett beslut? Vilken väg
vill Kommunstyrelsens ordförande välja vad gäller skolfrågan? Vad vill
övriga Allianspartier? Vad vill Sverigedemokraterna?

3.Nytt reningsverk: Det ryktas om behov av ett nytt reningsverk i vår
kommun eftersom invattnet är tre gånger så stort som utvattnet i och att
kapaciteten skulle räcka om man kom till rätta med problemet kring
invattnet. Kostnader upp emot 200 miljoner kan bli aktuella för
ändamålet.

Fråga: Vilket behov ser Kommunstyrelsens ordförande av ett nytt
reningsverk? Vad vill övriga Allianspartier? Vad vill
Sverigedemokraterna?
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Fråga: Ser Kommunstyrelsens ordförande andra alternativ/lösningar i
stället för att bygga ett nytt reningsverk? Vad vill övriga Allianspartier?
Vad vill Sverigedemokraterna?

Fråga: Stämmer den grovt beräknade kostnaden som angivits?

Fråga: Är Kommunstyrelsens ordförande beredd att ge ett uppdrag till
berörda tjänstemän/kvinnor att utreda frågan kring den stora mängden
invatten? Vad vill övriga Allianspartier? Vad vill Sverigedemokraterna?

4.Summering. Nytt reningsverk ca 200 miljoner, ny skola ca 150
miljoner och ombyggnad Södergården ca 100 miljoner, blir totalt ca
450 miljoner. Ställ detta mot ett nytt äldreboende ca 160 miljoner, en
ny skola ca 150 miljoner och åtgärder kring befintligt reningsverk
(invatten) gissningsvis 40 miljoner (ej kontrollerad uppgift) ger då
investeringar för grovt räknat 350 miljoner.

Fråga: Avser Kommunstyrelsens ordförande att ta ett helhetsgrepp
kring dessa tre stora investeringar och informera KF i de olika, aktuella
delarna för att KF ska kunna göra rätt prioriteringar i budgetbeslutet?
När kommer detta i så fall upp på agendan till KF?

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden
Mikael Eskilandersson, SD, yrkar att Interpellationen inte får ställas
eftersom den förutom kommunstyrelsens ordförande även vänder sig
till partiet Sverigedemokraterna m fl.

Vid ärendets behandling yttrar sig Gunilla Danielsson, S, Patric
Carlsson, S, Christian Larsson, M och ordföranden Magnus Håkansson,
KD.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition, dels på frågan om Interpellationen får ställas, dels på
frågan om att Interpellationen inte får ställas och finner att det
sistnämnda förslaget antas.

37(40)



Sammanträdesprotokoll 2020-09-28
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar således att Interpellationen inte får
ställas.

Beslutsunderlag
Interpellation från Patric Carlsson och Gunilla Danielsson.pdf
____________

Expedieras till:
Patric Carlsson och Gunilla Danielsson
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KF §78 KLK.2020.359 113

Val av Sven-Olof Hansson som ny ersättare i
Samhällsbyggnadsnämnden efter Kjell Nilsson C

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att som ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden efter Kjell Nilsson utse Sven-Olof
Hansson, C.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-08-24 - KF §67
____________

Expedieras till:
Sven-Olof Hansson
Troman, Carita Gustafsson
Kenth Svensson
Löneenheten
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KF §79 KLK.2020.161 002

Informationsärende - Fullmäktigesammanträde med
tidigare beslut om reducerat antal ledamöter

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige noterar att kommande sammanträden med
37 ledamöter kommer att äga rum i EFS lokalen i Åsljunga.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-08-24 - KF §66
____________

Expedieras till:
Carita Gustafsson
Karin Sagnia
Helene Karlsson
Matti Lemholt
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