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KSAU § 161 KLK.2020.2 00

Eventuellt övriga ärenden

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att som extra ärende
hantera KLK 2020.363 Inställda byastämmor hösten 2020 på
grund av covid 19.
____________
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KSAU § 162 KLK.2020.62 041

Ekonomisk uppföljning 2020

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att vid dagens
sammanträde inte ha någon överläggning med socialnämndens
presidium eftersom ingen förändrad information föreligger om
socialnämndens ekonomiska resultat.

Socialnämndens presidie kommer att inbjudas till ett möte när ny
ekonomisk information från nämnden kan presenteras.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat inbjuda socialnämndens
presidium till utskottets sammanträde 2020-08-19 klockan 13.30 för
ekonomisk information.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-06-17 - KSAU § 154
Protokoll 2020-08-12 - KS § 101
Protokoll 2020-06-17 - KSAU § 154
Total sammanställning 2020 05.pdf
____________

Expedieras till:
Ksau 2020-09-09
Socialnämndens presidium
Serkon
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KSAU § 163 KLK.2020.4 00

Information från ekonomichefen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från Stefan Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om ekonomisk
information för kommunstyrelsens verksamhet 2020, tilläggsbudget 2
samt upphandlingar.
____________
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KSAU § 164 KLK.2020.5 00

Information från kommunchefen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från Stefan Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om ägarsamråd för
NÅRAB. Kommunens julbord kommer att ställas in p g a covid 19 och
ersättas med annan lösning. En ny tillgänglighetslag kommer att börja
gälla och medföra förändringar i arbetsrutiner. Information lämnas även
om kommande hantering av Örkelljungadagarna.
____________
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KSAU § 165 KLK.2020.344 001

Avvecklande av gemensam nämnd 4 K Upphandling

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse aveckling nämnd för upphandling.pdf
Reglemente och avtal 4 K Upphandling.pdf
Kf 176 2018 VAL Upphandlingsnämnd.docx
____________

Expedieras till: Kommunstyrelsen
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KSAU § 166 KLK.2020.298 806

Förslag till ändrad finansieringsmodell för
medlemsavgift för Skånes kommuner 2021

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppta ärendet till
behandling vid utskottets sammanträde 2020-08-26.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande fördelning av den årliga medlemsavgiften sker utifrån
kommunernas samlade skatteintäkter och generella statsbidrag. Denna
fördelning bedöms inte vara transparent utifrån de verksamheter som
Kommunförbundet Skåne bedriver. Dessutom har förändringarna
mellan åren av avgiftens storlek ibland varierat kraftigt och försvårar
både för förbundet och kommunerna att planera inför kommande
budgetår. Därför föreslår Kommunförbundet Skåne en ny
beräkningsmodell som i stället utgår från en årlig ram som fördelas på
medlemskommunerna utifrån antalet invånare per kommun, baserat på
invånarantalet enligt SCB den 1 januari året innan budgetåret.
Förändringen föreslås införas från och med budgetåret 2021.

De olika samverkansavtal och överenskommelser som finns mellan
kommunerna och Kommunförbundet Skåne har olika
finansieringsmodeller och kostnaderna faktureras kommunerna årligen
separat för varje samverkansavtal och överenskommelse.

För att uppnå en enklare översikt över vad kommunerna betalar till
förbundet och för att tydligare kunna planera verksamheten utifrån ett
helhetsperspektiv föreslår Kommunförbundet Skåne att ovannämnda
intäktsformer slås samman med medlemsavgiften till en totalram:
Medlemsavgift till Skånes Kommuner, som fördelas till kommunerna
utifrån antalet invånare.
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Beslutsunderlag
Utdrag från protokoll styrelsen Kommunforbundet Skåne 25 juni 2020
§ 25.pdf
Viktig information kring förslag på ändrad finansieringsmodell för
beräkning av medlemsavgiften från och med 2021 för Skånes
Kommuner _.pdf
Ärende 05 Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften from
2021.pdf
Ärende 05 Bilaga 1 Förteckning över samverkansavtal och
överenskommelser ingående i ny medlemsavgift.pdf
Kopia av Ärende 05 Bilaga 2 Totalram Medlemsavgift Skånes
Kommuner 2021-2022.xls
____________

Expedieras till:
Ksau 2020-08-26
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KSAU § 167 KLK.2020.216 016

Information om kommunens hantering av covid 19

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från Stefan Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om kommunernas träff
med länsstyrelsen. Smittspridningen har ökat något i hela Skåne.
____________
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KSAU § 168 KLK.2019.504 291

Besvarande av motion - SD - Modersmålsundervisning
skapar segregation

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

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.

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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Arbetsutskottets behandling

Yrkanden
Christian Larsson, Gunnar Edvardsson och Thomas Bjertner yrkar
bifall till utbildningsnämndens förslag till beslut.

Niclas Bengtsson yrkar bifall till motionen.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på förslagen och finner att hans eget yrkande antas.

Arbetsutskottet har således beslutat bifalla utbildningsnämndens förslag
till beslut.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-12-18 - KSAU § 310
Motion - Modersmålsundervisning skapar segregation
Protokoll 2020-06-04 - UN § 60
Tjänsteskrivelse yttrande kring Sverigedemokraternas motion
"Modersmålsundervisning skapar segregation.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 169 KLK.2019.466 60

Besvarande av motion, SD - Öppna möjligheter för fler
barnomsorgsformer

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

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 återsända motionen till kommun-
fullmäktige. 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 beslutat bifalla
motionen.

Arbetsutskottets behandling

Yrkande
Niclas Bengtsson och Christian Larsson yrkar bifall till
utbildningsnämndens förslag till beslut.

Arbetsutskottet bifaller utbildningsnämndens förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-01-22 - KSAU § 26
Motion, SD - Öppna möjligheter för fler barnomsorgsformer
Protokoll 2020-06-04 - UN § 59
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

18(45)



Sammanträdesprotokoll 2020-08-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 170 KLK.2020.288 532

Yttrande över Region Skånes Tågstrategi

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande över Region Skånes
Tågstrategi översända kommunchef Stefan Christenssons förslag
till yttrande som daterats 2020-08-11.

Beskrivning av ärendet
Örkelljunga kommun har mottagit ett remissförslag till Tågstrategi.
Region Skåne har under ett drygt års tid arbetat med att ta fram en ny
tågstrategi.

Remisstiden löper till och med 11 september 2020. Efter att
remissvaren har studerats och synpunkter arbetats in ska tågstrategin
beslutas i Region Skånes fullmäktige senare under året.

Tågstrategin är en plan för hur den regionala tågtrafiken i Skåne ska
utvecklas, för att den ska kunna bära sin del av Region Skånes
övergripande mål för kollektivtrafiken. Strategin redovisar den tågtrafik
som behövs för att kunna möta förväntad efterfrågan, och för att nå de
marknadsandelar för kollektivtrafiken som Region Skåne har som mål.

Målet är att kollektivtrafikens marknadsandel ska uppgå till 40 % år
av den motoriserade trafiken år 2030 respektive 50 % år 2050.
Strategin är ett underlag i upphandlingar av trafik och fordon, samt för
prioriteringar i den Regionala Transportinfrastrukturplanen (RTI). Den
är också ett viktigt underlag i dialogen med Trafikverket och
Regeringen om vilka satsningar som behövs i nationell plan för utökad
kapacitet i järnvägsnätet.

Kommunchef Stefan Christensson presenterar förslag till yttrande över
strategin.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Tågstrategi.pdf
Remissversion - Tågstrategi Region Skåne.pdf
Förslag till yttrande tågstrategi.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 171 SN.2018.341

Kyld mat till ordinärt boende

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

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 reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

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.
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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.

Arbetsutskottets behandling

Yrkanden
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Christian Larsson yrkar bifall till socialnämndens förslag till beslut.

Thomas Bjertner yrkar avslag på förslaget att man slår samman
distributionsavgiften och måltidsavgiften, då distributionen ingår i
högkostnadssskydet.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på förslagen och finner att hans eget förslag antas.

Arbetsutskottet föreslår därmed kommunfullmäktige besluta bifalla
socialnämndens förslag till beslut.

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

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 172 KLK.2020.252 810

Begäran gällande anläggande av bryggor i Hjälmsjön
till förmån för Hjälmsjö Arena

Arbetsutskottets enhälliga förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att för anläggande av bryggor tilldelas
organisationen Hjälmsjö Arena ett bidrag om totalt 100 000 kronor
under förutsättningen att följande villkor uppfylls;

· Avser anläggande i direkt anslutning till Västra Ringarp
8:417.

· Myndighetstillstånd för anläggandet har erhållits.

· Avtal har upprättats om ansvar, förvaltning och
tillgänglighet.

Kommunstyrelsen beslutar att anslaget täcks genom
ianspråktagande av 100.000 kronor ur kommunstyrelsens anslag
till förfogande 2020 om ovanstående villkor är uppfyllda.

Beskrivning
Hjälmsjö Arena utgör en intresseorganisation som samlar flera vatten-
sportföreningar som vill utveckla verksamheter vid Hjälmsjön. De har
lämnat in begäran till kommunen om att få bidrag för anläggande av
nya bryggor i Hjälmsjön.

För anläggandet har ett bidrag om 200 kkr beviljats från Stiftelsen
Gripen. Totala anläggningskostnaden skall enligt Hjälmsjö Arena
uppgå till 336 kkr. Begäran till Örkelljunga kommun gäller bidrag om
100 kkr.

Primära avsikten, är enligt Hjälmsjö Arena, att uppnå förbättrade
möjligheter för rodd- och kanotverksamheterna som bedrivs i området.
Framförallt gäller det behoven för större tävlingsevenemang.

Placeringen av bryggorna framställs som förstahands alternativ som
innebär att den ena anläggs i helt nytt läge och den andra anläggs i
position där det redan finns en befintlig brygga. I andra hand kan
föreningen tänka sig att anlägga bägge bryggorna nära vid varandra i
det ungefärliga läget som den befintliga bryggan har idag.
Enligt begäran skulle anläggandet av bryggorna även skapa en ny arena
på platsen för andra typer av evenemang som t.ex. kultur och som
plattformar för badande.
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Förutsättningar
För området gäller detaljplan fastställd år 1979 som stadsplan.
Planbestämmelser anger användning för dels fritidsområde (land) och
dels vattenområde för bryggor m.m.

Fastigheterna som berörs är dels Västra Ringarp 8:473 ägd av
Örkelljunga kommun och dels Västra Ringarp 8:417 ägd av Hjälmsjö
Arena. Vattenområdet som berörs ligger i stort sett helt inom
kommunens fastighet.

Bedömningar
Placering
Alternativ 2 förordas och grundas på följande;
·Mindre negativ effekt för det offentliga rummet som inte medför mer
reduceringar för andra allmänna intressen i området.
·Eventuellt framtida planläggning som kan beröra området försvåras
inte ytterligare om ianspråktaget sker där verksamhet redan pågår.
·Tillräckligt med utrymme för att anlägga bryggor finns från stranden
från den fastighet Hjälmsjö Arena äger själv.

Ekonomiskt bidrag
Bör endast lämnas om följande är uppfyllt;
·Nödvändiga tillstånd för anläggandet har erhållits.
·Allmänna intressen i övrigt inte påverkas negativt
·Skapar fördelar och möjligheter för andra behov av området.
·Avtal som lägger fast ansvar för och hur förvaltningen skall ske.

Mikael Strömbäcks förslag till beslut
För anläggande av bryggor tilldelas organisationen Hjälmsjö Arena
bidrag om totalt 100 000 kronor under förutsättningen att följande
uppfylls;
·Avser anläggandet i direkt anslutning till Västra Ringarp 8:417
·Myndighetstillstånd för anläggandet har erhållits
·Avtal har upprättats om ansvar, förvaltning och tillgänglighet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Karta- Placeringsalternativ
Begäran- Ansökan om bidrag för bryggor
Bilaga- Ansökan till Stiftelsen Gripen
Bilaga- Artikel i HD
____________

Expedieras till: Kommunstyrelsen
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KSAU § 173 SBN.2020.31 25

Upphävande av pris på industrimark vid Industrigatan
och Skåneporten

Arbetsutskottets enhälliga förslag till kommunfullmäktige

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.

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
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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 område150-250 kr/kvm.
• Bjuv150 kr/kvm
• Åstorp150-200 kr/kvm
• Helsingborg 450 - 1000 kr/kvm
• Klippan75 kr/kvm,150-200 kr/kvm vid motorväg
• Perstorp70kr/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.

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

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 174 SBN.2020.14 34

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

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att behandla ärendet vid
sammanträde 2020-08-26.

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 önskar man 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 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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Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå 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 2020-06-08 - 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
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-26
Miklos Hathazi
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KSAU § 175 TEKE.2020.9 251

Exploatering - Väg och VA inom norra industriområdet,
del av Örkelljunga 156:1

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet
till samhällsbyggnadsnämnden för att efterhöra vilka kostnader
som uppstår vid angöringsväg och VA-anslutningar m m till
Bolaget D. Andersson Transport AB inom Norra Industriområdet.

Beskrivning av ärendet
Tomtområdet beläget i hörnet av riksväg 24 och Industrigatan är delvis
exploaterad för etablering. Området är planlagt för industriändamål.
Den första tomten i området är nyligen såld till bolaget D. Andersson
Transport AB.

Området behöver anslutas till det allmänna VA-nätet och utfartsväg
fram till riksväg 24 behöver etableras. Vägkorsningen är sedan tidigare
etablerad och VA-nätet framdraget till ett utgångsläge för vidare
påkopplingar.

För utbyggnaden av anläggningarna har underlag tagits fram genom
teknisk projektering. Underlagen omfattar dels anläggning av väg med
vändplats till den standard som behövs för ändamålet samt etablering
av VA för anslutning av tomtmarken.

Kostnadsbedömningen som är gjord utifrån projekteringshandlingarna
är att hela utbyggnaden kostar 2800 kkr. Utbyggnaden bedöms kunna
påbörjas under hösten 2020 med ambitionen om färdigställande innan
årets slut.
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna ett tilläggsanslag om 2800 kkr för utbyggnad
av infartsväg och VA-anläggningar i området.

Beslutsunderlag
Inscannad exploatering.pdf
____________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-09-04
Ksau 2020-10-21
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KSAU § 176 KLK.2019.578 253

Överlåtelse gällande del av fastigheten Rapphönan 7
för uppförande av Padelhall (Padel of Sweden AB)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att till bolaget Padel of Sweden AB
sälja del av fastigheten Rapphönan 7, tomtmark om 2500 m2, i
enlighet med framställd begäran.

Fastighetsdelen överlåts emot köpeskilling utgörande 150 kr/m2
och köparen, Padel of Sweden AB, skall betala avgifterna för
fastighetsbildningsåtgärderna som krävs för överlåtelsen.

Kommunstyrelsen noterar att det finns framtida docknings-
möjligheter till eventuell ny simhall till Forum.

Beskrivning av ärendet
Förfrågan angående etablering och förvärv är behandlad och beslutad i
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22 (KSAU § 17). Det gällde
ursprungligen en etablering på del av fastigheten Örkelljunga 155:2.

Efter fortsatt dialog har bolaget kommit med förnyad förfrågan som
istället avser förvärv av del av fastigheten Rapphönan 7. Begäran gäller
ett markområde som omfattar cirka 2500 m2.

Inom Rapphönan 7 finns redan idrotts- och evenemangshallen Forum.
Det markområde som begäran avser utgör obebyggd mark väster om
Forum. Detaljplanen som gäller sedan år 1966, anger att den tillåtna
användningen är att uppföra bebyggelse för så kallat allmänt ändamål.
Bedömningen är att den avsedda etableringen av Padelhallen är helt
förenlig med detaljplanens intention gällande ändamål för
marknyttjandet.

Hallens läge i tätorten uppfyller de önskemål bolaget har om
tillgänglighet och synlighet. Bedömningen är att etableringen
ytterligare skulle befästa att området utgör ett centrum för idrott i
Örkelljunga tätort.
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Placering och omfattning inom fastigheten Rapphönan 7, bedöms trots
att tomtarealen avstås, fortfarande ändå ge goda möjlighet att etablera
andra framtida verksamheter i tomtområdet.

Värdet på tomtmarken har bedömts utgöra 150 kr/m2 som bolaget
också i sin begäran har godtagit som förvärvspriset.

För att kunna omsätta marken för ägarbyte krävs det fastighetsbildning
som innebär förrättningskostnad. Beaktat nyttan och fördelarna med
etableringen ska principiellt sådan kostnad belasta köparen, Padel of
Sweden AB.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-01-22 - KSAU § 17
Tjänsteskrivelse- Förnyad begäran
Skrivelse- Initativ från Padel of Sweden AB
Situationsplan
Presentation 1
Presentation 2
Skiss- Bebyggelseförslag med detaljplanebestämmelser
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 177 KLK.2020.302 253

Överlåtelse av Fagerhult 1:399 genom
fastighetsreglering till Fagerhult 1:398

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar avslå anhållan om att
Fagerhult 1:399 ska överlåtas genom att den i sin helhet överförs
till Fagerhult 1:398.

Motiveringen till avslaget är att den aktuella fastigheten har
förberedd anslutning för kommunalt Vatten och avlopp samt
anslutningsvägar och enligt ansökan skall fastigheten inte
bebyggas.

Beskrivning av ärendet
Begäran har kommit in angående om att få köpa fastigheten Fagerhult
1:399. Förvärvsinitiativet kommer från ägarna till Fagerhult 1:398 som
utgör en av de angränsande fastigheterna.

Fagerhult 1:399 är en obebyggd bostadstomt om 980 m2. Den ligger
inom ett villaområde i Skånes Fagerhults tätort.

Tomten omges av fem stycken ianspråktagna tomter för villaboende
och på den sista sidan av allmän plats utgörande gata. Marken är helt
igenvuxen av bland annat mindre träd som ger intryck av ovårdad
naturmark.

Överlåtelsen avses att ske inom ramen av en lantmäteriåtgärd som då
skulle medföra att Fagerhult 1:399 i sin helhet överförs till Fagerhult
1:398. Det skulle innebära att Fagerhult 1:398 efter åtgärd skulle
omfatta 1970 m2.

Kommunens prissättning för tomterna har varierat genom åren. I ett av
de senare försäljningsfallen sattes köpeskillingen väldigt lågt med
hänsyn till det objektets bebyggelseförutsättningar. Konstateras att
tomtförsäljningen under senare år har varit väldigt låg gällande
området.
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Det pris som sedan tidigare har angetts i kommunens underlag är 55
kr/m2 för enbart markvärdet. Markersättningen skulle därmed då totalt
uppgå till 53 900 kr. Genomförande av lantmäteriförrättningen
uppskattas till omkring 35 - 40 000 kr. Förvärvaren av fastigheten skall
svara för den kostnaden.

Fastighetstransaktionen innebär då i så fall totalkostnad om cirka 90
000 kr som förvärvaren skall betala.

Fagerhult 1:399 ska överlåtas genom att den i sin helhet överförs till
Fagerhult 1:398. Överlåtelsen ska ske genom att parterna gemensamt
ansöker om lantmäteriförrättning i enlighet med förslaget till överens-
kommelse. Ägarna till Fagerhult 1:398 ska som ersättning för marken
betala 53 900 kronor och svara för hela förrättningskostnaden som
åtgärden föranleder.

Arbetsutskottets behandling

Yrkande
Christian Larsson, Gunnar Edvardsson och Niclas Bengtsson yrkar
avslag på anhållan om att Fagerhult 1:399 ska överlåtas genom att den i
sin helhet överförs till Fagerhult 1:398.

Motiveringen till avslaget är att den aktuella fastigheten har förberedd
anslutning för kommunalt Vatten och avlopp samt anslutningsvägar och
enligt ansökan inte skall bebyggas.

Beslutsunderlag
inscannad överlåtelse.pdf
____________

Expedieras till:
Mikael Strömbäck
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KSAU § 178 PLAN.2018.3 212

Detaljplan för del av fastigheterna Östra Spång 4:9 och
Östra Spång 6:7 med närområde, "Del av sydväst
Skåneporten" i Örkelljunga kommun

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uttala att utskottet intet
har att erinra mot förslaget till detaljplan för del av fastigheterna
Östra Spång 4:9 och Östra Spång 6:7 med närområde, "Del av
sydväst Skåneporten" i Örkelljunga kommun.

Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 8 april 2019 § 43 förslag till
detaljplan för del av fastigheterna Östra Spång 4:9 och Östra Spång 6:7
med närområde, "Del av sydväst Skåneporten" för samråd.

Syftet med detaljplanen är att förtäta och utveckla befintligt
verksamhetsområde genom att planlägga del av fastigheterna för
drivmedelsförsäljning, handel, restaurang och verksamheter, samt
allmän platsmark, gata och natur.

Initiativtagarens avsikt är att få möjligheten att bebygga området
för verksamheter liknande de som redan finns i närområdet.
För det aktuella markområdet gäller detaljplan från 2002.
Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut.

Genomförandet av detaljplanen antas inte medföra en betydande
miljöpåverkan.

Föreligger granskningshandlingar för detaljplanen.
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Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat

· att godkänna de upprättade granskningshandlingarna
bestående av plankarta, planbeskrivning och
samrådsredogörelse, och

· att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att
skicka ut planhandlingarna för granskning

·
Beslutsunderlag
Protokoll 2020-05-25 - SBNAU § 60
Granskningshandlingar
____________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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KSAU § 179 PLAN.2014.1

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

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

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

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet noterar att ett medfinansieringsavtal för
anslutning till riksväg 24 inte föreligger mellan Örkelljunga
kommun och Trafikverket.

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 medför 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.
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.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2020-07-02 - SBN § 48
Tjänsteskrivelse- Antagande
Antagande- Plankarta
Antagande- Planbeskrivning
Antagande- Granskningsutlåtande
Antagande- Samrådsredogörelse
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 180 KLK.2020.286 239

Motion från KD - Utred parkbänksproblematiken i
Örkelljunga centrum

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen
till socialnämnden för yttrande senast till arbetsutskottets
sammanträde 2020-11-18.

Bakgrund
Christer Unosson, KD, ledamot av kommunfullmäktige har inlämnat
följande motion:

Flera personer har hört av sig med anledning av att man känner obehag
över att passera centrum, eftersom bänkarna allt som oftast är upptagna
av personer som öppet konsumerar alkohol och droger.

Den uppmärksamme har också kunnat iaktta att gruppen har blivit
större och att yngre personer har slutit sig till gruppen.

Vid lokala Brottsförebyggande rådets senaste sammanträde noterades
det att ett ökat antal personer befinner sig i centrum, där narkotika- och
alkoholmissbruk florerar. Polisen kan beslagta och direktförverka
alkohol som förtärs på plats och omhänderta berusade personer enligt
LOB.

LP stiftelsen har "vännestuga" för gruppen i regel varje tisdag
mellan 10-12 vid parkbänkarna, och de har också en lokal för sin
missbruksverksamhet på gamla Sueciaverken. Vi tycker att det är
positivt att LP engagerar sig och vill ta sig an missbrukarnas sak.
Denna verksamhet uppskattas av missbrukarna.
Problemet är tvåfaldigt, dels utsätter sig dessa personer som
frekventerar parkbänken sin fysiska och psykiska hälsa, dels upplever
många Örkelljungabor obehag inför gruppen av okända människor.

Kristdemokraterna ser med oro på denna utveckling och föreslår att
socialförvaltningen utreder vad som kan göras för denna grupp som
består av ett antal enskilda individer med olika bakgrund och
problematik. Vi tror att uppsökande verksamhet är en väg ut ur
missbruket för dem.
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Några personer är kanske redan i åtgärder. Andra skulle kanske må bra
av att ha en plats att gå till som är drogfri. Liksom Zefs en gång fick
vara under 20 år för personer som ville komma ifrån sitt missbruk.
Skulle LP stiftelsen kunna utgöra en större resurs för denna grupp än
vad de förmår idag?

Kristdemokraternas fullmäktigegrupp föreslår därför
kommunfullmäktige besluta

Att uppdrag ges att utreda parkbänksproblematiken i Örkelljunga
centrum med syfte att finna adekvata lösningar för gruppen och
därigenom minska dragningskraften till parkbänken.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-06-22 - KF §57
Motion KD - Parkbänksproblematiken.pdf
____________

Expedieras till:
Socialnämnden
Ksau 2020-11-18
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KSAU § 181 KLK.2020.289 107

Bjuvs kommun begäran om utträde ur Söderåsens
miljöförbund - informationsärende

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga
informationsärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Mail - Begäran om utträde ur Söderåsens miljöförbund - Huvudmail
med: 1 st filer
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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KSAU § 182 FASTIGHET.2019.3

Information om överlåtelse - Del av Örkelljunga 156:1,
tomtplats till regionstation för elnätet - utfartsbehov

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga
informationsärendet till handlingarna.

Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att Gatudelen inte skall byggas
ut i detta skede vad avser område vid regionstation för elnätet vid KB
Components, Örkelljunga. Utfartsbehoven för berörda tomter i området
kan tillgodoses. Genomförande av gatuombyggnaden skjuts fram tills
eventuellt sådana utfartsbehov uppstår. Ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för information.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-06-08 - SBN § 40
Tjänsteskrivelse- Gatuombyggnad
Kartbilaga
____________

43(45)



Sammanträdesprotokoll 2020-08-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 183 KLK.2020.3 00

Informationsärenden 2020

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga
informationsärendet till handlingarna.

Bakgrund
KLK 2020.345 Fråga som besvaras i fastighetsbildningsärende -
Kyrkolycke
__________
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KSAU § 184 KLK.2020.363 111

Inställda byastämmor hösten 2020 på grund av covid
19

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inställa planerade
byastämmor i Åsljunga, Eket och Skånes Fagerhult under hösten
2020 med anledning av covid 19.
____________

Expedieras till:
Ledningsgruppen
Karin Sagnia
May-Louise Nilsson
Anneli Eskilandersson
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