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KSAU § 298 KLK.2019.4 00

Eventuellt övriga ärenden

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att som extra ärenden
hantera KLK 2019.499 Markanvisningsavtal - Tomtmark
berörande delar av fastigheterna Fagerhult 1:69 och Killhult 3:49
och KLK 2019.575 Näringslivsluncher 2020.
____________
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KSAU § 299 KLK.2019.545 82

Information om Naturarenan

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen
från Henrik Malmros, Naturarenan till handlingarna.

Bakgrund
Naturvårdsgruppen har upprättat en LONA ansökan för verksamhet
inom Wallins skog, Örkelljunga.

Projektet avser inventering av unikt skogsbestånd (inklusive ett
arboretum) och övriga naturvärden samt upprätta en plan för hur
området på ett hållbart sätt kan nyttjas av allmänhet och knytas till
skolundervisning.

Syfte
Projektet avser att tillvarata och tillgängliggöra ett unikt tätortsnära
område (ca 7 ha). Området innehåller ett arboretum som planterats av
Hugo Wallin (1893-1984). LONA-projektet avser inventering och
planering av området. I det större projektet Naturarenan Wallins skog
kommer lokala skolor att knytas till området. Området kommer att vara
tillgängligt för allmänheten.

Bakgrund
Naturarenan vid Hjälmsjön är en ideell förening som syftar till att med
stor respekt för hållbarhet göra naturen attraktiv och tillgänglig för
allmänheten. I Örkelljunga har man konstaterat att folkhälsan bör
förbättras och en folkhälsostrategbefattning har inrättats. Wallins skog
utgör en möjlighet att skapa en tätortsnära "lunga" samtidigt som unika
naturvärden tas till vara. Kommunen köpte 2018 Wallins skog och
det är grannlaga att en inventering av växter och djur görs samt att en
plan för hur området kan utnyttjas på ett konstruktivt sätt upprättas.
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Lokala aktörer
Primärt den ideella Naturarenan vid Hjälmsjön och kommunens
Naturvårdsgrupp. Projektets bidrag till miljökvalitetsmålen och
långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen, Projektet
innebär att Wallins skogs unika värden lyfts fram och i möjligaste mån
framtidssäkras samtidigt som området nyttjas av allmänhet.

Projektets långsiktiga effekter
Den ideella föreningen avser att ta på sig ett speciellt ansvar för att
området vårdas och används på ett hållbart sätt.

Information från Henrik Malmros
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar Henrik Malmros,
Naturarenan om projektet Wallins skog.
____________

Expedieras till:
Henrik Malmros
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KSAU § 300 KLK.2019.22 00

Information från ekonomichefen

Arbetsutskottets beslut

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

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar bl a om Detaljbudget
2020 för kommunens verksamheter, Årsredovisning 2019 samt
hanteringen av kommunens fonder.
____________
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KSAU § 301 KLK.2019.23 00

Månadsuppföljning 2019

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen
per november 2019 för kommunstyrelsens verksamhet och för
kommunen totalt.

Sammanfattning
Ekonomisk uppföljning för perioden till och med 2019-11-30.

Kommunstyrelsens verksamhetsområde inklusive fastighet har ett
resultat om +2,2 miljoner kronor per 2019-11-31. Prognosen för helåret
är +2,0 miljoner kronor.

För kommunen totalt redovisas en avvikelse på 0,5 miljoner kronor per
2019-11-31. Prognosen för helåret är -6,0 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har beslutat att se över om utbildningsnämndens
prognos, enligt uppgift ett överskott om 3,5 miljoner kronor, kan
verifieras.

Kommunstyrelsen har även ifrågasatt om socialnämndens prognos om
5 miljoner kronor 2019 är - mot bakgrund av erhållen information -
tillförlitlig. Arbetsutskottet kommer att ha en genomgång med
socialnämndens presidium 2019-12-11.

Kommunstyrelsen har i övrigt beslutat godkänna månadsuppföljningen
per 2019-11-30 för kommunstyrelsens verksamhet och för kommunen
totalt.

Orsak till socialnämndens avvikelse
Socialnämnden visar ett underskott på -4,3 mkr per den siste november.
I utfallet ingår upplupna intäkter och kostnader.
Socialnämnden har bl.a haft högre kostnader för placeringar barn och
unga, vuxna missbrukare samt personalkostnader under
sommarperioden.
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Inom äldreomsorgen har det för särskilt boende varit högre kostnader
för extrabemanning än vad som budgeterades.
I utfallet saknas intäkter från Försäkringskassan, LSS, som inkommer
vid årets slut.

Orsak till prognostiserad avvikelse från budget
Socialnämnden prognostiserar ett underskott på -7,8 mkr.

Nedan redovisas prognostiserat utfall per verksamhet.

Prog nov (mkr) Verksamhet Kommentar

1,2
Nämnd, ledning
Besparing förvaltningschef och enhetschef, inkommet stimulansbidrag.

0,0
Funktionsnedsättning
Funktionsnedsättning - mindre kostnader för personal.

-3,0
Äldreomsorg och HSL
Äldreomsorgen - kostnader för vikarier och extrabemanning beräknas
bli högre än budgeterat. Effekterna av besparingarna
inom äldreomsorgen får genomslag i prognosen, samtidigt visas
underskott för LOV.

-6,0
IFO, LSS, Myndighet, AME
IFO - placeringskostnader barn o unga och vuxna missbrukare.

Familjehemsplacering inom budget.
Försörjningsstöd högre än budgeterat. AME nya projekt avlastar ramen
ekonomiskt.

-7,8
Totalt

Åtgärdsplan för att uppnå budgetbalans
I prognosen har besparingseffekter räknats in med ca 1,5 mkr för
personalnedskärning inom äldreomsorg.
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Arbetsutskottets överläggning med socialnämnden 2019-12-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tillsammans med socialnämndens
presidium, Annika Jönsson, ordförande, Christer Unosson, 1:e vice och
ordförande, Stefan Svensson, 2:e vice ordförande och Ingela Ström,
förvaltningschef socialnämnden, en genomgång av nämndens
ekonomiska resultat för 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uttala att kommunstyrelsen
och socialnämnden under året har kommunicerat kring den ekonomiska
situationen för socialnämnden. Arbetsutskottet anser att det inte finns
några siffermässiga tveksamheter som presenterats i det erhållna
ekonomiska materialet under året. Förvaltningschefen och nämnden
presenterar den ekonomiska prognosen mot bakgrund av det
ekonomiska materialet som Serkon tillhandahåller.

Däremot finner arbetsutskottet att det ekonomiska resultatet för
socialnämnden 2019 har varit och är osäker. Det är mot den
bakgrunden som kommunfullmäktige i budget 2020 - efter förslag från
socialnämnden och kommunstyrelsen - anslagit en större tilläggsbudget
för att hantera eventuella underskott genom att kunna medgiva projekt
som kan ge ett bra ekonomiskt resultat.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-18
Kommunchef Stefan Christensson informerar om
månadsuppföljningarna.

Beslutsunderlag
Bilaga KS 2019 11.docx
Kopia av 2019 11 KS.xlsx
Total sammanställning 2019 11.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 302 KLK.2019.555 041

Internbudget 2020 för kommunstyrelsens verksamhet

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reviderad Internbudget
2020 för kommunstyrelsens verksamhet.

Bakgrund
Föreligger förslag till Internbudget 2020 för kommunstyrelsens
verksamhet.

Beslutsunderlag
Reviderad Internbudget KS 2020_utskrift till KS.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 303 KLK.2019.24 00

Information från kommunchefen

Arbetsutskottets beslut

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

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om bl a verksamheterna i
samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen.
____________
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KSAU § 304 KLK.2019.557 189

Örkelljunga kommuns Krisberedskap 2020-2023 samt
reglemente

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta Örkelljunga kommuns
krisberedskap 2020-2023 och Krisledningsplan inför och vid
allvarlig samhällsstörning. Kommunfullmäktige upphäver därmed
sitt tidigare beslut 2015-08-24, § 91, reviderat av kommunstyrelsen
2016-12-07, § 210.

Kommunfullmäktige beslutar även att anta Reglemente för
Krisledningsnämnden vid extra ordinär händelse samt
Kommunstyrelsen under höjd beredskap 2020-2023.
Kommunfullmäktige upphäver därmed sitt tidigare beslut
2015-08-24, § 93.

Kommunfullmäktige beslutar slutligen att bemyndiga
kommunchefen att fastställa instruktioner, standardrutiner m.m.
kopplade till Krisledningsplan inför och vid allvarlig
samhällsstörning.

Beskrivning av ärendet
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid en extraordinär händelse i fredstid och under höjd beredskap
ska kommunen förbereda sig inför och ha en plan för hur extraordinära
händelser ska hanteras.

Kommunen är skyldig att inrätta en krisledningsnämnd. Under en
extraordinär händelse kan denna nämnd överta hela eller delar av
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära
händelsens art och omfattning.
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Enligt Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap kan
regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap. Under högsta
beredskap ingår all samhällsverksamhet i begreppet totalförsvar.
Kommunen har i ett sådant läge samma skyldigheter som vid
extraordinära händelser i fredstid med skillnaden att det då är
kommunstyrelsen som ansvarar för ledningen av den del av det civila
försvar som kommunen ska bedriva.

Dokumentet beskriver också Örkelljunga kommuns systematiska
säkerhetsarbete vad avser krisberedskap. Till krisledningsplanen är
knutet ett antal instruktioner standardrutiner m.m. Beslut att fastställa
dessa, samt över tid revidera t.ex. bemanning, föreslås ge i uppdrag till
kommunchefen.

Förslag till beslut från kommunchef Stefan Christensson

· att anta Örkelljunga kommuns krisberedskap 2020-2023 och
Krisledningsplan inför och vid allvarlig samhällsstörning samt

· att anta Reglemente för Krisledningsnämnden vid extra ordinär
händelse samt Kommunstyrelsen under höjd beredskap 2020-
2023.

· att bemyndiga kommunchefen att fastställa instruktioner,
standardrutiner m.m. kopplade till Krisledningsplan inför och
vid allvarlig samhällsstörning.

Beslutsunderlag
Örkelljunga kommuns krisberedskap tjänsteskrivelse.pdf
Örkelljunga kommuns Krisberedskap 2020-2023.pdf
Reglemente för krisledningsnämnden vid extra ordinär händelse samt
kommunstyrelsen under höjd beredskap.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 305 KLK.2018.641 228

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

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

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

Thomas Bjertner reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkandet
om avslag på motionen.

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.

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 beslutar att remittera motionen till
kommunledningsförvaltningen för yttrande till arbetsutskottet senast
2019-09-11.
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Beredning
Kommunchef Stefan Christensson har inlämnat följande yttrande i
ärendet:

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 Förvaltningsrätten beslutet 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.
Högsta förvaltningsdomstolen fastställde Vellinge kommuns beslut om
förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) vid särskilt angivna
områden.
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Innebörden av Högsta förvaltningsdomstolens dom
Högsta förvaltningsdomstolens dom visar att förbud mot passiv
insamling av pengar (tiggeri) 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.

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.
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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).
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 kommet till slutsatsen att Vellinge kommuns
föreskrift inte strider mot ordningslagen och med detta som grund
biföll domstolen Vellinge kommuns överklagan.
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Sammanfattning
Den aktuella domen visar att det generellt sett inte finns något hinder
mot ett införande av förbud mot passiv penninginsamling (tiggeri). Det
är dock viktigt att ta i beaktande att domen gäller ett konkret fall och
att det vid ett eventuellt införande av ett tiggeriförbud 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).”

Arbetsutskottets överläggning

Yrkanden
Niclas Bengtsson yrkar bifall till motionen.

Gunnar Edvardsson och Thomas Bjertner yrkar avslag på motionen.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på förslagen och finner att Niclas Bengtssons yrkande om
bifall till motionen antas.

Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas.

Ja röst för bifall till motionen.
Nej röst för avslag av motionen.

Omröstningsresultat
Genomförd omröstning utfaller med 3 ja röster och 2 nej röster, Niclas
Bengtsson, Tommy Brorsson och Christian Larsson röstar ja. Gunnar
Edvardsson och Thomas Bjertner röstar nej.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår således kommunstyrelsen att
tillstyrka motionen.
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Thomas Bjertner reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkandet
om avslag på motionen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-02-13 - KSAU § 40
Motion - Lokalt förbud mot tiggeri i Örkelljunga
Tjänsteskrivelse tiggeri.pdf
Högsta förvaltningsdomstolens dom 2149-18.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 306 KLK.2019.518 356

Ny Renhållningstaxa och Renhållningsordning 2020

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun godkänner
förslagen till ny renhållningstaxa samt Renhållningsordning:
Renhållningsföreskrifter för Klippan, Perstorp och Örkelljunga
kommuner. Beslutet gäller under förutsättning att kommunerna
Klippan och Perstorp fattar ett likalydande beslut.

Bakgrund

Nårab presenterar förslag till ny Renhållningstaxa 2020 och reviderad
Renhållningsordning 2020.

Nyheter i renhållningstaxan 2020 gällande insamling av kärlavfall

Kärlbyte inom 7 kalenderdagar – tidigare 14 dagar.

Kärlen ska stå ute för tömning kl 06:00 (entreprenör får köra från kl
07:00 fortsatt om inte annat avtalats)

Trädgårdskärl töms med sidlastare och andra anvisningar i
renhållningsordningen med uppställningen etc.

Lillbeda som bara fanns i Örkelljunga tas bort och ersätts med Beda.

Obligatorisk matavfallsutsortering – medför Klippan och Perstorp kan
som minst ha ”Delat mat och restavfallskärl” (enbart 370 liters kärl) ,
osorterat villa/fritid borttaget.

Gleshämtning enbart 190 liters kärl (tidigare även 100 liters kärl, men
linjen som sattes i kärlen följdes inte/försvann så de använde det som
190 liters kärl)

Gemensamma kärl – enbart 2 fastigheter som kan dela på en
uppsättning
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Fritidsabonnemangen budar sina hämtningar vintertid (3st /kärl) och
töms efter budning nästa gång bilen kör sin ordinarie runda i området.
De kärl som inte tömts under vintern töms av på våren per automatik.
Säsongsabonnemang för verksamheter 15 tömningar v 12-41 för
campingar etc som idag avslutar och påbörjar tjänster kärl för kärl och
startar upp inför säsong och avslutar efter säsong, vilket är mycket
administrativt arbete.

Nyheter i renhållningstaxan gällande slamtömning
Slamtömning nya budade tjänster omgående vardagar (tas samma dag
om beställd innan 15 annars nästa vardag) och omgående helg/kväll
(Ohlssons jourtömning om det är akut och man inte kan vänta).

Taxa för stora brunnar (över 16 kbm) med timdebitering och pris per
ton slam.

I övrigt finns ytterligare nyheter i renhållningstaxan administrativt och
i renhållningsordningen.

Förändrad lagstiftning påverkar renhållningstaxan från 2021 och
framåt
Förutsättningarna för taxesättningen kommer att förändras avsevärt
från och med den 1 januari 2021 då nya regler för producentansvar för
förpackningar och returpapper börjar gälla (SFS 2018:1462 och SFS
2018:1463).

De nya reglerna innebär att producenternas insamling av förpackningar
och returpapper blir tillståndspliktig. Reglerna anger även att
kommunerna då inte längre kan samla in förpackningsavfall och
returpapper i egen regi utan endast på uppdrag av ett tillståndspliktigt
insamlingssystem (TIS). Kommunerna kommer att fortsätta att vara
ansvariga för insamlingen av matavfall och restavfall.

Det är respektive kommun som ska ta ställning till om den ska utföra
insamling av förpackningar och returpapper på uppdrag av ett
tillståndspliktigt insamlingssystem och då måste det göras en
överenskommelse om vilka ekonomiska förutsättningar med mera som
ska gälla i respektive kommun.
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Utgångspunkten är att det är producenterna som ska bekosta
insamlingen och behandlingen av förpackningar och returpapper. Det är
dock tydligt i de diskussioner som förts med bland annat FTI
(Förpacknings- och tidningsinsamlingen) att de inte kommer att vilja
bekosta bostadsnära insamling av alla fraktioner utan enbart av plast,
papper och metall. För övriga fraktioner (ofärgat glas, färgat glas och
returpapper) vill FTI i stället etablera så kallade singelstationer.
Singelstationerna ska vara ett komplement till de Återvinningsstationer
som FTI driver sedan tidigare. Sannolikt kommer även andra aktörer än
FTI ansöka om tillstånd för insamling av förpackningar
och returpapper.

Senast den 31 mars 2020 måste de aktörer som vill driva ett
tillståndspliktigt insamlingssystem söka tillstånd för detta hos
Naturvårdsverket. Beslut om tillstånd avses lämnas under senhösten
2020. Därefter ska insamlingen via de nya tillståndspliktiga systemen
starta den 1 januari 2021.

Renhållningstaxan som ska gälla från den 1 januari 2021 är beroende
av hur det blir med insamlingen av förpackningar och returpapper i
Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner.

Kommunfullmäktige i Klippan, Perstorp och Örkelljunga föreslås
godkänna förslagen till ny renhållningstaxa samt renhållningsordning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppdra till kommunchef
Stefan Christensson att göra en utredning i ärendet. Utredningen
ska presenteras i arbetsutskottet senast 2019-12-18.

Arbetsutskottets behandling

Yrkanden
Christian Larsson yrkar bifall till förslaget till Renhållningstaxa och
Renhållningsordning, vilket tillstyrkes.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2019-11-13 - KSAU § 273
Renhållningstaxa 2020 gällande insamling av kärlavfall
Renhållningstaxa 2020 - Nårab
Renhållningsföreskrifter 2020 - Nårab - Förslag from 2020-01-01
Abonnemangsförteckning slam 2020 års taxa
Abonnemangsförteckning kärl 2020 års taxa
Stefan Christensson NÅRAB.pdf
NÅRAB Resultaträkning.pdf
NÅRAB Balansräkning.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 307 KLK.2019.535 253

Överlåtelse - Del av Örkelljunga 156:1, tomtplats inom
Norra industriområdet

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att till D. Andersson Transport AB
försälja del av Örkelljunga 156:1 i enlighet med upprättat förslag
till köpekontrakt.

Bakgrund
Bolaget D. Andersson Transport AB har igenom skrivelse samt vid
möten begärt att få förvärva tomtplats belägen inom Norra
Industriområdet.
Avsikten är att genom tomtförvärvet utveckla den åkeriverksamhet
bolaget bedriver. Bolaget har redan sitt säte i Örkelljunga kommun,
men saknar egen tomt för sin verksamhet i kommunen. Bolagets
bedömningen är att med en fast etablering finns det tydlig potential att
utvecklas och växa i sin bransch.
I sin skrivelse anger bolaget att de behöver en tomt som omfattar 6000
m2 utplanad mark med utrymme för en byggnad om 500 - 600 m2 för
lager och kontor. Bolaget har fått ta del av köpeförslag och har gett
klartecken för sin del att gå vidare i processen.
Tomtplatsen ligger inom område som är detaljplanlagt för
industriändamål och den avsedda användningen är förenlig med
ändamålet.
Den utgör för närvarande en del av kommunens fastighet Örkelljunga
156:1 och behöver därmed avskiljas till en egen fastighet. Köparen åtar
sig enligt köpförslag att betala fasthetsbildningskostnader.
Området har ett skick som utgörs av grundterrasserad tomtmark. Det
finns en delvis anlagd lösning för utfartsväg och ledningar i det
allmänna VA-nätet framdragna till preliminärt läge. Försäljningen av
tomtmark medför därmed ett behov av att anvisa anslutningar för dessa
ändamål. Kommunen behöver därför snarast möjligt starta upp åtgärder
som avser byggande av väg och anläggande av VA-lösningar.
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Det grundläggande försäljningspriset om 50 kr/m2 är det som sedan
tidigare är beslutat tillämpas för området. För att uppnå en lämplig
tomtindelning, med hänsyn till detaljplanen utformning, behöver även
släntmark ingå som en del av tomtobjektet. Det medför att tomten totalt
omfattar cirka 7000 m2 ungefärligt fördelat med 6000 m2 plan yta och
1000 m2 slänt. Med hänsyn till att släntmarken inte kan bebyggas sätts
priset till 25 kr/m2 för just den delen. Sammantaget ger det i så fall en
köpeskilling på 325 000 kr.

Förslag till beslut från mark- och exploateringsingenjören
D. Andersson Transport AB erbjuds att förvärva del av Örkelljunga
156:1 i enlighet med förslag till köpekontrakt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skrivelse- Önskemål om förvärv
Förslag- Köpekontrakt (rev. 2019-11-20)
Karta över området
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 308 KLK.2019.489 261

Markupplåtelse - Hjälmsjö Camping, del av Västra
Ringarp 8:473

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera
ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för utarbetande av
av förslag till avtal om markupplåtelse för aktuellt område och
med utgångspunkten att avtal kan tecknas för en period om två år.

Bakgrund
Inom fastigheten Västra Ringarp 8:473, ägd av Örkelljunga kommun,
finns det en etablerad plats för campingverksamhet. Platsen utgör en
del av det rekreationsområde som ligger i Örkelljunga tätort väster om
Hjälmsjön.

Föreningen Hjelmsjö Bangolfklubb bedriver verksamheter i området
som omfattar dels camping och dels bangolf. Campingen får antas
bedrivas med kommersiella hänsyn som gynnar föreningen ekonomiskt
Bangolfbanorna utgör den resurs som föreningen själv har för träning
och tävling. Allmänhet erbjuds även möjlighet till bangolfspel emot
avgift.

Området omfattar i huvudsak av anlagda ytor för uppställning av
camping-fordon och tält samt internt vägnät och vattendamm.
Bebyggelsen i området utgörs av campingstugor och servicebyggnader
samt de anläggningar och byggnader som har samband med bangolfen.
Vissa av anläggningarna och byggnaderna ägs av föreningen på ofri
grund. Resterande byggnaderna och anläggningarna tillhör Örkelljunga
kommun och utgör därmed fast egendom.

Innevarande avtal tecknades ursprungligen våren år 2012 med giltighet
fram till och med 31 mars 2020. Det villkorades dock om automatisk
förlängning om inte avtalet sägs upp inom viss tid.
Uppsägning har gjorts inom föreskriven tid och föreningen har
bekräftat att de har mottagit uppsägningen.
Föreningen har framfört att de vill fortsätta bedriva verksamheter med
stöd av kommunen medger det i ett nytt upplåtelseavtal.
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Förutsättningar
Innevarande avtal medger verksamheter som egentligen inte har
omedelbart samband. Det har inneburit att avtalsförhållandet emellan
parterna i många frågor har varit otydligt. Föreningens kärnuppgift får
anses vara att bedriva idrotten bangolf. Campingen är, särskilt beaktat
omfattningen, snarare en företagsverksamhet.

När kommunen upplåter utrymme för verksamhet är det avgörande
vilken typ av nyttjande som medges.
Utrymmen som olika föreningar behöver för sin kärnverksamhet
bedöms vanligtvis generöst från kommunens sida. Avgifter och villkor
hålls då som regel på en sådan nivå som inte väsentligt tynger
föreningarna.

Gäller upplåtelsen däremot utrymme för verksamhet som ger ett
långvarigt ekonomiskt mervärde för nyttjaren bör det behandlas med
allmänna hänsyn. Det kan innebära att upplåtelse endast kan ske efter
offentlig upphandling eller genom särskilt fastställd taxa.
Platsen bedöms kunna bli berörd av den samhällsplaneringsprocess som
är på väg att återupptas för tätortsdelen. Det skulle kunna medföra
omprövning som återverkar på möjligheten att bedriva camping i
området.

Alternativ
Eftersom innevarande avtal är på väg att förlora sin giltighet på grund
av uppsägningen behöver beslut fattas om verksamheterna i området.
Detta framförallt gällande den kortsiktiga markanvändningen. Enligt
nedan tas två olika alternativ upp för respektive verksamhet.

Bangolfanläggning
1.Hjelmsjö Bangolfklubb erbjuds att träffa nytt avtal om nyttjande och
drift. Kan avse delar av anläggningen.
2.Örkelljunga kommun tar över ansvaret och kan eventuellt behöva
förvärva vissa delar av anläggningen. Föreningen kan genom avtal
erbjudas att få viss nyttjandeförmån emot medverkan i skötseln
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Campingen
Örkelljunga kommun övertar ansvaret i och med att avtalet upphör
gälla. Process gällande förvärv alternativt avflyttning behöver inledas
med föreningen om deras byggnader och anläggningar.
1.- Drift i egen regi med nuvarande inriktning. Eventuellt skötselavtal
med eventuellt föreningen.
- Investering som i automatiserad ställplats för campingfordon
- Anläggningen stängs och avvecklas
2.- Offentlig upphandling initieras omgående angående drift och skötsel
av den nuvarande anläggningen under begränsad tid.

Sådan omställning kommer troligast att medföra att camping inte
kommer att bedrivas på platsen under stora delar av säsong år 2020.
Tiden som krävs för att besluta om och genomföra processer kräver
sannolikt mer tid än den som återstår fram tills avtalet upphör.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Uppsagt arrendeavtal
Uppsägning av arrendeavtal
____________

Expedieras till:
Mikael Strömbäck
Katja Berg
Ksau 2020-01-22
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KSAU § 309 SN.2018.192

Fältverksamhet i Örkelljunga kommun

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar godkänna att 0,5 tjänst fältarbetare
lånas ut från socialnämnden till utbildningsnämnden under 2020.
Utvärdering ska presenteras i november 2020, och därefter ska
nytt beslut fattas inför 2021.

Sammanfattning
Arbetsutskotten inom socialnämnden och utbildningsnämnden enas
2018-05-07 om att förvaltningarna ska göra en gemensam utredning
där den nuvarande situationen analyseras och där förslag lämnas om
hur verksamheten ska bedrivas i framtiden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-08-29 § 247 att avvakta
med behandlingen av ärendet, för att invänta socialnämndens och
utbildningsnämndens pågående utredning.

Socialnämnden beslutar 2018-12-04 att låna ut 0,5 tjänst fältarbetare till
utbildningsnämnden under 2019, för att de ska verkställa fältarbetet i
Örkelljunga kommun i enlighet med deras tjänsteskrivelse
"Fältverksamhet i Örkelljunga kommun" daterad 2018-04-06, under
förutsättning att utbildningsnämnden fattar samma beslut samt att det
finns en ordnad struktur för samverkan. Socialnämnden ger
socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för arbete med det
förebyggande arbetet i form av ett ungdomsteam som utgår från
probleminventering i Örkelljunga kommun och som presenteras för
socialnämnden i april 2019. Socialnämnden beslutar att utvärdering ska
göras i november 2019, för att därefter fatta nytt beslut inför 2020.

Utbildningsnämnden beslutar 2018-12-06 § 107 att
utbildningsnämnden lägger upp fältverksamheten i enlighet med
tjänsteskrivelsen från 2018-11-27.
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Kommunstyrelsen beslutar godkänna att 0,5 tjänst fältarbetare lånas ut
från socialnämnden till utbildningsnämnden under 2019. Utvärdering
ska presenteras i november 2019, och därefter ska nytt beslut fattas
inför 2020.

Socialnämnden har beslutat att förlänga utlåningen av 0,5 tjänst
fältarbetare till utbildningsnämnden under 2020, på samma grunder
som skett under 2019.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-01-09 - KS § 10
Protokoll 2019-12-03 - SN § 216
Tjänsteskrivelse om utvärdering av utlånad fältarbetare
Protokoll 2018-12-04 - SN § 254
Protokoll 2018-12-06 - UN § 107
Tjänsteskrivelse 2018-11-27 om fältverksamheten
Bilaga: Utbildningsförvaltningens förslag 2018-04-06.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 310 KLK.2019.504 291

Motion - SD - Modersmålsundervisning skapar
segregation

Arbetsutskottets beslut

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

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.
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Därtill, bör detta ses ur ett forskningsperspektiv, för att påvisa och
klargöra modersmålsundervisningens faktiska effekt.

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.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-11-25 - KF §119
Motion - Modersmålsundervisning skapar segregation
____________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Ksau 2020-06-17
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KSAU § 311 KLK.2019.499 253

Markanvisningsavtal- Tomtmark berörande delar av
fastigheterna Fagerhult 1:69 och Killhult 3:49 - Frode
Laursen AB

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslaget avtal
gällande markanvisning och ge samhällsbyggnadsförvaltningen
uppdraget att fullfölja upprättandet samt inleda de åtgärder som
krävs för att Örkelljunga kommun skall uppfylla sina
avtalsåtaganden.

Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att
inleda process i syfte att uppnå ny detaljplan för området. I
enlighet med markanvisningsavtalet skall ett särskilt planavtal
upprättas för att lägga fast kostnadsansvaret för exploatören.

Beskrivning av ärendet
Bolaget Frode Laursen AB har kommit in med begäran om att få
förvärva tomtmark inom industriområdet belägen vid E4:an vid Skånes
Fagerhult. Begäran avser ett markområde som omfattar 139 500 m2
utgörande en del av den resurs kommunen har på orten för
verksamhetsetableringar.
Nuvarande förutsättningar stödjer inte de behov bolaget har och är
beredda att tillträda;
- Gällande detaljplan medger inte fullt ut önskat tomtbehov
- Område ligger i oförädlat råmarksskick.
- Fastighetsindelningen stämmer inte med önskat tomtobjekt

För att uppnå det objekt som bolaget är villigt att fullfölja till köp krävs
det att olika åtgärder genomförs. Det kan uppnås genom att parterna
tecknar ett markanvisningsavtal där fördelning av ansvar och
kostnader för åtgärderna överenskoms med den tydliga målsättningen
att uppnå ett köpklart objekt.

Förslag till markanvisningsavtal har tagits fram i dialog med bolaget.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag- Markanvisningsavtal
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Näringslivsluncher 2020

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa följande
datum för Näringslivsluncher 2020:

11/3 – Frode Laursen AB
20/5 – tema ej klart
16/9 – tema ej klart
9/12 – tema ej klart
____________

Expedieras till:
Christian Larsson
Gunnar Edvardsson
Thomas Bjertner
Niclas Bengtsson
Tommy Brorsson
Krister Persson
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