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KS § 29 KLK.2020.4 00

Information från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från
kommunchef Stefan Christensson m fl till handlingarna.

Bakgrund
Stefan Christensson, kommunchef och Leif Persson, Serkon informerar
om arbetet med Årsredovisning 2019 för nämnderna.

Dessutom lämnas information från Johan Lindberg, förvaltningschef
socialförvaltningen och Anna Lindström, redovisningschef.
___________
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KS § 30 SBN.2020.16 34

Omföring av anslag för dagvattenpolicy och
skyfallsutredning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att investeringen 500.000 kronor för en
dagvattenutredning och 500.000 kronor för en skyfallsutredning
flyttas från investeringsbudgeten 2022 till 2020. Kostnaden täcks
ur Tilläggsbudget 1, 2020.

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchefen att tillföra
ärendet på listan inför informationen till kommunfullmäktige.

Bakgrund
Tf VA-chef Stefan Ekman framför att en dagvattenpolicy och
skyfallsutredning är en stor del i den VA-plan som kommunen
ska upprätta. VA-planen är en övergripande plan för VA-verksamheten
och inkluderar dagvattenhanteringen och skyfallshanteringen i
kommunen. Länsstyrelsen är den myndighet som tillser att kommunen
har en VA-plan. För att kommunen ska kunna uppfylla kravet på en
VA-plan behövs snarast en dagvattenpolicy och en skyfallsutredning
utföras.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat anhålla hos kommunstyrelsen
om att investeringen 500.000 kronor för en dagvattenutredning och
500.000 kronor för en skyfallsutredning flyttas från
investeringsbudgeten 2022 till 2020.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-02-19 - KSAU § 47
Protokoll 2020-02-03 - SBN § 2
Tjänsteskrivelse dagvattenpolicy.docx
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson, Anna Lindström, Serkon
Katja Berg
Stefan Ekman
Bodil Werkström
Samhällsbyggnadsnämnden informationsärende 20020-04-06
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KS § 31 KLK.2020.29 043

Utbetalning av partistöd för 2020

Kommunstyrelsens förslag

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

Bakgrund
Kommunchefen presenterar följande:

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-02-12 - KSAU § 33
Utbetalning partistöd 2020.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 32 KLK.2020.5 00

Information från kommunchefen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från
kommunchef Stefan Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Stefan Christensson informerar om kommunens arbete med anledning
av Coronaviruset. Folkhälsomyndigheten är den instans som hanterar
dessa frågor. Lönerevisionsförhandlingar pågår. Kommunchefen
lämnar även information om samhällsbyggnadsförvaltningen.
__________
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KS § 33 KLK.2020.66 041

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2019

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna verksamhetsberättelsen för
kommunstyrelsen 2019.

Bakgrund
Kommunstyrelsen inklusive Kommunfastigheter (fastighets-
förvaltningen) redovisar nettokostnader som är 2,2 mkr lägre än
budget. Överskottet beror på allmän sparsamhet för övriga kostnader
(+0,7 mkr), ny överenskommelse med Skånetrafiken avseende
färdtjänst samt riksfärdtjänst (+0,7 mkr) samt den omfördelning som
gjorts gällande ersättning från Migrationsverket (+1,3 mkr), vilket
innebär att Kommunstyrelsen får 10 procent av schablonersättningen.

Ersättningen från Migrationsverket har medfört tillskott under året på
1,3 mkr som inte har tagits i anspråk. En samordningsfunktion för
kommunens flykting och integrationsarbete har övervägts.
Bedömningen har varit att det med vidtagna åtgärder och den rådande
flyktingsituationen redan finns en väl fungerande ändamålsenlig
samverkan mellan berörda verksamheter i mottagningsarbetet och att
det därför inte finns behov av en samordningsfunktion under
Kommunstyrelsen. Samverkan avseende integrationsarbetet fungerar
väl och Kommunstyrelsen kan utöva sitt uppföljningsansvar med
nuvarande organisation. (KSAU § 141).

Fastighetsförvaltningen redovisar ett underskott på 0,5 mkr i
förhållande till budget, underskottet uppstår i samband med kostnader
utöver budget för reparationer /underhåll (-0,3 mkr) samt
larm/bevakning (-0,2 mkr). Under 2018 - 2019 har omprioriteringar
gjorts från planerat underhåll till mer akuta åtgärder och lagstadgade
besiktningar. Planerat underhåll var budgeterat till 1,0 mkr, medan
utfallet blev knappt 0,6 mkr för verksamhetsåret 2019.
Kostnaden för lagstadgade besiktningar och akut underhåll ökade med
0,4 mkr jämfört med 2018.
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Investeringar
Investeringsbudgeten för Kommunstyrelsen inklusive fastighets-
förvaltningen omfattar 35,1 mkr och utfallet är 33,5 mkr (38,4 mkr).
Avvikelsen uppstår till följd av att projekt ventilationsbyte vid
Solgården har utgått (+2,3 mkr). Större investeringar som har
genomförts under året är framförallt Högkullen Hälsoförskola (22,5
mkr) samt ventilationsbyte vid Simhallen (3,7 mkr).

Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2019-12-31

Miljoner kr

Bokslut

2019

Budget

2019

Avvikelse

2019

Bokslut

2018

Verksamhetens intäkter 44,6 40,6 4,0 43,8

Verksamhetens kostnader -82,8 -81,0 -1,8 -81,2

Verksamhetens nettokostnader -38,2 -40,4 2,2 -37,4

Nettoinvesteringar 33,5 [ 35,1 [ -1,6 [ 38,4 [

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-02-19 - KSAU § 54
KS Verksamhetsberättelse 2019.pdf
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
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KS § 34 KLK.2020.50 002

Behörighet att teckna firma för Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga kommunstyrelsens
ordförande Christian Larsson, kommunchef/ekonomichef Stefan
Christensson, kansli-/ HR-chef Carita Gustafsson, samt
redovisningschef Anna Lindström att två i förening teckna
Örkelljunga kommuns firma.

Kommunstyrelsens tidigare beslut KS § 38 KLK.2019.32 002
upphör därmed att gälla.

Beskrivning av ärendet
Personalchef Staffan Roos slutar i mars månad och ska ersättas av
kansli-/HR-chef Carita Gustafsson.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-02-12 - KSAU § 35
Firmatecknare Stefan Christensson.pdf
___________

Expedieras till:
Berörda
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KS § 35 KLKP.2020.4 020

Förlängning av tid för Dataskyddsombud

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Carita Gustafsson Kansli/
HR-chef att förlänga Michael Werners uppdrag som
dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområde
med 12 månader.

Beskrivning av ärendet
Kansli/HR-chef Carita Gustafsson framför i skrivelse bl a följande:

Med anledning av dataskyddsförordningens krav att varje nämnd
ska utse och anmäla sitt dataskyddsombud enligt artikel 37
dataskyddsförordningen, EU 2016/679 (GDPR) utsåg kommun-
styrelsen och övriga nämnder från maj 2019, Michael Werner som
dataskyddsombud.

Michael Werner har ett tidsbegränsat uppdrag under 12 månader,
uppdraget som dataskyddsombud. Han har utfört uppdraget på ett
positivt sätt och till en lägre kostnad än om kommunen skulle köpa
tjänsten av en extern aktör.

Michael Werner har juridisk kompetens och erfarenhet som gör honom
lämplig för uppdraget.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-02-12 - KSAU § 40
Tjänsteskrivelse förlängning av dataskyddsombud .pdf
___________

Expedieras till:
Michael Werner
Carita Gustafsson
Nämnderna
Ledningsgruppen
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-03-23
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KS § 36 KLK.2019.269 371

Besvarande av Motion, C - Egentillverkad el

Kommunstyrelsens förslag

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

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

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad.

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

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

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

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

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

Föreligger yttrande från Mathias Svensson. Av yttrandet framgår
följande:

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

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

Fastighet Kommunhuset Tallgården Beringskolan Bering special

Fastighetsbeteckning Falken 17 Korgen 6 Bering 4 Bering 4

Adress Biblioteksgatan 10 Göingegatan 5 Skolgatan 3 Skolgatan 5

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

Taklutning 22° 13° 23° 21°

Riktning 14°Ö 46°Ö 6°Ö -84°V / 96° Ö

Exempel paneler 74 paneler 200 paneler 140 paneler 52 paneler

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

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

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

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

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

Följande rekommendation ges: Satsa i första hand på investering i
solceller på byggnader med egen elkonsumtion.
1. Inventera kommunala byggnader för dimensionering av
solcellsanläggningar.
2. Välj byggnader vilka ger lägst investeringskostnad kontra erhållen
produktion.
3. Överstig ej 255 kW sammanlagd effekt inkl existerande
anläggningar (Forum och Högkullen), dvs välj ur inventeringslistan ett
antal objekt vilka tillsammans uppgår till ca max 145 kW.
4. Ansök så snart som möjligt till Länsstyrelsen om statligt stöd för
byggnation av solceller (denna åtgärd borde forceras och så att man
hamnar i kösystemet för bidrag, ansökan är ej förpliktigande och man
kan hoppa av om man så önskar).
5. Se till att skaffa mätutrustning till anläggningarna så att mätning
av totalproduktion sker och att man erhåller Certifikat och
ursprungsgarantier för detsamma.
6. Anmäl den juridiska personen till inrapporteringssystemet Cesar hos
Energimyndigheten så att cert och ursprungsgarantier kan säljas.
7. Se till att skattereduktion för 30 000 kWh erhålles.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2020-02-19 - KSAU § 44
Motion, C - Egentillverkad el
tjänsteskrivelse Egentillverkad el.docx
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 37 KLK.2018.641 228

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

Kommunstyrelsens förslag

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

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

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 har beslutat att remittera motionen till
kommunledningsförvaltningen för yttrande till arbetsutskottet senast
2019-09-11.
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Yttrande från kommunchef Stefan Christensson
Mål 2018-2149 i Högsta förvaltningsdomstolen visar att det generellt
sett inte finns något hinder mot ett införande av förbud mot passiv
penninginsamling (tiggeri) på offentliga och allmänna platser. Enligt
ordningslagen ( 1993: 1617), 1 kap 2 § jämställs offentlig plats med
allmän plats. Enligt brottsbalken räknas butiker, restauranger,
idrottsanläggningar m.m. som allmän plats under tider som dessa är
öppna för allmänheten.

Det är viktigt att ta i beaktande att domen gäller ett konkret fall och att
det vid ett eventuellt införande av ett tiggeriförbud på offentlig/allmän
plats i Örkelljunga kommun är viktigt att införa ett förbud grundat på
motsvarande principer och med motsvarande tillämpning som Vellinge
har gjort om det ska gå att finna stöd för beslutet i det aktuella
rättsfallet. Det innebär att ett eventuellt beslut bör:
• Ha tydligt syfte, t.ex. att förhindra ordningsstörning.
• Grundas på ett tillägg i ordningsstadgan.
• Innehålla en tydlig avgränsning, d.v.s. att förbudet begränsas
geografiskt till att gälla särskilt angivna platser/områden i kommunen.
• Innehålla en tydlig skrivning om att förbudet gäller ''passiv
penninginsamling (tiggeri)."

Rättsläget
Vid utgången av november månad 2019 hade totalt sex svenska
kommuner infört förbud mot tiggeri, medan två kommuner hade infört
ett krav på tillstånd för tiggeri. Vellinge kommun var först ut med att
förbjuda tiggeri på särskilt angivna områden genom ett beslut i
Kommunfullmäktige den 20 september 2017. Ett beslut togs om ett
tillägg i ordningsstadgan med förbud mot passiv insamling av pengar
(tiggeri) på särskilda angivna områden. Beslutet anmäldes till
Länsstyrelsen Skåne i enlighet med 2 kap 13 § ordningslagen.
Länsstyrelsen upphävde förbudet med hänvisning till att det inte
framkommit att själva insamlingen av pengar orsakat
ordningsstörningar.
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Vellinge kommun överklagade ärendet till Förvaltningsrätten i Malmö,
som avslog Vellinge kommuns överklagande avseende tiggeriförbud,
med hänvisning till att Vellinge kommun inte kunnat visa att det med
hänsyn till den allmänna ordningen var motiverat att införa ett förbud
mot passiv insamling av pengar (tiggeri).
Vellinge kommun överklagade Förvaltningsrättens beslut till
Kammarrätten. Kammarrätten instämde i Förvaltningsrättens beslut om
att det inte påvisats att det med hänsyn tagen till den allmänna
ordningen var motiverat att införa ett förbud mot passiv insamling av
pengar (tiggeri) på det sätt som Vellinge kommun hade beslutat.
Vellinge kommun överklagade Kammarrättens beslut till Högsta
förvaltningsdomstolen, som upphävde Kammarrättens dom, samt
Förvaltningsrättens och Länsstyrelsens avgöranden om förbud mot
passiv insamling av pengar (tiggeri) vid särskilt angivna områden. I
mål 2018-2149 fastställde Högsta förvaltningsdomstolen Vellinge
kommuns beslut om förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri)
vid särskilt angivna områden.

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

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 § ordnings/lagen 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
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ska anmälas till länsstyrelsen och att länsstyrelsen ska upphäva en
föreskrift som strider mot lagen.

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

Högsta förvaltningsdomstolen uttrycker tydligt att penninginsamling på
offentlig plats utgör en sådan företeelse som får regleras genom lokala
ordningsföreskrifter. I domen framgår det även att det inte krävs att
kommunen ska kunna påvisa/styrka att insamlingen av pengar utgjort
en störning för att den aktuella företeelsen ska få regleras. Det finns
alltså inget krav på att en ordningsstörning ska ha inträffat för att
kommunen ska kunna införa ett förbud mot passiv penninginsamling
(tiggeri).

Högsta förvaltningsdomstolen för även ett resonemang om huruvida
Vellinges förbud mot penninginsamling eventuellt varit för
långtgående, men kommer fram till slutsatsen att så inte varit fallet.
Detta på grund av att kommunen har avgränsat föreskriften om passiv
penninginsamling till vissa särskilt angivna platser där det enligt
kommunens mening uppstått eller kan komma att uppstå
ordningsproblem.

Avslutningsvis för Högsta förvaltningsdomstolen även ett resonemang
om huruvida kommunen gett bestämmelsen en tillräckligt tydlig
utformning. Högsta förvaltningsdomstolen menar att det inte är givet
hur passiv insamling av pengar ska skiljas från annan penninginsamling
"insamling av pengar i bössor eller liknande" för vilket kommunen har
föreskrivet tillståndsplikt. Högsta förvaltningsdomstolen anser dock att
det genom tillägget "tiggeri" i föreskriften med tillräcklig tydlighet
framgår vad som avses. I och med detta menar Högsta
förvaltningsdomstolen att bestämmelsen getts en sådan utformning att
den är möjlig att tillämpa.
Med stöd av ovanstående resonemang har Högsta
förvaltningsdomstolen kommit till slutsatsen att Vellinge kommuns
föreskrift inte strider mot ordningslagen och med detta som grund biföll
domstolen Vellinge kommuns överklagan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2019-12-18 kommunstyrelsen
att tillstyrka motionen.
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Arbetsutskottets förslag 2020-02-19, § 50 till kommunfullmäktige

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

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

Gunnar Edvardsson reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande:

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

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

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Niclas Bengtsson, Michael Bengtsson och Tommy Rosenquist yrkar
bifall till Niclas Bengtssons yrkande om bifall till motionen.

Med bifallsyrkandet följer nedanstående tilläggsyrkande med
anledning av kommunchefens yttrande:

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

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

Vidare anges
Området följer bilagan som anges under punkt 9 Förtäring av alkohol i
Lokala ordningsstadgan. De yttre markeringarna avser hela gatan
inklusive gångbanor.

Thomas Bjertner, Gunnar Edvardsson, Tomas Nilsson, Martin
Gustafsson och Arne Silfvergren yrkar avslag på motionen.

Proposition
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Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på yrkandena om bifall eller avslag på motionen och finner
att motionen bifalles.

Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:
Ja röst för bifall till motionen.
Nej röst för avslag på motionen:

Genomförd omröstning utfaller med 4 ja röster och 5 nej röster och 2
röster för avstår.

Gunnar Edvardsson, Thomas Bjertner, Martin Gustafsson, Arne
Silfvergren och Tomas Nilsson röstar nej. Niclas Bengtsson, Tommy
Rosenquist, Michael Bengtsson och Christian Larsson röstar ja. Tommy
Brorsson och Per-Uno Nilsson avstår

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen avslagit motionen.
Därmed faller Niclas Bengtssons tilläggsyrkande.

Den Sverigedemokratiska kommunstyrelsegruppen reserverar sig mot
beslutet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-02-19 - KSAU § 50
Motion - Lokalt förbud mot tiggeri i Örkelljunga
Tjänsteskrivelse tiggeri februari.pdf
Högsta förvaltningsdomstolens dom 2149-18.pdf
Reservation Gunnar Edvardesson.pdf
Lokal ordningsstadga.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 38 FASTIGHET.2019.3

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

Kommunstyrelsens förslag

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

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

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

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

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

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

E.ON Energidistribution AB har på tomten redan etablerat
nätanläggningar. Dessa utgör uppenbart egendomar på ofri grund som
därmed inte omfattas av den aktuella överlåtelsen från kommunen.
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Detaljplanen anger förutsättning som innebär behov av delvis
ombyggnad av den väg som behövs vid utfart från tomterna i området
samt förbinder gång- och cykelleden vid området. Vägsträckningen
motsvarar till större andelen det gatuutrymme detaljplanen anger.

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

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-02-12 - KSAU § 38
Tjänsteskrivelse
Underlag- Köpekontrakt
Avtal- Nyttjanderätt, 2016-02-14
Kartbilaga
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 39 KFN.2019.249 800

Revidering av reglemente - kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsens förslag

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-01-22 - KSAU § 24
Protokoll 2019-12-12 - KFN §149
Reglemente Kultur- och fritidsnämnden -revidering 2019-12-05.docx
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 40 SN.2020.13

Plan för socialnämndens intern kontroll 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga Socialnämndens förslag till
Intern kontroll 2020 till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunen har enligt kommunallagen skyldighet att följa upp sin
verksamhet och bedriva intern kontroll. Det finns ett reglemente för
intern kontroll från 1997. Kommunstyrelsen har det övergripande
ansvaret för intern kontroll. Respektive nämnd tar fram en plan för
intern kontroll inom sitt verksamhetsområde.

Socialförvaltningen lämnar 2020-01-13 ett förslag till en plan för intern
kontroll 2020 med följande sex kontrollområden.

1. Ekonomifunktionen: Fortsatt kontroll av uppföljningar/
återkopplingar, tillgänglighet till controller, träffsäkerhet i
prognoser.

2. Sjukskrivningar: Kontroll av utvecklingen av sjukskrivningar
under 2020 jämfört med tidigare år.

3. Bränslekostnad fordon: Kontroll av hur kostnaden för bränsle
till förvaltningens fordon har förändrats mellan 2019 och 2020.

4. Antal fordon: Kontroll av hur många fordon som förvaltningen
har 2020, jämfört med 2019.

5. Antal placeringar: Kontroll av antalet placeringar och dess
utveckling under 2020.

6. Orosanmälningar: Kontroll av hur många orosanmälningar
som kommit 2020 jämfört med 2019 och 2018.

Socialnämndens arbetsutskott behandlade ärendet 2020-01-21 § 006.
Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till socialnämnden,
men att uppdra åt socialförvaltningen att till nämndsammanträdet 2020-
02-04 se över om det går att förändra och utveckla granskningsområdet
i punkt fyra (om antal fordon).
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Socialförvaltningen lämnar 2020-01-27 ett reviderat förslag till en plan
för intern kontroll. Kontrollområde fyra om antalet fordon har utgått.
Istället föreslås ett nytt kontrollområde:

· Samordnad individuell planering: Kontroll av hur många
samordnade individuella planeringar som gjorts under 2020 och
bedömning av kvaliteten.

Socialnämnden har beslutat anta socialförvaltningens förslag till plan
för intern kontroll 2020 (förslag daterat 2020-01-27).

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-02-19 - KSAU § 48
Protokoll 2020-02-04 - SN § 23
Plan för intern kontroll 2020 - socialförvaltningens förslag 2020-01-27
___________

Expedieras till:
Socialnämnden
Serkon
Ingela Ström
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KS § 41 KLK.2020.55 002

Arbetsutskottets delegationsbeslut 2019

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga arbetsutskottets delegations-
beslut 2019, § 1-319 till handlingarna.
___________
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KS § 42 KLK.2020.3 00

Informationsärenden 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationsärendet om
Föreläggande - angående ansökan om tillstånd enl 9 kap och 11
kap. miljöbalken på fastigheterna Sliparen 1 och Örkelljunga
156:1, Örkelljunga kommun - Continental Bakeries North Europe
AB till handlingarna.

Beslutsunderlag
KLK 2020.47 400.pdf
___________
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