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KSAU § 216 KLK.2020.4 00

Information från ekonomichefen

Arbetsutskottets beslut

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

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson lämnar information kring
ekonomifrågor.
__________
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KSAU § 217 KLK.2020.5 00

Information från kommunchefen

Arbetsutskottets beslut

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

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson lämnar information om
kommunstyrelsens verksamhet och visionsarbetet.
____________
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KSAU § 218 KFN.2020.152 800

Regelverk för Coronastöd

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet noterar kultur- och fritidsnämndens förslag till
Regelverk för Coronastöd.

Arbetsutskottet finner att nämnden i sitt reglemente har i uppdrag
att utarbeta förslag till avgifter, normer och regler. I delegation
från kommunfullmäktige ska nämnden inom ramen för beviljade
anslag och av kommunfullmäktige fastställda normer besluta om
bidrag inom kultur- och fritidssektorn samt folkbildning.

I detta ärende har kommunstyrelsen beviljat nämnden 200.000
kronor för Coronapeng till föreningarna. Arbetsutskottet har intet
att erinra mot dels nämndens beslut om bidrag till föreningar, dels
de regelverk nämnden tillämpar för Coronastödet.

Arbetsutskottet återlämnar därmed ärendet till kultur- och
fritidsnämnden för hantering inom ramen för beviljat anslag.

Sammanfattning
Ansökan om medel till särskilt Coronastöd har av kultur- och
fritidsnämnden överlämnats till kommunstyrelsen. Vid händelse av
beviljade medel har förvaltningen fått i uppdrag att skapa ett regelverk
för fördelning samt söka externa medel.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå för kommunfullmäktige
att godkänna regelverk för Coronastöd i händelse av beviljade medel.

Kommunstyrelsen har beviljat kultur- och fritidsnämnden 200.000
kronor för ändamålet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-18 - KFN §72
Regelverk för Coronastöd - förslag.pdf
____________

Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
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KSAU § 219 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 arbetet med covid 19.
____________
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KSAU § 220 KFN.2020.76 800

Dispens till föreningar med anledning av Coronavirus

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet noterar kultur- och fritidsnämndens Förslag till
dispens till föreningar med anledning av Coronavirus.

Arbetsutskottet finner att nämnden i sitt reglemente har i uppdrag
att utarbeta förslag till avgifter, normer och regler. I delegation
från kommunfullmäktige ska nämnden inom ramen för beviljade
anslag och av kommunfullmäktige fastställda normer besluta om
bidrag inom kultur- och fritidssektorn samt folkbildning.

I detta ärende har kommunfullmäktige fastställt nämndens förslag
till regelverk. Arbetsutskottet har intet att erinra mot nämndens
tolkning och tillämpning av kommunfullmäktige godkänt
regelverk samt eventuellt beslut om förlängning av dispens.

Arbetsutskottet återlämnar därmed ärendet för nämndens
hantering.

Bakgrund
På sammanträde 2020-06-03, § 79 beslutade kommunfullmäktige att
tillåta dispens gällande reglementet för föreningsbidrag. Nu föreslås
ytterligare dispens. Regler för föreningsbidrag ger att minsta antal
deltagare för att vara en sammankomst är fem personer. Föreningar
med medlemmar i riskgrupper har valt att träffas i mindre grupper och
kommer därför inte upp i det antal som reglerna kräver. Det gäller
exempelvis Örkelljunga Pensionärers Bowlingklubb.

För att minska smittspridning föreslår förvaltningen ytterligare dispens
gällande reglementet för föreningsbidrag (2016-03-21 § 47). Undantag
från regel om fem deltagare i riskgrupp föreslås gälla året ut och med
delegering från kommunfullmäktige kan kultur-och fritidsnämnden ge
dispens ytterligare tid under 2021.
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Förslag på ytterligare dispens:
Föreningar med medlemmar i riskgrupper ska kunna registrera
deltagare från olika tillfällen under en och samma sammankomst under
2020 och eventuell förlängning under 2021. Beslut om förlängning av
dispens kan delegeras till kultur-och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om
ytterligare dispens gällande reglementet för föreningsbidrag (2016-03-
21 § 47).

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-18 - KFN §76
____________

Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
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KSAU § 221 KFN.2020.153 800

Regelverk för stöd till föreningar

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar enligt kultur- och fritidsförvalt-
ningens förslag till Regelverk för föreningsstöd från och med 2021
med ändringen att texten i fjärde stycket under rubriken - Vilka
kan söka stöd - allmänna bestämmelser ändras från "kan inte söka
stöd" till "är inte stödgrundande".

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att se över stöd till
föreningar i syfte att göra regelverket tydligare.

I korthet föreslås följande ändringar.

Sammankomster ska nu samla minst fem medlemmar där majoriteten
är mellan 1 – 19 år.
Som pensionärsförening räknas varje organisation som ägnar sig åt
aktivitet huvudsakligen för pensionärer.
Det administrativa bidraget vilket gett varje förening ca 900 kronor tas
bort och summan på 40 000 fördelas i aktivitetsbidraget.
Kulturstödet fördelas nu genom tydligare prioriteringslista och söks
aktivt av förening.
Investerings-och partnerskapsbidrag ersätt av Stöd till fastighet och
tomtmark samt Stöd till anläggning och verksamhet där fördelning tas
med hänsyn till uppfyllda kriterier.
Medel till nämndens förfogande ses inte som del av ett regelverk för
bidrag och tas bort från regelverket.
Ansökningstiden har i vissa stöd ändrats från sex veckor innan till
löpande under året.

Kultur- och fritidsnämndens förslag
Kultur-och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta
reviderat regelverk för föreningsstöd från och med 2021.
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Arbetsutskottets behandling

Yrkande
Thomas Bjertner yrkar med instämmande av Gunnar Edvardsson och
Christian Larsson att kommunfullmäktige ska besluta enligt
förvaltningens förslag till Regelverk för föreningsstöd från och med
2021 med ändringen att texten i fjärde stycket under rubriken - Vilka
kan söka stöd - allmänna bestämmelser ändras från "kan inte söka stöd"
till "är inte stödgrundande".

Proposition och beslut i utskottet
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på förslagen, varefter arbetsutskottet bifaller Thomas
Bjertners yrkande.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-18 - KFN §70
Regelverk för stöd till föreningar 2021.pdf
Regelverk för stöd till föreningar 2021 ändringar.pdf
Reglemente för föreningsbidrag Örkelljunga kommun - revidering
fastställd 2019-10-17.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 222 KLK.2020.393 041

Omdisponering av investeringsmedel VA inom godkänd
investeringsram för budgetåret 2020

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar att vissa av de åtgärder som är utförda
inte har anslag beviljade vid tidpunkten för utförandet. Vissa av
föreslagna omdisponeringar berör både kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden. Genom att dessa inte kommunicerats
har eventuella konsekvenser inte kunnat belysas, speciellt i den
händelse att några av de planerade objekten inte kommer att
utföras.

Kommunstyrelsen finner därvid att ordningen inte följer normal
praxis hur ärenden ska hanteras. Kommunstyrelsen översänder
dessa synpunkter till samhällsbyggnadsnämnden för beaktande.

Kommunstyrelsens beslutar slutligen i Tilläggsbudget 2 bevilja
omdisponering av "Investeringsmedel VA inom godkänd
investeringsram för budgetåret 2020."

Sammanfattning
Tillförordnade samhällsbyggnadschefen föreslår i en tjänsteskrivelse
2020-09-10 att investeringar ska genomföras i en kulvert på
Vallhallavägen samt en vattenledning i Bruksvägen från Hjälmsjöborg
till Karpstigen. Åtgärden på Vallhallavägen bedöms vara akut, eftersom
befintlig kulvert under vägen har börjat vittra sönder. Vattenledningen
bedöms vara viktig för vattenförsörjningen i hela området runt
Bruksvägen.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att

1. Godkänna investering med bedömd kostnad om 1 000 000 kronor för
akut åtgärd av kulvert på Vallhallavägen.

2. Godkänna investering av vattenledning 160 millimeter i Bruksvägen
från Hjälmsjöborg till Karpstigen, cirka 700 meter, till en bedömd
kostnad av 2 500 000 kronor. Motivet är att vattenledningen är viktig
för att förstärka vattennätet och säkra dricks- och
släckvattenförsörjningen i Bruksområdet.

3. Behovet av sammanlagt 3 500 000 kronor ska omdisponeras från
investeringsprojekten enligt följande:
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1 754 000 kronor från 3814 Nytt stängsel
400 000 kronor från 3816 Renssil Skånes Fagerhult
500 000 kronor från 3806 Åtgärder AP stationer
846 000 kronor från 3877 Nytt reningsverk

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-21 - SBN § 65
Omdisponering av investeringsmedel VA 2020.docx
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stefan Christensson
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KSAU § 223 KLK.2020.367 212

Översiktsplan för Örkelljunga kommun

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samhällsbyggnads-
förvaltningen att upprätta ny översiktsplan för Örkelljunga
kommun med kommunstyrelsen som beställare.

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare beslut
KS 2019-04-03 § 99 om att uppdra åt kommunlednings-
förvaltningen att upprätta ny översiktsplan.

Motivering till beslut
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunens yta. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge
vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas
och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, utan har en vägledande roll
(3 kap 1-2 § PBL 2010:900).

Sammanfattning
Den idag gällande översiktsplanen ”ÖP07” antogs av kommunfull-
mäktige 2008-12-15 § 173 och kompletterades med ett tematiskt tillägg
för vindkraft som antogs av kommunfullmäktige 2011-04-26 § 61.
Kommunfullmäktige ska minst en gång under varje mandatperiod
pröva om översiktsplanen är aktuell.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-23 § 105 att aktualitetsförklara
Örkelljunga kommuns översiktsplan ÖP07 med det tematiska tillägget
avseende Vindkraft. Under 2018 inleddes ett arbete med ett tematiskt
tillägg till ÖP07 med tema LIS – Landsbygdsutveckling i strandnära
läge. Efter samrådet av det tematiska tillägget LIS beslutades att frågan
om landsbygdsutveckling i strandnära läge skulle inarbetas i en ny
översiktsplan. Det senaste uppdraget om att ta fram en ny översiktsplan
är från kommunstyrelsen 2019-04-03 § 99, då kommunlednings-
förvaltningen fick uppdraget.

I nuvarande organisation föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att
uppdraget att projektleda arbetet istället ges till samhällsbyggnads-
förvaltningen.

Förslag till beslut
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Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta ny
översiktsplan för Örkelljunga kommun

att upphäva tidigare beslut KS 2019-04-03 § 99 om att uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att upprätta ny översiktsplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Uppdrag
Utkast till projektplan för översiktsplan
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 224 KLK.2020.270 450

Revidering av VA-taxa för Örkelljunga kommun

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anta samhällsbyggnadsnämndens
förslag till ny VA-taxa för Örkelljunga kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att för taxan fortsätta tillämpa index
KPI med basår 1980.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare uppdragit åt samhällsbyggnads
förvaltningen att i budgetarbetet 2021 presentera ett reviderat förslag
till VA-taxa som omfattar anslutningsavgifter och brukningsavgifter för
Örkelljunga kommun.

Tillförordnade samhällsbyggnadschefen har tagit fram ett förslag till
revidering av VA-taxan.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta
samhällsbyggnadsnämndens förslag till ny VA-taxa för Örkelljunga
kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att för taxan
fortsätta tillämpa index KPI med basår 1980.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-21 - SBN § 68
VA Anl taxa KF 2020.pptx
Utskriftsvänlig VA-TAXA 2020.doc
Förslag till VA-TAXA 2021_färg.doc
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 225 SBN.2020.24 31

Förslag till nya rutiner och taxa för grävningstillstånd i
Örkelljunga kommun

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet
till samhällsbyggnadsnämnden för utarbetande av Förslag till
grävningstillstånd och trafikanordningsplaner till en anpassad
modell för en mindre kommun där närheten mellan beställare och
utförare finns i fokus. I återremissen ingår att inhämta information
från andra kommuner där rutinerna är vägvinnande för båda
parter och där inte lika höga avgifter och viten behövs.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-06-08 § 35 uppdragit åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att i samband med budget 2021
presentera ett förslag till ny taxa för avgifter och viten för
grävningstillstånd och trafikanordningsplatser på allmän platsmark.
Nämnden har vidare gett uppdrag om att lämna förslag på revideringar
av grävbestämmelserna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom gatuchefen tagit fram ett
förslag till rutiner och taxa för grävningstillstånd i Örkelljunga
kommun. Förslaget är daterat 2020-08-28.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar ärendet
2020-09-04 § 79. Arbetsutskottet föreslår att samhällsbyggnads-
nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta gatuchefens förslag.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta
förslaget från gatuchef Anneli Enryd, "Grävningstillstånd och
trafikanordningsplaner - Taxa och vite", daterat 2020-08-28.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14

Yrkande
Christian Larsson yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för utarbetande av
Förslag till grävningstillstånd och trafikanordningsplaner till en
anpassad modell för en mindre kommun där närheten mellan beställare
och utförare finns i fokus. I återremissen ingår att inhämta information
från andra kommuner där rutinerna är vägvinnande för båda parter och
där inte lika höga avgifter och viten behövs i taxan.

Arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-21 - SBN § 69
Grävningstillstånd och trafikanordningsplan taxa 200828.pdf
Protokoll 2020-06-08 - SBN § 35
____________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Stefan Jacobsson
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KSAU § 226 KLK.2020.403 043

Skrivelse från Åsljunga bysamfällighet om Åsljunga
vattenavledningsföretag

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till Stefan
Christensson att utreda ärendet inför arbetsutskottets
sammanträde 2020-11-18.

Bakgrund
Rune Nilsson meddelar följande:

Vi i Åsljunga Bysamfällighet, tillskriver Örkelljunga Kommun
angående det gemensamma ansvaret för Åsljungasjöns vatten-
avledningsföretag av år 1922 som handhas av Åsljunga
Bysamfällighet.

Vid den förrättning som gjordes då sänkningen av sjön genomfördes,
fastställdes höjder för vattennivån i sjön. Dessa är reglerade och
fastställda i en vattendom.

För att dessa ska kunna bibehållas är det ett stort behov av rensning i
delar av sjön och dess in och utlopp. Denna rensning är
vattenledningsföretaget ansvarig för.

Örkelljunga Kommun är medansvarig för denna rensning genom att
sjön har delvis slammats igen av tidigare reningsverket vid sjön och
genom allt dagvatten från gator etc. som leds ut i sjön.

Bysamfälligheten önskar snarast få till stånd en kommitté tillsammans
med Örkelljunga Kommun för att genomföra denna rensning och
likaledes bidra till att täcka kostnaderna. Med förhoppning om att bli
kallade till ett möte med kommunen och tillsättandet av en kommitté
som kan genomföra uppgiften är det vår bestämda uppfattning att detta
snarast bör ske.
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Beslutsunderlag
Skrivelse om rensning av Åsljungasjön - Åsljunga
vattenavledningsföretag.pdf
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson,
Ksau 2020-11-18
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KSAU § 227 KLK.2020.398 375

Skrivelse från Örkelljunga Fjärrvärmeverk om
villatomter på Hjälmsjöstrand

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till Stefan
Christensson att utreda ärendet inför arbetsutskottets
sammanträde 2020-12-16.

Bakgrund
Stefan Jacobsson, VD, Örkelljunga Fjärrvärmeverk meddelar följande:

Kommunfullmäktige beslutade 2007 om värmeplan innebärande att
området vid Hjälmsjöstrand skulle värmeförsörjas via fjärrvärme och
att i tomtpris skulle anslutningsavgift tas ut.

Örkelljunga kommun lät i samband med exploatering av området
projektera upphandla och utföra infrastruktur för fjärrvärme till en
totalkostnad på 4,2 Mkr vilken senare påfördes bolaget.

Finansiering av investeringen skulle ske genom dels anslutnings-
avgifter och dels fasta kostnader varav anslutningsavgifterna uppgår till
knappt 2,75 Mkr. Mellanskillnaden skulle finansieras av de fasta
kostnaderna 1,45 Mkr.

Dagsläget
I dagsläget uppgår intäkterna från anslutningsavgifterna till knappt 400
Tkr. Därtill borde utbetalts 343 Tkr i anslutningsavgifter för felhanterad
tomtförsäljning som hittills ej utkrävts.

Bolaget har mycket kapital låst till framtida försäljning av kommunens
tomter och däri intäkter för anslutningsavgifter. Bolaget har erfarit att
försäljningen av tomter inte har haft sådan progression som önskats och
upplever att anslutningsavgift för fjärrvärme hämmar sådan försäljning.

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB vill genom detta lösgöra kapital genom
överlåtande av samtliga kvarvarande avgifter förslagsvis genom att
ägaren och bolaget solidariskt delar på kostnaden.
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Beslutsunderlag
Örkelljunga Fjärrvärmeverk skrivelse om villatomter på
Hjälmsjöstrand.pdf
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Ksau 2020-12-16
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KSAU § 228 UBF.2020.78 610

Initiativ rödgröna gruppen - Utred Tockarp skolas
framtidsutsikter - Förslag till avveckling

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar enligt utbildningsnämndens förslag
att från och med höstterminen 2021 stänga Tockarps skola och att
eleverna på Tockarps skola då flyttas till Von Reisers skola.

Gunnar Edvardsson och Tommy Brorsson deltar inte i beslut.

Sammanfattning

Rödgröna gruppen inkom 2020-05-20 med initiativet "Utred Tockarp
skolas framtidsutsikter".

Utbildningsnämnden beslutade med anledning av initiativet 2020-06-04
att Utbildningsförvaltningen ska utreda nuvarande och framtidens
situation och utveckling för Tockarps skola och särskilt svara på
följande frågor:

· Hur stort är elevantalet ht 2020, ht 2021, ht 2022

· Hur är fördelningen per årskurs

· Hur är möjligheten att rekrytera lärare med fulla tjänster

· Hur ändamålsenliga är lokalerna

· Hur påverkas elevernas situation p.g.a. att kompisar i egen ålder
saknas

· Hur täcker elevpengen samtliga kostnader för skolan

Ärendet behandlades i Utbildningsnämnden 2020-09-03 som beslutade
att initiativet återremitteras till Utbildningsförvaltningen för att göra en
konsekvensbeskrivning av vad en nedläggning av Tockarps skola skulle
innebära.

Konsekvensbeskrivningen ska återrapporteras till Utbildningsnämnden
2020-10-01.
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Ärendet behandlades i arbetsutskottet 2020-09-17 där arbetsutskottet
efter omröstning beslutade att föreslå Utbildningsnämnden att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta om att från och med höstterminen 2021
stänga Tockarps skola.

Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att redan nu förbereda för en
nedläggning av Tockarps skola, för att vara redo ifall
Kommunfullmäktige fattar ett sådant beslut.

Utbildningsnämnden beslutar 2020-10-01

att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att från och med
höstterminen 2021 stängs Tockarps skola.

att eleverna på Tockarps skola då flyttas till Von Reisers skola.

Den sverigedemokratiska gruppen reserverar sig mot
Utbildningsnämndens beslut och inkommer efter sammanträdet med en
skriftlig reservation.

Den Sverigedemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet.

Skriftlig reservation Sverigedemokraterna
Flera partier var det som i valet lovade Tockarps skola en framtid.
Sverigedemokraterna var även tydliga med detta i sitt valmaterial som
skickades ut, liksom Moderaterna. För oss är det därför mycket
märkligt att nu ens behöva ta ställning till ett konkret förslag kring
nedläggning av Tockarps skola. Vår uppfattning är oförändrad då
Tockarps skola fortsatt verkar ha ungefär liknande elevunderlag som
tidigare och kvalitén på undervisningen har varit och är relativt hög.
Det är vår bestämda uppfattning att kommunen bör fortsätta att bedriva
undervisning i Tockarps skola, men eftersom inte detta fick gehör så
reserverar vi oss emot beslutet.
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Arbetsutskottets behandling

Yrkanden
Thomas Bjertner yrkar med instämmande av Christian Larsson bifall
till utbildningsnämndens förslag att kommunfullmäktige beslutar att
från och med höstterminen 2021 stänga Tockarps skola och att eleverna
på Tockarps skola då flyttas till Von Reisers skola.

Niclas Bengtsson yrkar avslag på utbildningsnämndens förslag.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på förslagen och finner att arbetsutskottet tillstyrkt Thomas
Bjertners yrkande.

Arbetsutskottet tillstyrker därmed utbildningsnämndens förslag till
beslut.

Gunnar Edvardsson och Tommy Brorsson deltar inte i beslut.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-10-01 - UN § 85
Tjänsteskrivelse- Konsekvensbeskrivning vid nedläggning av Tockarps
skola
Tjänsteskrivelse - Utredning av Tockarps skolas framtidsutsikter.pdf
Initiativ Rödgröna gruppen - Utred Tockarp skolas framtidsutsikter.pdf
Skriftlig reservation Sverigedemokraterna.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 229 KLK.2020.415 00

Sammanträden 2021 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reviderat förslag till
sammanträdesdatum för styrelsen och dess utskott 2021.

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslaget till
sammanträdesdatum 2021.

Beslutsunderlag
Kopia av Ks_ksau_kf sammanträden 2021 (003) igen.xlsx
sammanträden 2021.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 230 KLK.2018.641 228

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

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna
återremissen till kommunledningsförvaltningen för yttrande senast
2020-12-16.

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 § 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
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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 förvaltnings-
domstolen kommit till slutsatsen att Vellinge kommuns föreskrift inte
strider mot ordningslagen och med detta som grund biföll domstolen
Vellinge kommuns överklagan.

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

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

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

Gunnar Edvardsson, KD, reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt
följande:

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

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

Kommunstyrelsens förslag 2020-03-04, § 37
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta avslå Niclas Bengtssons,
SD, motion att snarast införa ett tiggeriförbud i Örkelljunga kommun.

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

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

Kommunfullmäktige 2020-09-28, § 74
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Christer Unossons
yrkande att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning
enligt följande motivering:

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

Polismyndigheten Syd har i sin rättstillämpning från 2018-12-21
kommit fram till att det är ordningslagen som skall användas för att
beivra överträdelser mot tiggeriförbud, 3 kap. 22 § ordningslagen.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-28 - KF §74
Protokoll 2020-03-04 - KS § 37
Motion - Lokalt förbud mot tiggeri i Örkelljunga
Tjänsteskrivelse tiggeri februari.pdf
Högsta förvaltningsdomstolens dom 2149-18.pdf
Lokal ordningsstadga.pdf
Tjänsteskrivelse tiggeri.pdf
____________

Expedieras till:
Stefan Kristensson
Jesper Bokefors
Ksau 2020-12-16

32(34)



Sammanträdesprotokoll 2020-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 231 KLK.2020.411 041

Informationsärende - Tertialrapport 2020
Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att lägga tertialrapport 2020 för
Räddningstjänsten Skåne Nordväst till handlingarna liksom
revisorernas rapport.

Beslutsunderlag
§40 Tertial 2 2020 RSNV.pdf
Tertialrapport 2 RSNV 2020.pdf
Utlåtande avseende delårsrapport 2020.pdf
Rapport delårsgranskning 2020 RSNV.pdf
____________

Expedieras till:Kommunstyrelsen
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KSAU § 232 KLK.2020.416 43

Länsstyrelsens redovisning av tätortsnära natur

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga länsstyrelsens
redovisning av tätortsnära natur till handlingarna.

Beslutsunderlag
Redovisning Tätortsnära natur(15280651).pdf
Bilaga_.pdf
____________
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