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Sammanträdesprotokoll 2021-02-22
Kommunfullmäktige

Tid och plats
Beslutande

2021-02-22 - Kommunhuset via TEAMS, klockan 19.00- 20.20.
Enligt till protokollet fogad närvarolista.

Övriga deltagande

Kenth Svensson, kommunsekreterare, sekreterare
Stefan Christensson, kommunchef
Dennis Sandén, teams ansvarig
Kristina Leyden, teknisk support

Justering
Justerare

Arne Silfvergren och Gunnar Edvardsson.

Plats och tid

Kommunhuset 2021-02-26 klockan 15.30.

Justerade paragrafer

§§ 6 - 7

Underskrifter
Sekreterare
.................................................................
Kenth Svensson
Ordförande
.................................................................
Magnus Håkansson
Justerare
.................................................................
Arne Silfvergren
.................................................................
Gunnar Edvardsson
ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
Örkelljunga kommuns digitala anslagstavla på www.orkelljunga.se.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-02-22

Datum för anslag

2021-03-01

Förvaringsplats för
protokoll

Kommunkansliet

Datum för nedtagande

2021-03-24
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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2021-02-22
Omröstningar
Närvaro

Ordinarie ledamöter

Eskilandersson Mikael, SD
Nilsson Per-Uno, M
Stebner Tyrone, S
Brorsson Tommy,
Nennestam Kristofer, M
Gustavsson Martin, C
Bjertner Thomas, S
Bengtsson Niclas, SD
Eskilandersson Anneli, SD
Larsson Christian, M
Danielsson Gunilla, S
Engelbrekt Daniel, KD
Bengtsson Michael, SD
Nirvén Mattias, M
Nilsson Tomas, C
Josefsson Matti, SD
Silfvergren Arne, S
Svinhufvud Roos Madeleine, M
Bengtsson May, SD
Håkansson Tommy, S
Edvardsson Gunnar, KD
Anderberg Lennart, SD
Rosbäck Theresa, M
Kronnäs Veronika, MP
Rosenqvist Tommy, SD
Bencsik Niclas, S
Johansson Andreas, C
Björk Lisa, SD
Linderos Henrik, M
Unosson Christer, KD
Svensson Leif, S
Haydari Emily, SD
Jönsson Annika, M
Svensson Stefan, SD
Carlsson Patric, S
Hammar Henrik, M
Håkansson Magnus, KD
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Innehållsförteckning
KF §6
Fastighetsförvärv - Örkelljunga 4:1- Kyrkans egendom
KF §7
Besvarande av motion, SD - Bygg ny grundskola nu

4-5
6 - 15
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KF §6 KLK.2020.125

252

Fastighetsförvärv - Örkelljunga 4:1- Kyrkans egendom
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förvärva fastigheten Örkelljunga
4:1 i enlighet med förslaget till köpekontrakt till en köpeskilling om
1 750 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar att täcka utgiften genom
ianspråktagande av motsvarande belopp ur finansförvaltningen
2021.
Tomas Nilsson, C, deltar inte i beslutet p g a jäv.
Beskrivning av ärendet
Fastigheten Örkelljunga 4:1 bjöds under hösten ut till försäljning på
den öppna marknaden via mäklare. Den aktuella fastigheten ägs av
Örkelljunga församling. Dialoger har under tidigare år förts med
församlingen om möjligheten att komma överens om förvärv från
kommunens sida.
Fastigheten omfattar till största andelen av skogsmark vilket har utgjort
grunden för förvaltning församlingen har utövat. Innehavet är dock
väldigt splittrat och ligger i 16 olika fastighetsdelar inom och i direkt
anslutning till Örkelljunga tätort. Den omfattar en totalareal om drygt
10 hektar.
Örkelljunga 4:1 berörs av olika detaljplaner som täcker in större delen
av den yta som fastigheten har. Planbestämmelserna utgörs i huvudsak
allmän plats för gata eller naturmark och i mindre omfattning ändamål
som avser bostadstomter. Bestämmelserna för allmän plats medför att
kommunen har i och med huvudmannaskapet skyldighet att inlösa
större delen fastigheten.
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Församlingen valde till slut att erbjuda fastigheten till den öppna
marknaden genom anbudsförfarande. Det tidsutrymmet som säljaren
via mäklaren gav möjlighet att delta i budgivningen var förhållandevis
kort. Akut innebar det då för kommunens del att relativt snabbt
bestämma sig om man skulle delta i köpeprocessen. Frågan
diskuterades därför i plankommittén 2020-09-09 med uppfattningen att
bud skall lämnas in på fastigheten.
Budgivningen skedde i konkurrens med två andra intressenter som till
slut medförde att kommunens sista bud om 1 750 000 kr antogs av
säljaren. Mark- och exploateringsingenjören har under våren år 2020
utrett fastighetsvärdet. Anbudet konstateras ligga inom spann som
bedömdes i utredningen.
Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Gunnar Edvardsson, KD, Niclas Bengtsson, SD och Thomas Bjertner,
S, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket godkännes.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-02-03 - KS § 17
Tjänsteskrivelse
Kartbilaga
Utdrag- Värdeutredning
Ludvig co kontrakt.pdf
____________
Expedieras till:
Mikael Strömbäck för hantering
Samhällsbyggnadsnämnden
Göran Sandberg
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KF §7 KLK.2019.316

611

Besvarande av motion, SD - Bygg ny grundskola nu
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet enligt
Martin Gustafssons, C, yrkande om återremiss av ärendet i syfte
att en utredning görs. En bra utredning som ska återkomma till
kommunfullmäktige för behandling och beslut, vari presenteras
förslag så att kommuninvånarna inte blir missledda.
Bakgrund
Anneli Eskilandersson (SD) och Niclas Bengtsson (SD) har 2019-05-08
lämnat in följande motion:
"Bygg ny grundskola nu
Kommunens grundskolor är överfulla och platsbristen riskerar att
allvarligt försämra kvalitén på undervisningen. Sverigedemokraterna
har under föregående mandatperiod motionerat om att bygga en ny
förskola, vilket då avslogs av en majoritet i Kommunfullmäktige som
ansåg att ett gammalt äldreboende gjorde sig bättre som skola. När det
nu visat sig att ett nytt äldreboende inte alls håller den ursprungliga
tidsplanen, där äldreboendet skulle stå färdigt 2017, utan istället gång
på gång skjuts på framtiden, så bör kommunen åter igen se över
möjligheten att, istället för att renovera äldreboendet efter att de äldre
flyttat ut, bygga en ny modern grundskola på annan plats i kommunen.
Ett sådant arbete bör påbörjas snarast möjligt då grundskolan verkligen
behövs för det ökande elevantalet.
Med anledning av ovanstående yrkar vi Sverigedemokrater följande:
Att kommunen snarast påbörjar arbetet med att planera och bygga en
ny grundskola."
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Utredning av motionen
Utbildningsförvaltningen har utrett motionens förslag och lämnat
yttrande genom tjänsteskrivelse 2019-11-12. Utbildningsförvaltningen
har därefter lämnat ytterligare yttrande 2020-04-17 efter återremiss till
utbildningsnämnden för att besvara frågor ställda av kommunstyrelsens
arbetsutskott 2020-01-15. Utbildningsförvaltningen har därefter lämnat
ytterligare yttrande efter återremiss till utbildningsförvaltningen. Detta
yttrande bifogas som beslutsunderlag Svar på frågor angående
lokalutredningen till Motion, SD – Bygg ny grundskola nu.pdf samt
Bilaga 1 Elevantal och klassrum grundskolor 2020 uppdaterad.pdf.
Sammanfattningsvis svarar yttrandet på de frågor som ställts av
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-15.
Ärendets behandling i kommunfullmäktige 2019-05-27
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendets behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen till
utbildningsnämnden för yttrande beträffande behovet och
förutsättningarna för en ny grundskola i Örkelljunga kommun.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda inför
utskottets sammanträde 2019-12-18.
Ärendets behandling i utbildningsnämnden 2019-12-05
Utbildningsnämnden beslutar efter omröstningar att bifalla
Sverigedemokraternas motion och beslutar att översända förslaget till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ärendets behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till
utbildningsnämnden för att senast maj 2020 besvara följande
frågeställningar:
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att utbildningsförvaltningen
utrett behovet och förutsättningarna för byggandet av en ny grundskola
i kommunen.
För att uppskatta det framtida behovet av lokaler har en lokalutredning
genomförts. Utredningen utgår från den senaste befolkningsprognosen
för Örkelljunga kommun samt en inventering av befintliga lokaler i
skolverksamheterna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar att lokalutredningen
kompletteras med elevantal, deras hemvist och svar på frågan hur ser
behovet ut. Behövs då ytterligare lokaler ?
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Arbetsutskottet önskar dessutom hänsyn tagen till två olika framtida
scenarier av befolkningsutvecklingen. Dessutom önskas svar på frågan
vad blir konsekvenserna för nuvarande skolor, framförallt byskolorna.
Noteras att utbildningscentrum inte ska omfattas av utredningen.
Ärendets behandling i utbildningsnämnden 2020-06-04
Utbildningsnämnden beslutar att översända Utbildningsförvaltningens
tjänsteskrivelse som svar på motionen, samt föreslå
Kommunfullmäktige att avslå motionen.
Anneli Eskilandersson (SD) reserverar sig mot Utbildningsnämndens
beslut och inkommer efter sammanträdet med följande skriftliga
reservation:
Behovet av fler lokaler är akut. Alliansen verkar sakna en långsiktig
plan för grundskolan i Örkelljunga och slänger sig snabbt mellan olika
lösningar, som tidigare, att bygga om äldreboendet till en grundskola
eller att lägga ner gymnasiet för att frigöra lokaler till grundskolan och
nu är lösningen att köra hundratals elever med buss till Skånes
Fagerhult. Nu är tydligen lösningen också att göra alla klasser större
och tränga in ännu fler elever i redan för små lokaler. Dock krävs
utbyggnad av ventilationen för att klara de nya överfulla klassrummen.
Hur detta rimmar med Moderaternas vallöften i deras valfolder, där de
skriver om bland annat mindre barngrupper, en ny modern grundskola i
nya lokaler (Södergården) och mindre stök, får de själva förklara för
sina väljare. Oavsett hur man gör med grundskolan, så måste fler
lokaler tas fram och vill man inte lägga ner gymnasiet eller bussa elever
i hundratal till Skånes Fagerhult så är behovet av en ny skola
oundvikligt.
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Vi behöver en genomtänkt lösning för grundskolan, som håller över tid.
Därför bör skolans tjänstemän få uppdrag att planera för en ny
grundskola. Då finns också möjlighet att bygga en modern skola med
den senaste tekniken och de bästa förutsättningarna. Nya lokaler är
långsiktigt en mycket billigare lösning än onödiga busstransporter med
allt vad det innebär och spar alltså pengar till bättre undervisning. Nya
lokaler är på sikt billigare i både underhåll och uppvärmning vilket
sällan tas med i de kalkyler som sätts upp. Dessutom glöms
skolgårdarna bort i kalkylerna. Skolgårdarna är anpassade efter ett visst
tänkt elevantal och när skolorna nu fylls långt över detta antal, så blir
skolgårdarna mindre räknat per elev. Detta minskar elevernas möjlighet
till aktiva raster och bra pausmiljöer från de viktiga lektionerna liksom
en grundskola i Södergården inte skulle tvinga bygdeskolorna till
nedläggning, så kommer inte heller en mindre nybyggd skola att göra
det.
Det är vår målsättning att alla bygdeskolor ska fortsätta att finnas kvar
och den nya skolan ska avlasta de överfulla grundskolorna i centrum.
Det är vår bestämda uppfattning att kommunen bör förutsättningslöst se
över om och hur en ny grundskola kan lösa situation, men eftersom inte
detta fick gehör så reserverar vi oss emot beslutet.
Arbetsutskottet 2020-09-09
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen
Christian Larsson och Gunnar Edvardsson reserverade sig mot skriftlig
mot beslutet enligt följande
Lokalutredningen visar på att det inte behövs byggas en ny skola!
(SD) hävdar i sin motion att kommunens grundskolor är överfulla,
ivrigt påhejade av (S)
För att uppskatta det framtida behovet av en ny skola har två
lokalutredningar genomförts, en som inkluderas utbildningscentrums
lokaler och en som exkluderar. Utredningen utgår från den senaste
befolkningsprognosen.
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Befolkningsprognosen andas optimism och det kommer krävas en hel
del nyproduktion av bostäder och att dessa fylls på med boende i en
rask takt fram till 2029. Om denna prognos slår in så peakar
elevunderlaget redan 2020 och 2021 för att därefter minska.
Byggs en ny skola i Örkelljunga så ser vi inom alliansen även risken
för att elevunderlag ytterligare minskar ute i våra byskolor. Troligt
kommer fler föräldrar välja att flytta sina barn till den nya skolan och
det gör att nedläggning av våra byskolor blir ett faktum.
Att då besluta om att bygga en ny grundskola med denna vetskap att
det finns tillräckligt med lokaler känns helt främmande för alliansen.
Att hantera skattepengar slösaktigt och rent vårdslöst är inget vi ställer
upp på.
Med ovan info så yrkade (M) och (KD) avslag på motionen!
Kommunstyrelsens behandling 2020-10-07
Yrkanden
Anneli Eskilandersson yrkar bifall till motionen.
Thomas Bjertner yrkar med instämmande av Christian Larsson, Gunnar
Edvardsson, Martin Gustafsson, Per-Uno Nilsson och Tommy Brorsson
att motionen ska återremitteras till utbildningsnämnden med följande
motivering och uppdrag:
·
·
·

en konsekvensanalys för kommunens skolor för framtiden
en kostnadsberäkning för uppförande av ny grundskola
förslag till plats där det är lämpligt att uppföra ny grundskola

Proposition och beslut om återremiss
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition dels på frågan om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde, dels på frågan om ärendet ska återremitteras, varefter
kommunstyrelsen beslutar enligt det sistnämnda förslaget.
Kommunstyrelsen har således beslutat återremittera ärendet till
utbildningsnämnden enligt Thomas Bjertners motivering.
Anneli Eskilandersson, Niclas Bengtsson och Michael Bengtsson
reserverar sig mot beslutet till förmån för Anneli Eskilanderssons
yrkande om bifall till motionen.
Utbildningsnämndens beslut 2020-12-03
Utbildningsnämnden beslutar att
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·

översända biträdande utbildningschefens tjänsteskrivelse med
karta som svar på kommunstyrelsens återremiss.

·

notera att kostnadsberäkningen inte kan ske hos
Utbildningsnämnden.

Arbetsutskottets förslag 2021-01-20
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att
bifalla Anneli Eskilanderssons (SD) och Niclas Bengtssons (SD)
motion att kommunen snarast påbörjar arbetet med att planera och
bygga en ny grundskola.
Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden 1-5
1.Anneli Eskilandersson, Christian Larsson, Niclas Bengtsson, Tommy
Brorsson och Michael Bengtsson yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
2. Gunnar Edvardsson yrkar med instämmande av Thomas Bjertner,
Tomas Nilsson, Arne Silfvergren, och Andreas Johansson att ärendet
ska återremitteras till utbildningsnämnden med följande uppdrag:
Lokalutredning för kommunens skolor med elevantal och deras
hemvist. Behövs ytterligare lokaler?
3.Thomas Bjertner yrkar i andra hand avslag på arbetsutskottets
förslag.
4.Christian Larsson yrkar med instämmande av Tommy Brorsson som
tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att före avtalet signeras ska
kommunfullmäktige godkänna avtalsförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar att antal elever och skolform skall finnas
med i underlaget.
5.Arne Silfvergren med instämmande av Thomas Bjertner yrkar som
tilläggsyrkande att en kommunövergripande ekonomi- och byggstrategi
ska utarbetas för kommunen.
Beslutsgång
Proposition 1
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition, dels på frågan om ärendet ska återremitteras, dels på
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frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att
kommunstyrelsen antar det sistnämnda förslaget.
Kommunstyrelsen har således beslutat att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde.
Mot beslutet reserverar sig Gunnar Edvardsson, Thomas Bjertner,
Tomas Nilsson, Arne Silfvergren och Andreas Johansson.
Proposition 2 och omröstning
Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag mot
Thomas Bjertners avslagsyrkande och finner att arbetsutskottets förslag
antas.
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas;
Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för Thomas Bjertners avslagsyrkande.
Genomförd omröstning utfaller med 6 röster för ja, 2 röster för nej och
3 röster för avstår. Niclas Bengtsson, Tommy Brorsson, Per-Uno
Nilsson, Anneli Eskilandersson, Michael Bengtsson och Christian
Larsson röstar ja. Thomas Bjertner och Arne Silfvergren röstar nej.
Gunnar Edvardsson, Andreas Johansson och Tomas Nilsson avstår från
att rösta.
Kommunstyrelsen har således tillstyrkt arbetsutskottets förslag.
Mot beslutet reserverar sig Thomas Bjertner, och Arne Silfvergren.
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Proposition 3
Ordföranden ställer proposition, dels på frågan om bifall till Christian
Larssons tilläggsyrkanden, dels på avslag av detsamma och finner att
kommunstyrelsen tillstyrker tilläggsyrkandena.
Kommunstyrelsen har således bifallit Christian Larssons
tilläggsyrkanden.
Mot beslutet reserverar sig Arne Silfvergren och Thomas Bjertner.
Proposition 4
Ordföranden ställer slutligen proposition, dels på bifall till Arne
Silvergrens tilläggsyrkande, dels på avslag på detsamma och finner att
det sistnämnda förslaget antas.
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas;
Ja-röst för bifall till Arne Silvergrens tilläggsyrkande.
Nej-röst för avslag på Arne Silvergrens tilläggsyrkande.
Genomförd omröstning utfaller med 2 röster för ja och 9 röster för nej.
Thomas Bjertner och Arne Silfvergren röstar ja. Niclas Bengtsson,
Tommy Brorsson, Per-Uno Nilsson, Anneli Eskilandersson, Michael
Bengtsson, Christian Larsson, Gunnar Edvardsson, Andreas Johansson
och Tomas Nilsson röstar nej.
Kommunstyrelsen har således avslagit Arne Silfvergrens
tilläggsyrkande.
Mot beslutet reserverar sig Arne Silfvergren och Thomas Bjertner.
Ajournering
Noteras att ärendet ajourneras klockan 14.30 -15.00.

14(15)

Sammanträdesprotokoll 2021-02-22
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
att bifalla Anneli Eskilanderssons (SD) och Niclas Bengtssons (SD)
motion att kommunen snarast påbörjar arbetet med att planera och
bygga en ny grundskola.
Kommunfullmäktige beslutar att före avtalet signeras ska
kommunfullmäktige godkänna avtalsförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar att antal elever och skolform skall finnas
med i underlaget.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Martin Gustafsson, C, yrkar återremiss av ärendet i syfte att en
utredning görs. En bra utredning som ska återkomma till
kommunfullmäktige för behandling och beslut, vari presenteras förslag
så att kommuninvånarna inte blir missledda.
Mikael Eskilandersson, SD, Anneli Eskilandersson, SD, Christian
Larsson, M, och Henrik Hammar, M yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
I ärendet yttrar sig även Leif Svensson, S, Gunnar Edvardsson, KD
Thomas Bjertner, S, Christer Unosson, KD, Gunilla Danielsson, S,
Niclas Bengtsson, SD, och Patric Carlsson, S.
Beslutsgång
Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad med anledning av yrkandet
om återremiss av ärendet ställer ordföranden proposition, dels på frågan
om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, dels på frågan om
ärendet ska återremitteras enligt Martin Gustafssons yrkande, varefter
ordföranden förklarar att kommunfullmäktige beslutat enligt det
sistnämnda förslaget.
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Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:
Ja-röst för att ärendet ska återremitteras.
Nej-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstningsresultat
Genomförd omröstning utfaller med 16 ja-röster och 21 nej-röster.
Omröstningen framgår närmare av till protokollet fogad
närvaroförteckning.
Med hänsyn till bestämmelserna om minoritetsåterremiss har
kommunfullmäktige således beslutat återremittera ärendet.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-02-03 - KS § 18
Motion, SD - Bygg ny grundskola nu
Protokoll 2020-10-07 - KS § 144
Protokoll 2020-12-03 - UN § 111
Tjänsteskrivelse - komplettering utifrån beslut i Utbildningsnämndens
arbetsutskott avseende Sverigedemokraternas motion Bygg ny
grundskola nu.pdf
Karta för eventuell placering av ny skola.pdf
Protokoll 2020-09-09 - KSAU § 199
Protokoll 2019-06-19 - KSAU § 187
Bilaga 1 Elevantal och klassrum grundskolor 2020 uppdaterad.pdf
Svar på frågor angående lokalutredningen till Motion, SD – Bygg ny
grundskola nu.pdf
Protokoll 2020-06-04 - UN § 61
Tjänsteskrivelse - Motion, SD - Bygg ny grundskola nu
Protokoll 2020-01-15 - KSAU § 9
Protokoll 2019-12-05 - UN § 109
____________
Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17 för behandling
Utbildningsnämnden för information

