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KS § 131 KLK.2020.2 00

Eventuellt övriga ärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som extra ärende hantera KLK
2020.410 Återbetalning av förlagslån och inbetalning av
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk Förening och KFN
2019.235 Riksettanrallyt 2021 istället för inställt rally 2020 p g a
covid 19
___________
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KS § 132 KLK.2020.377 041

Delårsrapport för kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Delårsrapport 2020,
version 3, för kommunstyrelsens verksamheter.

Bakgrund
Kommunstyrelsen inklusive Kommunfastigheter redovisar
nettokostnader som är 2,5 mkr lägre än budget för årets första
8 månader. För samma period redovisar Kommunfastigheter ett
underskott på 0,5 mkr, även prognosen för helåret visar ett underskott
på 0,5 mkr. För Kommunledningsförvaltningen inklusive
Kommunfastigheter visar prognosen för helåret ett överskott på 2,0
mkr. Överskottet beror på allmän sparsamhet och ersättningen från
Migrationsverket som uppgick till ca 0,8 mkr för perioden jan - aug.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-16 - KSAU § 205
REV 3 Verksamhetsberättelse KS delår.pdf
___________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Anna Lindström
Carita Gustafsson
Mathias Svensson
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KS § 133 KLK.2020.234 042

Delårsrapport 2020 för Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna Delårsrapport
2020-08-31 för Örkelljunga kommun.

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till
revisorerna inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Bakgrund
Föreligger Delårsrapport 2020 för Örkelljunga kommun.

Väsentliga händelser sedan årsskiftet
• Precis som samhället i övrigt har Örkelljunga kommun drabbats hårt
av Covid-19 pandemin. Kommunen hade dock vid skrivandets stund
klarat sig utan att få in något fall inom äldreomsorgen eller
hemtjänsten.
• Serkon i Vellinge AB har taget över kommunens drift av löneenheten.
Serkon levererar redan i nuläget verksamhetsstöd (controllerstöd) till
förvaltningarna och sköter den löpande redovisningen för kommunen.
Med dessa förändringar ser vi potential till minskad sårbarhet och
bättre integrering av löne- och ekonomiprocesserna.
• Kammarrätten biföll kommunens överklagan om ersättning för gode
män till ensamkommande barn. Innebörden av detta var att
Migrationsverket blev tvungen att ersätta Örkelljunga kommun med
603 tkr, som resultatmässigt intäktsfördes på Överförmyndarnämnden
och får en positiv resultatpåverkan på verksamhetsåret 2020.
• Kommunstyrelsen har fattat beslut om att söka medlemskap i det
nordvästskånska VA- samarbetsorganet NSVA.
• Ny vision, Vision 2040 är under framtagande och kommer att gälla
fr.o.m. verksamhetsåret 2021.
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Driftredovisning per styrelse/nämnd i mkr Utfall 200831

Budget

200831

Prognos

201231

Budget

201231

Prognostiserad

Budgetavvikelse
Kommunstyrelsen -24,6 -27,1 -39,1 -41,1 2,0

Revision -0,2 -0,5 -0,8 -0,8 0,0

Överförmyndarnämnd -0,6 -1,0 -1,5 0,5

Samhällsbyggnadsnämnd exkl VA -21,9 -20,6 -31,7 -30,9 -0,8

Vatten och Avlopp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kultur- och fritidsnämnd -13,4 -13,6 -20,4 -20,4 0,0

Utbildningsnämnd -157,7 -168,1 -250,7 -252,3 1,6

Socialnämnd -134,8 -131,7 -206,6 -197,6 -9,0

Summa exkl poster ej hänförbara till

verksamhetens intäkter och kostnader i

resultaträkningen.

-353,2 -361,6 -550,3 -544,6 -5,7

Justeras: Poster som ej är hänförbara till

verksamhetens intäkter och verksamhetens

kostnader i resultaträkningen.

1,4 -8,5 -9,8 -9,8 0,0

Verksamhetens intäkter och

verksamhetens kostnader enligt
resultaträkning

-351,8 -370,1 -560,1 -554,4 -5,7

Beslutsunderlag
Delårsrapport, reviderad.pdf
___________

Expedieras till:
Revisorerna
Kommunfullmäktige
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
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KS § 134 KLK.2020.4 00

Information från ekonomichefen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från Stefan
Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om kommande arbete
med beredningen inför budget 2021.
___________
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KS § 135 KLK.2020.391 041

Budgetunderlag till budget 2021 och EFP 2022-2023
för kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna budgetunderlaget
för kommunstyrelsens verksamhetsområde, inklusive
investeringsbudget och fastighetsbudget, till budgetberedningen
inför budget 2021.

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram underlag inför budget
2021. Det har tagits fram budgetunderlag för kommunstyrelsens
verksamhetsområde, investeringsbudget och underlag för
kommunfastigheter. Nya mål arbetas fram under hösten 2020. Tanken
är att det ska bli ett enkelt målarbete med ett fåtal tydliga mål.

Kommunchef Stefan Christensson redovisar huvuddragen i
budgetunderlaget. Kommunledningsförvaltningen har stora framtida
utmaningar att hantera. Bland annat har Ängelholms kommun sagt upp
avtalet om upphandlingsstöd till den 31 december 2020.
Kommunen kan även räkna med högre IT-kostnader framöver som ett
resultat av den pågående digitaliseringstrenden. Redan under
verksamhetsåret 2021 kommer licenskostnaderna att öka kraftigt. Ett
annat kostnadsdrivande exempel är den nya lagen om tillgänglighet till
digital offentlig service som gäller från och med 2020 och som innebär
markant ökade kostnader för att hantera digital information på ett sätt
som är förenligt med gällande lagstiftning. Kommunen har tagit beslut
om att söka inträde i NSVA och låta dem ta över driften av kommunens
VA-anläggning. Vid medlemsskap kommer detta att innebära ett
bortfall på 240 tkr i OH-intäkter från VA-enheten. Utöver detta så har
kommunledningsförvaltningen indexuppräkningar att hantera för
medlemsavgiften till RSNV och ekonomistöd från Serkon.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-16 - KSAU § 215
KS Budget 2021.pdf
Investeringsbudget 2021-2023 20200831.pdf
___________

Expedieras till:
Budgetberedningen, Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
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KS § 136 KLK.2020.5 00

Information från kommunchefen

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från Stefan
Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om kommunstyrelsens
verksamhet.
___________
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KS § 137 KLK.2020.216 016

Information om kommunens hantering av covid 19

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen från Stefan
Christensson till handlingarna.

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om situationen för
kommunen vad gäller covid 19. Kommunen har god tillgång till
skyddsutrustning. Ledningsmöte hålls var fjärde vecka.
_________
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KS § 138 KFN.2020.143 805

Initiativ från M, Coronapeng

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kultur- och fritidsnämnden
200.000 kronor från tilläggsbudget 2 för införandet av Coronapeng,
i syfte att föreningar och kulturarrangörer ska kunna söka bidrag
för förlorade arrangemangsintäkter.

Beslutet överlämnas till ekonomichefen för införande i förslaget i
tilläggsbudget 2 för 2020.

Bakgrund
Kristofer Nennestam (M) har på kultur- och fritidsnämndens
sammanträde 2020-08-17 inkommit med följande initiativ från
Moderaterna i Örkelljunga;

Moderaterna i Örkelljunga vill införa en Coronafond på 100 tkr för att
föreningar och kulturarrangörer skall kunna söka bidrag för förlorade
arrangemangsintäkter.

Förvaltningen bör skyndsamt ansöka om 100 tkr ifrån tilläggsbudget 2
för införandet av coronapeng.

Föreningar och arrangör skall senast den 15 november inkomma med
ansökningar ifrån dessa medel där sedan kultur och fritidsnämnden
delar ut max 15 000:-/förening, arrangör.

Bifogat med ansökan skall en ekonomisk redogörelse sändas där det
tydligt framgår vilka intäktsbortfall föreningen/arrangören har haft.
Nämnden fattar sedan beslut och tilldelar föreningen/arrangören medel
som utbetalas under december månad.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka en ansökan till
kommunstyrelsen om 100 000 kronor från tilläggsbudget 2 för
införandet av Coronapeng, i syfte att föreningar och kulturarrangörer
ska kunna söka bidrag för förlorade arrangemangsintäkter.
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Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att uppdra till förvaltningen
att ta fram ett förslag till regelverk för bidraget samt att undersöka
möjligheten till extern finansiering.

Kommunstyrelsen behandling

Yrkanden
Tomas Nilsson yrkar med instämmande av Gunnar Edvardsson, Martin
Gustafsson, Christian Larsson, Tommy Brorsson, Thomas Bjertner och
Arne Silvergren att Coronapengen ska utökas från 100.000 kronor till
200.000 kronor.

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

Kommunstyrelsen har därmed utökat arbetsutskottets förslag till beslut
med ett anslag på 200.000 kronor istället för 100.000 kronor.

Noteras att ärendet ajourneras klockan 14.15-14.30.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-09 - KSAU § 195
Protokoll 2020-08-17 - KFN §64
Initiativ från M - Coronapeng.pdf
___________

Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-19
Stefan Christensson
Caroline Arvill
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KS § 139 KLK.2020.371 028

Kommunal Gratifikation för 25 års tjänstgöring i
Örkelljunga kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar utdela kommunal gratifikation till
nedanstående personer för 25 års tjänstgöring i Örkelljunga
kommun. Kommunstyrelsen beslutar framföra kommunens stora
tack för utfört arbete för Örkelljunga kommun.

Bakgrund
Följande personer har varit anställda 25 år i Örkelljunga kommun den
31 december 2020:

Tommy Punnerud, Utbildningsförvaltningen
Malena Kristiansson, Socialförvaltningen
Marie Helgesson, Utbildningsförvaltningen
Charlotte Svensson, Utbildningsförvaltningen
Eva-Lotta Persson, Utbildningsförvaltningen
Jessika Karlsson, Socialförvaltningen
Jessica Larsson, Socialförvaltningen
Ronnie Angel, Socialförvaltningen
Birgit Wåhlström Schor, Socialförvaltningen

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-16 - KSAU § 211
Tjänsteskrivelse - 25 års gåva 2020
___________

Expedieras till:
Berörda
Paulina Stål
Carina Gustafsson
Magnus Håkansson
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KS § 140 KLK.2020.373 042

Delårsrapport 2020 för Söderåsens Miljöförbund

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapport 2020 från
Söderåsens Miljöförbund till handlingarna.

Sammanfattning
Direktionen för Söderåsens Miljöförbund har beslutat översända
delårsrapporten till medlemskommunerna för kännedom.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-16 - KSAU § 213
Protokoll - Halvårsredovisning 2020 Söderåsens Miljöförbund
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 141 KLK.2020.199 107

Begäran om höjning av medlemsbidraget - Söderåsens
Miljöförbund

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun beslutar att godkänna
begäran från Söderåsens Miljöförbund om höjning av medlems-
bidraget fr.o.m. år 2021 med 18 kr till 150 kr/invånare och år.

Från och med år 2022 ska medlemsbidraget för varje kalenderår
räknas upp enligt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) med basmånad oktober.

Beslutet gäller under förutsättning av att medlemskommunerna
fattar likalydande beslut.

Anneli Eskilandersson, Niclas Bengtsson och Michael Bengtsson
reserverar sig mot beslutet till förmån för Anneli Eskilanderssons
avslagsyrkande.

Bakgrund
Direktionen i Söderåsens Miljöförbund har beslutat översända begäran
om höjning av medlemsbidraget fr.o.m. år 2021 med 18 kr till 150
kr/invånare och år samt att medlemsbidraget därefter årligen får räknas
upp enligt SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med
basmånad oktober.

Förslag på beslutstext till medlemskommunerna
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna föreslås fatta beslut med
följande lydelse:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderåsens miljöförbunds
begäran om höjning av medlemsbidraget fr.o.m. år 2021 med 18 kr till
150 kr/invånare och år.

Från och med år 2022 ska medlemsbidraget för varje kalenderår räknas
upp enligt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med
basmånad oktober.
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Ärendebeskrivning/Problembeskrivning
Miljöförbundet har inte tillräckliga resurser (medlemsbidrag) för att
inom sitt uppdragsområde genomföra all den myndighetsutövning som
åligger myndigheten och som endast kan finansieras med skattemedel.

Risk för negativt resultat
Direktionen ska för varje år fastställa mål och budget för
nästkommande år samt flerårsbudget. Miljöförbundet har ökade
kostnader för sin verksamhet inom flera områden. I samband med
arbetet med budget 2020 och flerårsbudgeten för 2021 och 2022 har det
blivit tydligt att miljöförbundet inte har förutsättningar att kunna nå sitt
övergripande finansiella mål på 1,5 % överskott av omsättningen och
på sikt riskerar negativa resultat.

Detta beror huvudsakligen på att medlemsbidragets storlek baseras på
ett fast (nominellt) värde som inte tar hänsyn till förändringar i
prisnivån (dvs kostnadsökningar i form av löner m m). Värdet har
urholkats under tio års tid.

Förbundet behöver för år 2021 skattekompensation motsvarande 18
kr/invånare och år och därefter årligen kompensation enligt index. Vid
uppräkning enligt SKRs prisindex rekommenderas att man använder
basmånad oktober. Vilket förbundet sedan tidigare gör vid uppräkning
av taxor.

I kommande förslag till ny förbundsordning återkommer Söderåsens
Miljöförbunds direktion med förslag rörande mekanismer som skall
förhindra att förbundet bygger på sig ett allt för stort eget kapital
beroende på framtida effektiviseringar.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Anneli Eskilandersson yrkar avslag på begäran från Söderåsens
Miljöförbund om höjning av medlemsbidraget fr.o.m. år 2021 med
18 kr till 150 kr/invånare och år.

Per-Uno Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att
tillstyrka Förbundets anhållan om bidrag.
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Proposition
Sedan överläggningen förklaras avslutad ställer ordföranden
proposition på förslagen och finner att arbetsutskottets förslag
tillstyrks.

Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition godkännes:

Ja röst för arbetsutskottets förslag
Nej röst för Anneli Eskilanderssons avslagsyrkande

Genomförd omröstning utfaller med 6 ja röster, 3 nej röster och 2 röster
för avstår.

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

Kommunstyrelsen har således tillstyrkt arbetsutskottets förslag om
bifall till bidragsansökan från Söderåsens Miljöförbund.

Anneli Eskilandersson, Niclas Bengtsson och Michael Bengtsson
reserverar sig mot beslutet till förmån för Anneli Eskilanderssons
avslagsyrkande.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-09 - KSAU § 196
Beslut för kännedom och vidarebefordran till KF - Protokollsutdrag §
31 tlll medl komm.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS § 142 KLK.2020.169 053

Besvarande av motion från SD om bättre kost i
kommunens verksamhet

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen översända
utbildningsnämndens beslut i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar att motionens förslag ska
genomföras från hösten 2020 i skolorna i tätorten.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att skolorna utanför tätorten
och förskolorna så långt det är möjligt ska servera en dagens och
en vegetarisk rätt och att Utbildningsförvaltningen framöver
strävar efter att skolorna utanför tätorten och förskolorna alltid
får möjlighet att servera en dagens och en vegetarisk rätt.

Thomas Bjertner och Arne Silfvergren reserverar sig mot beslutet till
förmån för Thomas Bjertners yrkande att motionen ska avslås med
hänvisning till likvärdigheten mellan kommunens skolor.

Sammanfattning

Anneli Eskilandersson (SD) har 2020-04-02 inkommit med motionen
Bättre kost i kommunens verksamhet:

Sverigedemokraterna tycker det är viktigt att kommunens kost är god,
näringsriktig och av bra råvaror. Vi har bra personal som också
näringsberäknar, tillagar och serverar bra mat inom vår verksamhet.

Kommunen ska tillhandahålla en bra kost som kan erbjudas i princip
alla. Dock har kommunen ingen skyldighet att specialanpassa kosten,
när det redan finns mat som är bra och som individen kan äta.

Det enda rimliga förhållningssätt som man kan ha, som är hållbart i
längden utifrån kostnader och nytta, är att anpassa maten efter
näringsinnehåll och då göra en rätt med kött/fisk och en rätt som är
vegetarisk.

Därmed får alla elever möjlighet att välja fritt mellan dessa rätter och
ingen behöver förklara sitt val.

Undantag från detta ska givetvis göras för medicinsk specialkost.
Kommunen lever då upp till kravet på att erbjuda alla en bra kost.
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Med anledning av problematiken kring kosten, yrkar vi
Sverigedemokrater följande:

Att kosten som serveras i Örkelljunga kommuns skolor ska bestå av två
rätter, en "dagens" och en vegetarisk.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2020-05-20 § 140, beslutat att
remittera motionen till Utbildningsnämnden för yttrande senast
2020-09-09.

Utbildningsnämndens yttrande

Utbildningsnämnden beslutar att översända Utbildningsförvaltningens
tjänsteskrivelse som svar på motionen.

Utbildningsnämndens föreslår kommunfullmäktige besluta att
motionens förslag ska genomföras från hösten 2020 i skolorna i
tätorten. Vidare föreslås att skolorna utanför tätorten och förskolorna så
långt det är möjligt ska servera en dagens och en vegetarisk rätt och att
Utbildningsförvaltningen framöver strävar efter att skolorna utanför
tätorten och förskolorna alltid får möjlighet att servera en dagens och
en vegetarisk rätt.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Anneli Eskilandersson yrkar bifall till motionen och arbetsutskottets
förslag till beslut.

Thomas Bjertner yrkar att motionen ska avslås med hänvisning till
likvärdigheten mellan kommunens skolor.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Thomas
Bjertners yrkande och finner att utskottets förslag tillstyrkes.

Kommunstyrelsen tillstyrker således arbetsutskottets förslag till beslut.

Thomas Bjertner och Arne Silfvergren reserverar sig mot beslutet till
förmån för Thomas Bjertners yrkande.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-09 - KSAU § 198
Motion bättre kost i kommunens verksamhet. (SD)pdf
Protokoll 2020-08-13 - UN § 73
Tjänsteskrivelse Utbildningsförvaltningens svar på
Sverigedemokraternas motion Bättre kost i kommunens verksamhet.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Besvarande av Motion, SD - Smarta papperskorgar

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att som svar på motionen överlämna
genomförda undersökningar i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget i motionen att
undersöka om Smarta papperskorgar är en möjlig väg att reducera
kostnaden och öka effektiviteten för renhållningen.

Kommunfullmäktige instämmer i samhällsbyggnadsnämndens
uttalande att det är svårt att nå kostnadseffektivitet med aktuella
Smarta papperskorgar i en kommun av Örkelljungas storlek.

Bakgrund
Tommy Brorsson (SD) lämnar 2018-08-27 in följande motion:

"Det finns idag Smarta papperskorgar som nyttjar ny teknik och som
drivs av solenergi. Innehållet pressas ihop vilket gör att korgen rymmer
fem gånger så mycket som vanliga papperskorgar. Signal skickas när
det är dags för tömning. Detta spar mycket tid och onödigt arbete samt
eliminerar att man tömmer halvfulla papperskorgar. De hindrar också
fåglar och råttor från att sprida innehållet. Detta skulle på sikt minska
kostnaderna för renhållning i kommunen.

Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår:
Att kommunen undersöker om Smarta papperskorgar är en möjlig väg
att reducera kostnaden och öka effektiviteten för renhållningen."

Kommunfullmäktige har 2018-09-24 § 93 beslutat överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till samhällsbyggnads-
nämnden, med uppdraget att bedöma kostnaderna respektive
effektiviseringsvinsterna med smarta papperskorgar. Yttrandet ska
lämnas senast i februari 2019.
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Svar från enhetschefen Gata Park
Enhetschef Anneli Enryd har lämnat svar på motionen
2019-01-24 benämnd Komplettering till svar avseende motion Smarta
papperskorgar:

Sammanfattning
Gata Park enheten har rutiner att varje vecka hantera tömning av
papperskorgar och hundlatrinkärl. Ett övervägande och bedömning har
gjorts att behovet av smarta papperskorgar anses överflödigt med
hänvisning till att det finns fasta rutiner och resurser i sådan omfattning
att det anses tillräckligt.

Kostnadsberäkning

Synpunkt
Kostnadsmässigt skulle en tjänst göra mer nytta. Den personen skulle
kunna användas även till andra uppgifter.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om utvärdering
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat uppdra till förvaltningen
att verkställa en begränsad test av smarta papperskorgar med
återrapportering senast 2019-12-09, och därmed anse motionen
besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för beaktande av förslagen i motionens
attsats och samtidigt förtydliga kostnaderna och eventuell test.
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Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att motionen bifalles, och att
det pågående testet återkopplas till nämnden 2020-03-09.

Återremiss från kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för svar senast april 2020. Arbetsutskottet
inväntar därmed samhällsbyggnadsnämnden yttrande efter det att
pågående testet återkopplats till nämnden 2020-03-09.

Utvärdering från Anneli Enryd
Första 10 dagarna ökade slängt skräp i papperskorgen. Sedan dess har
inte skräpet ökat utan snarare minskat.

Bedömningen är att den här typen av papperskorg är resurskrävande.
Kärlen måste ställas centralt och tillgängligt. Någon form av
investering krävs för hantering av tunga fraktioner. Okomprimerat
väger soporna ca 20 kg och komprimerat ca 40-50 kg.

Det har inte visat på någon märkbar skillnad på nedskräpningen i
området eller mängden skräp i Big Belly eller övriga papperskorgar i
området.

Papperskorgarna är stora och rymmer mycket vilket skulle innebära att
en placering i utkanter av centrum skulle medföra längre perioder innan
tömning. I kärlen slängs även hundträck som skulle innebära att varma
dagar börjar kärlen att sprida en odör och medför stor risk för
mikrobiologisk smitta för den som hanterar avfallet.

Om kommunen använder NÅRAB för tömning tenderar kostnaderna
för kärltömning att öka och det är inte möjligt att tömma kärlen i
samband med hushållssopor i och med att det inte är sorterat. Placering
av kärlen, för tillgänglighet av tömning, innebär att de hamnar utanför
de centrala delarna.

Förklaring
Papperskorgen har tömts en gång. Vikten uppgick till 23 kg
okomprimerat. Denna nivå på vikten är för hög för att det ska kunna
vara möjligt att lyfta, okomprimerat skräp i säck, upp på fordonsflak.
För det krävs åtminstone två personer. Lyfthöjden är 1,2 m.
Komprimerat skräp väger 40-50 kg.
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Alternativet är att anskaffa fordon med kran eller att två personer
hanterar säckarna alternativt att en kompaktlastare med skopa används.
En skopa till kompaktlastare begränsas till max 3 komprimerade säckar.
Annat alternativ är att säckarna lastas på medföljande fordon från
skopa.

Under försöksperioden har en tömning utförts av fullt kärl.
Papperskorgen har larmat ytterligare 5 gånger och det visade sig vara
större fraktioner som täckte indikatorn. Fraktionen bestod av kartonger,
en jacka och en kudde, utspridd vid tre (3) tillfällen av fem (5).

I dagsläget, under sommarhalvåret töms papperskorgarna minst en gång
per vecka och mer publika platser kräver 2-3 tömningar per vecka.
Papperskorgar som är halvfulla lämnas om det är möjligt till nästa
tömning. Kärl med hundträck töms varje gång för att minimera odörer
och smittspridning.

Under vinterhalvåret töms papperskorgarna vid behov och publikt
minst en gång per vecka.

I samband med tömningen städas närområdet och andra kontroller
utförs okulärt vid lekplatser, parker och andra förekommande gator,
gång- och cykelvägar och andra anläggningar.

Nedskräpningen på mark, i närområdet, är oförändrad. I närområdet
finns nio (9) papperskorgar. Skräpet i dessa är oförändrat.

Det har gjorts en översyn om möjligheter till att hantera tunga
sopsäckar. I dagsläget finns inte dessa maskinella resurser.

Möjlighet att använda t ex. NÅRAB har övervägts och detta ger
ytterligare en ökad kostnad för tömning. Den hanteringen faller inte
under hushållsavfallstömning och ger därmed en högre kostnad. För
detta krävs även att kärlen är placerade på sådant sätt att de hamnar mer
avsides och bedöms att de inte ger den önskade effekten.
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Ekonomisk jämförelse över kostnader för Big Belly och en standard
papperskorg.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att till kommunfullmäktige
överlämna genomförda undersökningar i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därmed kommunfullmäktige
besluta att bifalla förslaget i motionen att undersöka om Smarta
papperskorgar är en möjlig väg att reducera kostnaden och öka
effektiviteten för renhållningen.

Samhällsbyggnadsnämnden uttalar slutligen att nämnden ser det som
svårt att nå kostnadseffektivitet med aktuella Smarta papperskorgar i en
kommun av Örkelljungas storlek.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Tommy Brorsson och Martin Gustafsson yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut, vilket kommunstyrelsen tillstyrker.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-09 - KSAU § 197
Protokoll 2020-08-24 - SBN § 56
Protokoll 2020-02-24 - SBNAU § 10
Yttrande till återremiterad fråga rörande smarta papperskorgar
200318.docx
Motion, SD - Smarta papperskorgar
Tjänsteskrivelse
Protokoll 2019-02-04 -SBN §10 _KS §214 Motion (SD) -Smarta
papperskorgar.pdf
Protokoll 2019-02-27 - KSAU § 46
Tjänsteskrivelse SBF ang motion ang smarta papperskorgar (inkl
kostnad).pdf
Protokoll 2019-12-09 - SBN § 120.docx
Borås.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Besvarande av motion, SD - Bygg ny grundskola nu

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet 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

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.

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.
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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

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.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-09 - KSAU § 199
Protokoll 2019-06-19 - KSAU § 187
Motion, SD - Bygg ny grundskola nu
Protokoll 2019-12-05 - UN § 109
Tjänsteskrivelse - Motion, SD - Bygg ny grundskola nu
Protokoll 2020-01-15 - KSAU § 9
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Protokoll 2020-06-04 - UN § 61
Svar på frågor angående lokalutredningen till Motion, SD – Bygg ny
grundskola nu.pdf
Bilaga 1 Elevantal och klassrum grundskolor 2020 uppdaterad.pdf
___________

Expedieras till:
Utbildningsnämnden
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Informationsärenden 2020

Kommunstyrelses beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationsärendet till
handlingarna.

Bakgrund
Justerat protokoll Örkelljungabostäder 2020-08-25
___________
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Återbetalning av förlagslån och inbetalning av
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk Förening

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar
1.Att Örkelljunga kommun till Kommuninvest ekonomisk förening
("Föreningen") ska inbetala ett insatsbelopp om 3 893 200 kronor
samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som
krävs med anledning av inbetalningen.

2.Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen
till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022,
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300
kronor per invånare.

3.Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven
person att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som
krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

4.Örkelljunga kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges
möte (innehållande beslutet enligt ovan) inklusive anslagsbevis och
lagakraftbevis finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser kommunens ekonomichef att vidta
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt
besluten ovan.

Bakgrund

Om Kommuninvest
Örkelljunga kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening
("Föreningen"). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i
finansieringsfrågor.
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Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ)
("Kommuninvest"). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en
solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra
Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare
och finansiella institutioner.

Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan
på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest.

Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för
förlagslånen bifogas som Bilaga 1 ("Lånevillkoren").
Örkelljunga kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 29
september 2020 till 1 800 000 kronor, jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest
inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre
fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av
Kommuninvest.

Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd.
Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från
Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i
Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen
sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till
medlemmarna.

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt
kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att
omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats
till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen
i form av en kapitalinsats.
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Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det
två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja
mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så
att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats
ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300
kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för
regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av
2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar
successivt under de kommande fyra åren enligt följande:

År Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun) Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)
2020 900 180
2021 1 000 200
2022 1 100 220
2023 1 200 240
2024 1 300 260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras
kapitalinsatser i Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp. För
Örkelljunga kommuns del innebär det totalt 3 893 200 kronor fördelat
på förlagslånet 1 800 000 kronor, år 2022 146 600 kronor, år 2023 973
300 kronor och år 2024 973 300 kronor.

Skrivelse föreligger från kommunchef Stefan Christensson och
redovisningschef Anna Lindström.

Beslutsunderlag
Återbetalning av förslagslån.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Stefan Christensson
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KS § 147 KFN.2019.235 861

Riksettanrallyt 2021 istället för inställt rally 2020 p g a
covid 19

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett anslag på
100.000 kronor till kultur- och fritidsnämnden för genomförande
av arrangemanget Riksettanrallyt Jubileum och Målgång 2021.
Kostnaden täcks genom ianspråktagande av motsvarande belopp
ur kommunstyrelsens medel till förfogande 2021.

Kommunstyrelsen beslutar genom kultur- och fritidsnämnden att
anmoda SMK Örkelljunga att genomföra arrangemanget och vid
arbetsutskottets sammanträde den 18 augusti 2021 låta SMK
lämna en uppföljning av genomfört arrangemang av
Riksettanrallyt i Örkelljunga kommun.

Historia
Riksettanrallyt genomfördes för första gången 2000. År 2020 var det
20-årsjubileum som fick ställas in p g a covid 19.

Syftet med rallyt var att uppmärksamma vägsträckan och dess företag
efter att E4:an hade byggts, men fokuserar nu på rallyt. Deltagande
kommuner är Markaryd, Ljungby, Värnamo, Vaggeryd, Örkelljunga
och Jönköping. Rallyts målgång byter kommun varje år. Då Jönköping
avstått 2020 planerades att Örkelljunga skulle bli värd för målgången.
Arrangemanget ställdes in p g a covid 19.

Evenemanget är uppbyggt av motorklubbar och kommuner och drar
varje år alltfler besökare med veteranbilar och entusiastfordon. Vid
förra målgången kom ca 1200 ekipage, det är kostnadsfritt för
besökare. Skriftliga samarbetsavtal för arbetet saknas för närvarande,
men överenskommet är ersättning för deltagande kommuner 4 000
kronor och målgångens kostnad beräknas generellt till ca 100 000
kronor.
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Budget för målgång 2021 är beräknad till 25 000 kronor i ersättning till
motorklubben SMK för att arrangera rallyt samt totalt ca 100 000
kronor för utgifter med arrangemanget, här inkluderas även oförutsedda
utgifter. Rallyt inträffar i maj och planerad plats är Fagerhult Fedinge
flygfält där ägaren även planerar utställning av äldre
entreprenadmaskiner och ev. flygplan. Rallyt är tänkt att ha tema 50-tal
i artist- och meny-val.

Kultur-och fritidsnämnden har 2020 beslutat ansöka om 100 000
kronor hos kommunstyrelsen för arrangemang Riksettanrallyts
jubileum och målgång 2020. Nämnden avsåg att anlita SMK
Örkelljunga som arrangör för hela arrangemanget och gav då
förvaltningschefen i uppdrag att skriva avtal med SMK Örkelljunga.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-02-05 - KS § 26
___________

Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden
Stefan Christensson
Anna Lindström
Serkon
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