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Närvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun 2020-10-26

Omröstningar

Ordinarie ledamöter
När-
varo

§ 82
KS LS

§ 84
Åter Idag

§

Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Eskilandersson Mikael, SD N x x
Nilsson Per-Uno, M N x x
Jansson Minette, S Nt Avst Avst x
Brorsson Tommy, N x x
Strömberg Jon, M N x x

Andreas Johansson, C Nt x x
Bjertner Thomas, S N x x
Bengtsson Niclas, SD N x x
Eskilandersson Anneli, SD N x x
Larsson Christian, M N x x

Danielsson Gunilla, S N x x
Engelbrekt Daniel, KD N x x
Bengtsson Michael, SD N x x
Nirvén Mattias, M N x x
Nilsson Tomas, C N x x

Josefsson Matti, SD N x x
Ljunggren Gert, S Nt x x
Nilsson Henrik, M N x x
Bengtsson May, SD N x x
Håkansson Tommy, S N x x

Edvardsson Gunnar, KD N x x
Anderberg Lennart, SD N x x
Rosbäck Theresa, M N x x
Kronnäs Veronika, MP N Avst Avst x
Rosenqvist Tommy, SD N x x

Stebner Tyrone, S Nt x x
Rosenlöf Therese, C F
Gustavsson Sven, SD Nt x x
Linderos Henrik, M N x x
Unosson Christer, KD N x x

Svensson Leif, S N x x
Haydari Emily, SD N x x
Jönsson Annika, M N x x
Svensson Stefan, SD N x x
Carlsson Patric, S N x x

Hammar Henrik, M N x x
Håkansson Magnus, KD N x x

N = ordinarie ledamot Nt = tjänstgörande ersättare F = frånvarande
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KF §80 KLK.2020.234 042

Delårsrapport 2020 för Örkelljunga kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Delårsrapport 2020-08-31
för Örkelljunga kommun.

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.

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
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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

Kommunstyrelsen har för sin del beslutat godkänna Delårsrapport
2020-08-31 för Örkelljunga kommun.

Kommunstyrelsen har vidare beslutat att överlämna rapporten till
revisorerna inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Revisorernas granskning
I revisorernas Bedömning av delårsrapporten framgår bl a att
revisorerna i sin granskning särskilt iakttagit att resultaträkningen
saknar jämförelsetal vilket är ett avsteg från 13 kapitlet 3 § LKBR.
Vidare har de noterat att målen för god ekonomisk hushållning inte
omfattar koncernen som helhet samt att målen inte har utvärderats.
Endast ett av tio verksamhetsmål bedöms uppnås.

Kommunens årsprognos uppgår till 24 mnkr, vilket är 16,5 mnkr högre
än budget. Socialnämnden prognosticerar ett underskott på -9 mnkr.
Budgetunderskottet är efter sökt kostnadskompensation för Covid-19.

Granskningens resultat presenteras i rapport - KPMG:s översiktliga
granskning.

Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de
finansiella mål fullmäktige beslutat om. Däremot bedömer revisorerna
att resultatet enligt delårsrapporten till övervägande del inte är förenligt
med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen

Kommunfullmäktiges behandling

Vid kommunfullmäktiges sammanträde presenterar kommunchef
Stefan Christensson delar av Delårsrapporten.
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Vid kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Mikael
Eskilandersson, SD, Thomas Bjertner, S, och Christer Unosson, KD.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-10-07 - KS § 133
Delårsrapport till KF.pdf
Revisorernas bedömning.pdf
____________

Expedieras till:
Nämnderna
Ledningsgruppen
Serkon
Revisorerna
Stefan Christensson
Anna Lindström
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KF §81 KLK.2020.410 045

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk Förening

Kommunfullmäktiges beslut

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.

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.

8(32)



Sammanträdesprotokoll 2020-10-26
Kommunfullmäktige

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
Protokoll 2020-10-07 - KS § 146
Återbetalning av förslagslån.pdf
____________

Expedieras till:
Kommuninvest genom Stefan Christensson inklusive ev anslagsbevis
och lagakraftbevis,
Anna Lindström
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KF §82 KLK.2020.169 053

Besvarande av motion från SD om bättre kost i
kommunens verksamhet

Kommunfullmäktiges beslut

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, S, Gunilla Danielsson, S, Gert Ljunggren, S, Tommy
Håkansson, S, Tyrone Stebner, S, Leif Svensson, S, och Patric
Carlsson, S. reserverar sig mot beslutet till förmån för Leif Svenssons
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.

10(32)



Sammanträdesprotokoll 2020-10-26
Kommunfullmäktige

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.

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 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.
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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.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden
Anneli Eskilandersson, SD, Theresa Rosbäck, M, och Mikael
Eskilandersson, SD, yrkar bifall till motionen och kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Leif Svensson, S, och Thomas Bjertner, S, yrkar att motionen ska
avslås med hänvisning till likvärdigheten mellan kommunens skolor.

Vid kommunfullmäktiges behandling yttrar sig även Henrik Nilsson,
M.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Leif
Svenssons yrkande och finner att styrelsens förslag bifalles.

Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition fastställes:

Ja röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej röst för Leif Svenssons avslagsyrkande.

Genomförd omröstning utfaller med 27 ja röster, 7 nej röster och 2
röster för avstår. Omröstningen framgår närmare av till protokollet
fogad närvarolista.

Kommunfullmäktige bifaller således kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Mot beslutet reserverar sig 7 S ledamöter som röstat för avslag på
motionen.

12(32)



Sammanträdesprotokoll 2020-10-26
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-10-07 - KS § 142
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:
Utbildningsnämnden
Roland Renteria
Anneli Eskilandersson
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KF §83 KLK.2018.392 313

Besvarande av Motion, SD - Smarta papperskorgar

Kommunfullmäktiges beslut

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 en bedömning
har gjorts om 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.

15(32)



Sammanträdesprotokoll 2020-10-26
Kommunfullmäktige

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.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden
Tommy Brorsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut,
vilket kommunfullmäktige bifaller.

Vid ärendets behandling yttrar sig även Christer Unosson, KD, och
Thomas Bjertner, S.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2020-10-07 - KS § 143
Motion, SD - Smarta papperskorgar
Protokoll 2020-08-24 - SBN § 56
Yttrande till återremiterad fråga rörande smarta papperskorgar
200318.docx
Tjänsteskrivelse
Protokoll 2019-02-04 -SBN §10 _KS §214 Motion (SD) -Smarta
papperskorgar.pdf
Protokoll 2019-02-27 - KSAU § 46
Protokoll 2019-12-09 - SBN § 120.docx
Tjänsteskrivelse SBF ang motion ang smarta papperskorgar (inkl
kostnad).pdf
Borås.pdf
____________

Expedieras till:
Tommy Brorsson
Samhällsbyggnadsnämnden
Anneli Enryd
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KF §84 KLK.2020.199 107

Begäran om höjning av medlemsbidraget - Söderåsens
Miljöförbund

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för avvaktande av resultatet av beställd rapport
från medlemskommunernas kommunalråd om genomlysning av
Söderåsens Miljöförbund genom företaget StartPoint Advisory AB.

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.

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.
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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 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.
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Kommunfullmäktiges behandling

Yrkande
Anneli Eskilandersson, SD, yrkar att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen för avvaktande av resultatet av beställd rapport från
medlemskommunernas kommunalråd om genomlysning av Söderåsens
Miljöförbund genom företaget StartPoint Advisory AB.

Vid ärendets behandling yttrar sig Christian Larsson, M, Theresa
Rosbäck, M, Christer Unosson; KD, Minette Jansson, S och
Patric Carlsson, S.

Magnus Håkansson, KD, lämnar information om framfört förslag från
Söderåsens Miljöförbund.

Proposition
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition, dels på frågan om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde, dels på frågan om ärendet ska återremitteras och finner
att kommunfullmäktige bifaller det sistnämnda förslaget.

Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition fastställes:

Ja röst för återremiss.
Nej röst om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Genomförd omröstning utfaller med 26 ja röster och 10 nej röster.
Omröstningen framgår närmare av till protokollet fogad närvarolista.

Kommunfullmäktige har således beslutat att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för behandling enligt yrkande från Anneli
Eskilandersson, SD.

Noteras att kommunfullmäktige ajournerar ärendet klockan
20.20-20.30.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2020-10-07 - KS § 141
Beslut för kännedom och vidarebefordran till KF - Protokollsutdrag §
31 tlll medl komm.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-18
Söderåsens Miljöförbund
Svalöv, Perstorp, Klippan Bjuv kommuner
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KF §85 KLK.2020.373 042

Delårsrapport 2020 för Söderåsens Miljöförbund

Kommunfullmäktiges beslut

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 2020-10-07 - KS § 140
Protokoll - Halvårsredovisning 2020 Söderåsens Miljöförbund
____________

Expedieras till:
Söderåsens Miljöförbund
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KF §86 KLK.2020.423 612

Motion från Christer Unosson, KD - Utred
konsekvenserna av en eventuell
nedläggning/avveckling av de tre nationella
programmen på gymnasieskolan

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
UC har under denna mandatperiod utsatts för stor stress genom att dess
vara eller inte vara har ifrågasatts genom negativ publicering i media
och genom nedläggning av fordonsprogrammet. Allt detta har medfört
att elever inte vågar söka till UC av rädsla för att programmen läggs
ner. Syftet med denna motion är att en grundlig utredning görs innan
ytterligare beslut om nedläggning tas. Om alla nationella program läggs
ner så har vi ingen gymnasieskola och det vill jag ha en
konsekvensanalys på såväl kort som lång sikt. Dessutom vill jag att
beslut fattas av kommunfullmäktige, eftersom fortsatt nedrustning
innebär att vårt stolta utbildningscentrum inte finns kvar. Vi är tillbaka
på ruta ett.

Bakgrund
2002 invigdes gymnasieskolan. Efter flera utredningar och politiska
diskussioner fattade kommunfullmäktige år 2000 beslut om att starta ett
eget gymnasium. Yrkesskolans lokaler rustades upp till en kostnad av
ca 40 miljoner kronor. Samtidigt byggdes Estetcenter för att bereda
plats för musikskolan och bild, vilka hade sin verksamhet förlagd i
nuvarande UC.

Goda förebilder var Markaryd och Båstad. Markaryd hade redan börjat
med sitt ungdomsgymnasium med de teoretiska ämnena på de
nationella programmen. Båstad höll precis som vi på med att planera
för nybyggnation för ett ungdomsgymnasium i egen regi.
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Ett starkt skäl till att vi ville få igång ett ungdomsgymnasium var bl. a
för att vi ville bryta den låga utbildningstradition som fanns i
Örkelljunga. Dessutom tänkte vi att UC skulle vara en hävstång till
företagen på orten. Vi som var med och beslutade vid det tillfället såg
gymnasieskolan som en långsiktig investering i ungdomars utbildning
och inte minst en anledning till inflyttning, där en egen gymnasieskola
är en plusfaktor.

Den fortsatta resan
Många ungdomar från Örkelljunga har tagit studenten under de här 18
åren. De allra flesta har trivts utmärkt och upplevt studierna som
glädjefyllda. Det finns en engagerad lärarkår och ledning för skolan,
vilket har bidragit till goda studieresultat. Det har inte i första hand
varit "stora A studenterna" som har valt Örkelljunga, utan de elever
som har behövt lite mer stöd. En del har kommit tillbaka till UC efter
några veckor efter att ha upplevt att resorna till närliggande kommuner
både är tidskrävande och tröttande.

Jag är fullt medveten om att vissa förutsättningar har ändrats. Det gäller
inte minst det fria valet som jag tror kom 2011. Det största hotet är och
har varit, att allt för många både anställda i kommunen och
förtroendevalda har varit negativa till skolan. Jag är också fullt
medveten om den individualisering som finns i vårt samhälle och att
ungdomar är självständiga och gör helt egna val. Men jag är övertygad
om att de går att påverka. Både Markaryd och Båstad har lyckats. I
Markaryd gick man samfällt ut för att slå vakt om gymnasieskolan för
några år sedan med positivt resultat.

Utbildningsnämnden har öppnat och stängt program. Senast var det
fordonsprogrammet som var i stöpsleven.

När vi nu står inför budget 2021 har det aviserats att UC framöver
kommer att gå med stora underskott, trots att man för 2020 har
prognostiserat ett underskott på en miljon kronor.

Anledningen till de dystra profetiorna är att man tänker räkna upp
elevpengen för de nationella programmen. NA, EK och SH. Det får
konsekvenser för avgiften till friskolorna. Dessutom flaggar
utbildningsförvaltningen för att vi kommer gå miste om statsbidraget
för likvärdig skola på ca 8 miljoner kronor.
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Den nya situationen behöver belysas innan fler program släcks
Jag önskar därför att förvaltningen tydligt och transparant beskriver de
nya förhållande och varför dessa nya förhållande blivit brännande just
nu. Hur kommer det sig att dessa problem inte har funnits tidigare?

Innan beslut fattas om nedläggning av de tre nationella programmen,
behövs det göras en konsekvensanalys, som beskriver vad vinsten eller
förlusten blir på kort och lång sikt. Jag tänker inte bara på ekonomiska
effekter utan också på dynamiska effekter som att en gymnasieskola
lockar människor att flytta hit och att det ger signal om att Örkelljunga
kommun satsar på utbildning och därigenom på sikt kommer att höja
utbildningsnivån.

Dessutom och det är kanske det viktigaste. Vilka konsekvenser får en
nedläggning för övrig verksamhet på UC, såsom IM programmet? Vad
händer med dessa elever? Hur blir kvalitén på undervisningen och var
ska den bedrivas? Hur kommer det att gå med vuxenutbildning och
med särvux?

Att bibehålla en gymnasieskola i Örkelljunga kommun ser jag som en
investering. Det skapar arbetstillfällen. Ungdomar ges möjligheten att
välja bort pendlingsavstånden till gymnasieundervisningen och får
därmed mer tid till sina fritidsintressen. Det bidrar även till att stärka
varumärket för kommunen.

Jag yrkar därför
att kommunfullmäktige beslutar om att ge utbildningsförvaltningen i
uppdrag att genomföra en genomgripande konsekvensanalys där de
sociala och ekonomiska konsekvenserna av en nedläggning eller
avveckling av gymnasieskolans kvarvarande nationella program
behandlas både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv

att ett beslut om eventuell nedläggning eller avveckling av
gymnasieskolans kvarvarande nationella program tas först efter att
utredningen ovan har färdigställts

Att eventuellt beslut om nedläggning eller avveckling av
gymnasieskolans kvarvarande nationella program fattas av
kommunfullmäktige, eftersom det då är fråga om total nedläggning av
den skola som startade 2002
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Kommunfullmäktiges behandling

Vid kommunfullmäktiges behandling av motionen yttrar sig Theresa
Rosbäck, M, Thomas Bjertner, S, Christer Unosson, KD, Mikael
Eskilandersson, SD, Patric Carlsson, SD och Leif Svensson, SD.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Unosson.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-18
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KF §87 KLK.2020.375 00

Interpellation från Patric Carlsson. S, och Gunilla
Danielsson, S, om investeringsbehov 2021 och framåt

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar bifalla att interpellationen får
ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Christian Larsson meddelar att
han kommer att svara på interpellationen vid kommunfullmäktiges
nästa sammanträde i november.

Bakgrund
Patric Carlsson och Gunilla Danielsson har inlämnat följande
Interpellation:

Äldreboende, skola och reningsverk har bl a varit uppe till diskussion
vid olika kommunala möten, formella eller informella. Alliansen har
troligen en agenda där framtidstankar dryftas.
Sverigedemokraterna gör säkert det samma, själv eller i samråd med
övriga.

Kommunstyrelsen och budgetberedningen har diskuterat framtida
behov av investeringar bl a kring ovan nämnda objekt.

Kommunens högsta beslutande organ, Kommunfullmäktige (KF), bör
snarast informeras om de tilltänkta investeringarna samt hur processen
skall fortskrida.

Vi skulle uppskatta om övriga Allianspartier samt Sverigedemokraterna
deltar i interpellationsdebatten för att klargöra sin syn på nedanstående
frågeställningar. Naturligtvis kan man välja att avstå.
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Aktuella frågeställningar till Kommunstyrelsens ordförande:

1. Äldreboende, framtida behov: Vi socialdemokrater står för vårt
ställningstagande att Örkelljunga måste bygga ett nytt äldreboende och
det skyndsamt. Om ca 3 år kan vi ha ett nytt boende om vi skyndar
på processen. Utredning avseende ombyggnad på Södergården kan
avföras och prioriteringen läggas på nytt boende. Fastighetschefen
får i uppdrag att snarast påbörja arbetet tillsammans med
Socialnämnden/berörda chefer samt personal, som tidigt skall
involveras i processen, för bästa möjliga boende för våra äldre.
Fråga: Hur ställer sig Kommunstyrelsens ordförande till vårt
ställningstagande att avsluta arbetet kring en ombyggnad av
Södergården och skyndsamt underställa KF ett förslag om
nybyggnation av ett modernt och funktionellt äldreboende?
Fråga: Hur planerar Kommunstyrelsens ordförande att informera hela
KF om de planer som finns, som diskuteras öppet och i tysthet?
Fråga: Har fastighetschefen fått i uppdrag att titta på både ombyggnad
av Södergården och nybyggnation? Om inte, varför?

2. Ny skola: Vi, och säkert flera med oss, önskar mer information kring
de underlag/beräkningar som finns för att kunna ta ställning till
skolfrågan och framtida behov.
Fråga: Hur och när planerar Kommunstyrelsens ordförande informera
KF om beräkningar, lokalutredningar och övriga underlag för ett
ställningstagande i frågan?
Fråga: Hur ställer sig Kommunstyrelsens ordförande till de underlag
som presenterats och som ska ligga till grund för ett beslut? Vilken väg
vill Kommunstyrelsens ordförande välja vad gäller skolfrågan och ev
nybyggnation?
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3. Nytt reningsverk: Det ryktas om behov av ett nytt reningsverk i vår
kommun eftersom invattnet är tre gånger så stort som utvattnet i och att
kapaciteten skulle räcka om man kom till rätta med problemet kring
invattnet. Kostnader upp emot 200 miljoner kan bli aktuella för
ändamålet.
Fråga: Vilket behov ser Kommunstyrelsens ordförande av ett nytt
reningsverk?
Fråga: Ser Kommunstyrelsens ordförande andra alternativ/lösningar i
stället för att bygga ett nytt reningsverk?
Fråga: Stämmer den grovt beräknade kostnaden som vi angivit?
Fråga: Är Kommunstyrelsens ordförande beredd att föreslå KF/KS ge
ett uppdrag till berörda tjänstemän/kvinnor att utreda frågan kring den
stora mängden invatten?

4. Summering. Nytt reningsverk ca 200 miljoner, ny skola ca 150
miljoner och ombyggnad Södergården ca 100 miljoner, blir totalt ca
450 miljoner. Ställ detta mot ett nytt äldreboende ca 160 miljoner, en
ny skola ca 150 miljoner och åtgärder kring befintligt reningsverk
(invatten) gissningsvis 40 miljoner (ej kontrollerad uppgift) ger då
investeringar för grovt räknat 350 miljoner.
Fråga: Avser Kommunstyrelsens ordförande att ta ett helhetsgrepp
kring dessa tre stora investeringar och informera KF i de olika, aktuella
delarna för att KF ska kunna göra rätt prioriteringar i budgetbeslutet?

Beslutsunderlag
Reviderad Interpellation om investeringsbehov.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2020-11-23
Christian Larsson
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Leif Sigbo, S, - Avsägelse av uppdrag som ersättare i
socialnämnden och som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden. Ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden Tommy Helgesson, S

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Leif Sigbo från
uppdragen som ersättare i socialnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar framför kommunens tack för utfört
arbete för Örkelljunga kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att som ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden efter Leif Sigbo utse Tommy
Helgesson, S, Skytteparksvägen 98, Örkelljunga. Valet av ny
ersättare i socialnämnden efter Leif Sigbo kommer att hanteras vid
kommunfullmäktiges sammanträde i november.

Bakgrund
Leif Sigbo, S, anhåller om entledigande från uppdragen som ersättare i
socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse.pdf
____________

Expedieras till:
Leif Sigbo
Tommy Helgesson
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Kristina Leyden, Troman
Carina Gustavsson, löneenheten
Kommunfullmäktige 2020-11-23
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