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KSAU § 190 KLK.2020.2 00

Eventuellt övriga ärenden

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att som extra ärenden
hantera KLK 2019.292 Avveckling av organisation med gemensam
förvaltningschef för socialförvaltningen och utbildnings-
förvaltningen under en prövoperiod om maximalt två år samt
anställning av socialchef och utbildningschef och KLK Inställda
företagsbesök och företagsluncher hösten 2020 p g a covid 19.
____________
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KSAU § 191 KLK.2020.364 114

Information från Polismyndigheten

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt kommunchef
Stefan Christensson att dels, inkomma med förslag till
arbetsutskottet om förändring av kommunens Lokala
ordningsstadga i enlighet med Orsa och Mora kommuner vad
avser störande ljud, dels via samhällsbyggnadsförvaltningen
förändra skyltningen på Ejdernområdet i Lokala
trafikföreskrifterna, genom att från Bangatan till David Anders
gata införa förbud mot infart för motorfordon klockan 22.00-06.00,
enkelrikta gatan, alternativt med infartsförbud från andra hållet.
Affärspersonal ska kunna köra hem efter 22.00 och boende ska ha
tillgång till området.

Bakgrund
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från Karim
Ottosson, chef polismyndigheten Ängelholm, Annica Nilsson
polismyndigheten Ängelholm samt Axel Johansson, närpolis
Örkelljunga.

I samband med informationen berörs, bl a bostadsinbrott,
orosanmälningar, grannsamverkan, narkotika och trafikstörningar.
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Annica Leo
Anneli Enryd
Miklos Hathazi
Ksau 2020-11-11
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KSAU § 192 KLK.2020.4 00

Information från ekonomichefen

Arbetsutskottets beslut

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

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson lämnar ekonomisk information om
kommunstyrelsens verksamhet.
___________
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KSAU § 193 KLK.2020.5 00

Information från kommunchefen

Arbetsutskottets beslut

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

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om kommunstyrelsens
verksamhet.
_________
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KSAU § 194 KLK.2020.216 016

Information om kommunens hantering av covid 19

Arbetsutskottets beslut

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

Bakgrund
Kommunchef Stefan Christensson informerar om normalläge för covid
19 och frågor kring vaccin, hygien samt lagerhantering.
____________
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KSAU § 195 KFN.2020.143 805

Initiativ från M, Coronapeng

Arbetsutskottets enhälliga förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kultur- och fritidsnämnden
100 000 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.

8(29)



Sammanträdesprotokoll 2020-09-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

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.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-08-17 - KFN §64
Initiativ från M - Coronapeng.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 196 KLK.2020.199 107

Begäran om höjning av medlemsbidraget - Söderåsens
Miljöförbund

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun beslutar att godkänna
SöderåsensMiljöförbunds begäran 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.

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 föränd1ingar 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.

Beslutsunderlag
Beslut för kännedom och vidarebefordran till KF - Protokollsutdrag §
31 tlll medl komm.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 197 KLK.2018.392 313

Besvarande av Motion (SD) - Smarta papperskorgar

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

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.

13(29)



Sammanträdesprotokoll 2020-09-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott

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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Aktivitet Datum Tömning Vikt Övrigt

Installation 191127 0 kg

Larm 191217 191218 23 kg
Okomprimerat
skräp

Larm 191220 Tillsyn efter larm
ingen tömning.
Större fraktioner i
behållaren som tog
plats.

Larm 191223 Återställning stora
fraktioner

Larm 191230 Återställning stora
fraktioner

Larm 200102 Återställning stora
fraktioner

Larm 200107 Återställning stora
fraktioner

Provperiod slut 200210 200210 6,5 kg Retur till leverantör

Hyreskostnad: 2850 SEK/månad

Inköp Big Belly: 52 000 SEK exkl moms

Inköp fordon med kran: 580 000 SEK exkl moms

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har därefter beslutat att
till gatuchefen återremittera presenterad utvärdering inför ny hantering
i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-03-23. En
tidningsartikel om positiva resultat från Smarta Papperskorgar i Mjölby
kommun kommer att delges ledamöterna.

Sammanfattning
Gata Park enheten har rutiner att varje vecka hantera tömning av
papperskorgar och hundlatrinkärl. I samband med tömningen städas
och kontrolleras närområdet.

Testen med Big Belly, smart papperskorg, pågick mellan 27/11 2019 –
10/2 2020. Den var placerad tillgänglig intill gångväg centralt på Sven
Hjalmarssons plats.
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Mellan den 27/11 – 17/12 skickade papperskorgen sitt första larm en
vikt av 23 kg uppmätt sopmängd. Därefter inkom larm men inte på
grund av att kärlet var fullt utan snarare att något blockerade
avkännaren. Inga ytterligare larm inkom under perioden. Nästa tömning
gjordes när testperioden avslutades och då var skräpvikten 6,5 kg.
Det har antagits att den fylldes så länge den var s a s nyhetens behag
sedan var den som vilken papperskorg som helst.

Rutiner och hantering av papperskorgar och hundlatrinkärl
Rutiner finns utarbetade och skräpplockning och tömning av
papperskorgar och hundlatrinkärl sker varje vecka. Närområdet städas
och kontrolleras i samband med tömning. I kommunen finns totalt 121
papperskorgar/hundlatrinkärl och ca 30 hållare för hundlatrinpåsar.

Fördelar
Fördelen med Smarta papperskorgar är att papperskorgen skickar en
signal till verksamheten när det är dags att tömma. Den rymmer
mycket.

Nackdelar
Papperskorgarna är dyra vid inköp.
Vandalisering av papperskorgarna innebär hög kostnad med hänsyn till
inköpspriset.
Tunga att hantera för personalen. Kärlen rymmer 196 liter och är de
minsta på marknaden.
Minskad kontroll av annan nedskräpning i området.
Solceller kräver placering i fullt solsken för optimal funktion. Längre
tidsintervall för tömning kan medföra att skadedjur dras till detta och
eventuell odör från bland annat hundträck uppstår.
Mikrobiologisk smitta kan uppstå om kärl står länge och det medför
hälsorisk för personal som hanterar soporna.
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Ekonomisk jämförelse över kostnader för Big Belly och en standard
papperskorg.

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.

Arbetsutskottets behandling

Yrkande
Tommy Brorsson yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag
till beslut, vilket arbetsutskottet tillstyrker.
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Beslutsunderlag
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
Protokoll 2019-12-09 - SBN § 120.docx
Tjänsteskrivelse SBF ang motion ang smarta papperskorgar (inkl
kostnad).pdf
Borås.pdf
____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 198 KLK.2020.169 053

Motion från SD om bättre kost i kommunens
verksamhet

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

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 reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
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.
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Arbetsutskottets behandling

Yrkanden
Niclas Bengtsson yrkar bifall till motionen och utbildningsnämndens
förslag till beslut.

Thomas Bjertner yrkar att motionen ska avslås med hänvisning till
likvärdigheten mellan kommunens skolor.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på utbildningsnämndens förslag mot
Thomas Bjertners yrkande och finner att nämndens förslag tillstyrkes.

Arbetsutskottet tillstyrker således utbildningsnämndens förslag till
beslut.

Thomas Bjertner reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-05-20 - KSAU § 140
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:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 199 KLK.2019.316 611

Besvarande av motion, SD - Bygg ny grundskola nu

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen

Christian Larsson och Gunnar Edvardsson reserverar 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 (5)

För att uppskatta det framtida behovet av en ny skola har två
lokalutredning 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.

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!
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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."

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.
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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 ?

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
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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.

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.
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Arbetsutskottets behandling

Yrkanden
Niclas Bengtsson yrkar bifall till motionen.

Christian Larsson och Gunnar Edvardsson yrkar avslag på motionen
med hänvisning till utbildningsnämndens yttrande.

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

Omröstning
Omröstning begärs och följande voteringsproposition antas:

Ja-röst för avslag på motionen.
Nej-röst för bifall till motionen.

Genomförd omröstning utfaller med 2 ja-röster och 3 nej-röster.
Christian Larsson och Gunnar Edvardsson röstar ja. Niclas Bengtsson,
Tommy Brorsson och Thomas Bjertner röstar nej.

Arbetsutskottet har således beslutat tillstyrka motionen.

Christian Larsson och Gunnar Edvardsson reserverar sig skriftligt mot
beslutet.

Beslutsunderlag
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
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:
Kommunstyrelsen
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KSAU § 200 KLK.2019.292 001

Avveckling av organisation med gemensam
förvaltningschef för socialförvaltningen och
utbildningsförvaltningen samt anställning av socialchef
och utbildningschef

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt kommunchef
Stefan Christensson att förbereda en avveckling av organisation med
gemensam förvaltningschef för socialförvaltningen och
utbildningsförvaltningen samt anställning av biträdande
förvaltningschefer till socialchef och utbildningschef.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-06-24 - KS § 148
____________

Expedieras till:
Stefan Christensson
Carita Gustafsson
Johan Lindberg
Kristian Lindgren
Ingela Ström
Ksau 2020-11-11
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KSAU § 201 KLK.2020.390 006

Inställda företagsbesök och företagsluncher hösten
2020 p g a covid 19

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att med anledning av
covid 19 inställa företagsbesök och företagsluncher under hösten
2020.
____________

Expedieras till:
Krister Persson
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