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§ 163
Bostadsanpassningsbidrag
KS 2012.0629.274

Ärendet
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit, för att på ett säkert sätt kunna
nå dusch. Åtgärderna är kostnadsberäknade till 122 000:- inkl. moms.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2012-08-21
Arbetsutskottets beslut
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag bifalls med 122 000:- inkl moms som
utbetalas efter besiktning av arbetet.
_____
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§ 164
Kurser och konferenser
Ärendet
Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger.
Kommunakuten AB – Juridik för kommunägda företag, Stockholm, 2012-09-13. För
ledamöter i Ks, bolagsstyrelser m.fl., syftar till att ge praktiskt användbar kunskap
om viktiga juridiska regler samt metod för tillämpning av regelsystemet i arbetet som
styrelseledamöter/VD eller som företrädare för ägarna i kommunen.
PWC – Effektiva sammanträden, Jönköping, 2012-09-27—28, m.fl. För ordförande
och vice ordförande i styrelser och nämnder. Innehåller grundläggande
kommunalrättsliga regler med utgångspunkt från ett ordförandeperspektiv,
sammanträdesteknik samt beredningsarbetet i nämnden/styrelsen.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 165
Ansökan om avgiftsreducering av avloppsavgift
KS 2012.0628.048

Ärendet
Åsbo Ryttarförening ansöker om nedsatt avgift för spillvatten samt om bidrag för
vägskylt. Ryttarföreningen är inte själv VA-abonnent och kan därför inte vara
motpart i en överenskommelse, om en sådan ska ske måste den upprättas med
fastighetsägaren Klosterdepån AB.
Föreningen ansöker vidare om ett bidrag på 13.700 kronor för att täcka kostnaden för
en vägskylt vid väg 13. Eftersom föreningen regelbundet har stora publika
arrangemang är det av stor vikt att besökarna har lätt att finna rätt infartsväg, och att
undvika köer eller trafikfarliga situationer vid arrangemangen.
Beslutsunderlag
Ansökningar från Åsbo Ryttarförening 2012-06-15
Yttranden från Tekniska förvaltningen 2012-07-23
Yttranden från Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-08-14
Arbetsutskottets beslut
1. Bidragsansökan för skylt med 13.700 kronor bifalls.
2. Anslaget finansieras ur anslag till Arbetsutskottets förfogande.
3. Arbetsutskottet ställer sig bakom Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning att
det finns skäl att pröva VA-avgiften. Föreningen uppmanas därför att genom aktuell
fastighetsägare på nytt ta upp frågeställningen med Tekniska förvaltningen kring
avgiften för vatten till verksamheten.
_____
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§ 166
Översiktsplan 2012 för Klippans kommun.
KS 2011.0455.212

Ärendet
Efter genomfört samråd ska förslaget till Översiktsplan ställas ut. Planförslaget
bygger på det som framkommit och besvarats under samrådet och har bearbetats på
plan- och byggkontoret i samråd med plangruppen samt styr- och referensgrupperna
för översiktsplanen. Till utställningshandlingarna hör också samrådsredogörelsen.
Ett förslag till översiktsplan ska ställas ut under minst två månader innan det antas av
Kommunfullmäktige. Den som vill lämna synpunkter under utställningstiden ska
göra detta skriftligen till kommunen. Länsstyrelsen framför sina synpunkter i ett
speciellt granskningsyttrande som bifogas till översiktsplanen vid antagandet.
Efter utställningen ska kommunen sammanställa inkomna synpunkter i ett särskilt
utlåtande och redogöra för vilka eventuella ändringar i planen som synpunkterna lett
till. Om planförslaget efter utställningen ändras väsentligt ska kommunen ställa ut
förslaget på nytt.
Beslutsunderlag
Plangruppens förslag till Översiktsplan med Samrådsredogörelse 2012-07-26 (bilaga
A-C Au § 166/12)
Yrkande
Eva Stjärnlind (S) yrkar återremiss på ärendet för att undanröja föreslagna
begränsningar i strandskyddet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Eva Stjärnlinds yrkande om återremiss mot Plangruppens förslag
att ärendet skall avgöras idag, och finner att Plangruppens förslag har vunnit bifall.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1 . Utställningshandlingen godkänns.
2. Plangruppen får i uppdrag att påbörja utställning.
Reservation
Eva Stjärnlind och Hans-Eric Lundgren (båda S) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
_____
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§ 167
Lokal trafikföreskrift med parkeringsförbud på Stackarpsvägen i
Klippan
KS 2012.0685.511

Ärendet
Det är ett känt problem med lastbilar som parkerar på Stackarpsvägen. För att få bukt
med en del av problemen föreslår Tekniska förvaltningen att parkeringsförbud införs
på båda sidorna av Stackarpsvägen, mellan Fabriksvägen och Bälgvägen.
Polismyndigheten är informerad i ärendet.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2012-08-20
Lokal trafikföreskrift (LTF) 1276 2012:222 (bilaga Au § 167/12)
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Lokal trafikföreskrift (LTF) 2012:222 godkänns.
_____
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§ 168
Motion angående den enskilda väghållningen i vår kommun
KS 2012.0677.318

Ärendet
Henrik Gudmundsson och Anders Rolfsson (båda C) har lämnat in
Motion angående den enskilda väghållningen i vår kommun. I motionen föreslås att
tekniska förvaltningen får i uppdrag att revidera gällande regelverk kring enskilda
vägar, och att ett nytt förslag ska vara klart för beslut i januari 2013.
I den aktuella frågan har staten förändrat sitt regelverk på så sätt att antalet olika
bidragsandelar har reducerats från fem till numera tre olika nivåer. Detta innebär att
kommunen måste revidera och besluta om nya formuleringar i sina
bidragsbestämmelser för att det även fortsatt ska vara enkelt och tydligt att avgöra
bidragsnivåerna.
Det finns inte några intentioner att göra besparingar på kommunens anslag för stöd
till vägföreningar. I det fall staten väljer att förändra sina regler måste kommunen
anpassa sitt regelverk så att kommunens andel blir oförändrad.
Beslutsunderlag
Motion ang. den enskilda väghållningen i vår kommun 2012-08-15 (bilaga Au §
168/12)
Kommunkansliets tjänsteskrivelse 2012-08-20
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.
_____
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§ 169
Samverkan inom överförmyndarverksamheten
KS 2011.0776.012

Ärendet
Klippans och Perstorps kommuner samverkar avseende överförmyndarverksamhet
genom att Klippan enligt avtal svarar för handläggning av ärenden i Perstorps
kommun (0,25 tjänst). Syftet med samverkan är att minska sårbarheten i
organisationen samt få en ökad kompetens och kontinuitet vid rekrytering.
Perstorps kommun förklarade år 2010 att de var intresserade av att vara värdkommun
för en gemensam organisation. Kommunstyrelsen i Klippans kommun ställde sig
2010-06-09, § 94, positiv till samverkan under vissa förutsättningar. Därefter
avstannade diskussionerna då få kommuner visade intresse. Under år 2011
aktualiserades diskussionerna då Bjuvs kommun anmälde intresse. Diskussionerna
har utmynnat i upprättat avtal om gemensam förvaltningsorganisation för Perstorps,
Klippans och Bjuvs kommuners överförmyndarverksamhet.
I avtalet stadgas behov av en organisation om 2,25 årsarbetskrafter. Behovet har
bedömts utifrån antalet ställföreträdarskap i samverkanskommunerna. Principen för
kostnadsfördelning mellan kommunerna är befolkningstal per den 1 november året
innan verksamhetsår. Arvoden och kostnadsersättningar för ställföreträdare omfattas
inte av samverkan utan åvilar respektive huvudmans hemkommun. I avtalet stadgas
expeditions-/ mottagningstid i Klippan om 2,5 dagar/vecka.
Överförmyndarnämnden anförde i yttrande 2012-02-10, § 3, att organisationen enligt
förslaget är för liten för att syftet med olika kompetenser och minskad sårbarhet ska
uppnås. Organisationen bör starta tidigast vid årsskiftet 2012/2013 för att
verksamheten ska vara kvalitetssäkrad. Om inte dessa önskemål kan tillgodoses
förordar nämnden en annan form av samverkan, enligt sitt tidigare yttrande § 35/11, i
avvaktan på att fler kommuner ansluter sig.
Kommunstyrelsen i Klippan beslutade 2012-05-02, § 66, att återremittera ärendet för
att efterhöra Kommunala Pensionärsrådets och Kommunala Handikapprådets
inställning till samverkan samt för komplettering med statistik avseende
genomsnittligt antal besök i veckan fördelat på huvudmän respektive ställföreträdare.
Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet anför i gemensamt
yttrande att det finns faktorer som talar för samverkan samt pekar på betydelsen av
tillgänglighet, lokal personkännedom och tillräckliga personella resurser. För att
klara framtida ökning av verksamheten är det nödvändigt med en utökning av
resurserna. Det är väsentligt med lokal personlig kännedom samt att det finns
handläggare på orten i samma utsträckning som idag. Med förhoppning om att
synpunkterna beaktas önskar de utvärdering av samverkan efter 12 månader.
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Antalet besök i Klippan är 5-7/vecka varav huvuddelen (ca 75 %) är ställföreträdare
och mindre del (ca 25 %) huvudmän. Antalet besök är större på våren än hösten
vilket bla torde bero på att årsräkningar inlämnas under våren.
Beslutsunderlag
Överförmyndarnämndens protokoll 2011-11-04, § 35 och 2012-02-10, § 3
Yttrande Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet, 2012-06-20
Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-09, § 94 och 2012- 05-02, § 66
Avtal rörande gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverk-samheten
2012-04-23 (bilaga Au § 169/12)
PM om överförmyndaravtal 2012-05-14
Tjänsteskrivelse 2012-07-30
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
(beslutas av kommunfullmäktige)
1. Avtal rörande gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i Perstorps, Klippans och Bjuvs kommuner godkänns med den ändringen
att avtalet gäller från den 1 oktober 2012.
2 Mot bakgrund av inkomna yttranden utvärderas samarbetet efter tolv månader. I
utvärderingen analyseras särskilt tillgänglighet respektive tillgängliga resurser för
verksamheten.
_____
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§ 170
Finansiella rapporter 2012
KS 2012.0114.041

Ärendet
Finansiell rapport per 2012-07-31 föreligger (bilaga Au § 170/12)
Beslutsunderlag
Finansiell rapport per 2012-07-31
Arbetsutskottets beslut
Redovisningen noteras.
_____
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§ 171
Intresseanmälan för att delta i SKL Kommentus Inköpscentrals
samordnade upphandlingar
KS 2012.0596.050

Ärendet
En uttrycklig intresseanmälan från var enskild upphandlande myndighet har av
Konkurrensverket ansetts nödvändig trots att SKL Kommentus Inköpsportal
meddelat samtliga medlemmar i SKL som deltagande i upphandlingarna.
Klippans kommun lämnar därför sådan anmälan.
Beslutsunderlag
SKL Kommentus Inköpscentrals skrivelse 2012-06-13
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-08-13
Arbetsutskottets beslut
Klippans kommun önskar fortsatt respektive kommande möjlighet att avropa från
följande ramavtal:
•
Entrémattor 2011
•
Fordon 2012
•
Järnhandelsvaror 2012
•
Kontorsmateriel 2012
•
Skolmateriel 2012
•
Kopieringspapper – palleveranser 2012
•
Läromedel 2011
•
Stationstankning 2011
•
Tidningar och tidskrifter landsting 2012
•
VA- material 2012
•
Vägsalt 2012
_____
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§ 172
Motion om inrättande av en tvärpolitisk grupp med ansvar för
kontroll och uppföljning av offentlig upphandling i Klippans
kommun.
KS 2011.0402.050

Ärendet
Jörgen Bjerknäs, Miljöpartiet, har i juli lämnat in rubricerade motion. 2011-08-17 har
kommunstyrelsens arbetsutskott (Au § 195/11) remitterat motionen till chefsgruppen
för beredning.
Motionären vill att kommunen inrättar en tvärpolitisk grupp med uppdrag att
fortlöpande granska våra upphandlingar och samtidigt ”vara rådgivande och opartisk
i sin funktion”. Gruppen bör också enligt motionären få i särskilt uppdrag att ”göra
noggranna uppföljningar av ingångna avtal, med särskild inriktning på kommande
vårdavtal”.
Kommunförvaltningen har under en lång följd av år arbetat noggrant och seriöst med
upphandlingar. Det har i allt väsentligt fungerat mycket bra. Under senare år har vi
vid några tillfällen fått offentligt framförd kritik för upphandlingar. Kritiken har
bland annat bestått i att deltagare i upphandling inte utvärderats på rätt sätt för
utvärderingskriteriet ”Referenser” och att en direktupphandling genomfördes där
beloppen översteg de av Klippans kommun i inköpspolicyn fastställda. Kritik har
också framförts från lokala intressenter vilka menar att det genomförs
direktupphandlingar som gång efter annan hamnar hos ett fåtal leverantörer.
I fallet ”Referenser” fick de som begärde överprövning rätt i sak vid
Förvaltningsdomstolen och tilldelningen ändrades utifrån domstolens dom. I fallet
med direktupphandling över beloppsgränser är det ett tydligt brott mot
inköpspolicyn. För att förhindra direktupphandling som överskrider
beloppsgränserna, samt tillförsäkra att objektivitet och likställighetsprincipen iakttas,
annonseras numera alla direktupphandlingar överstigande 50 000 kr på Klippans
kommuns hemsida.
Under samma tid som de kritiserade upphandlingarna gjorts har ett stort antal sådana
genomförts med gott resultat. Bland annat gjordes under hösten 2011 en stor
livsmedelsupphandling som fick en omfattande positiv publicitet.
En strikt lagstiftning och kommunens inköpspolicy säkerställer redan idag
opartiskhet. Det är när avsteg görs som brister i opartiskhet kan uppkomma.
Inköpspolicyn kommer att anpassas under 2012 för att möta de önskemål som både
Klippans kommun själv och omvärlden har uttalat. Förslag till anpassad inköpspolicy
kommer då att underställas kommunstyrelsen och därefter beslutas av
kommunfullmäktige.
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Förslagen i motionen tar sikte på den politiska organiseringen av
upphandlingsverksamheten. Den nuvarande delegationen av upphandling innebär att
var verksamhet för sig har stor frihet att sköta sin anskaffning av varor och tjänster
inom ramen för kommunens beslutade inköpspolicy. Vid större upphandlingar
används ekonomikontorets upphandlingsansvarige tjänsteman som juridisk resurs.
Vid offentlig upphandling måste alla faktorer som kommer att vägas in vara
redovisade redan vid det tillfälle som leverantörer bjuds in för att tävla om
uppdraget. Reglerna måste vara fastlagda och sedan följas genom hela processen, det
är otillåtet att ändra reglerna när man ser vem som var med och tävlade för att man
vill se en viss vinnare. Detta innebär att politisk vilja kan påverka senast före
inbjudan går ut, alltså när man bestämmer vad man ska ha, inte vem som ska få
leverera det.
Upphandlingar granskas, liksom all annan verksamhet, av revisionen.
Ansvar för utformandet av förfrågningsunderlag åvilar således respektive nämnd.
Socialnämnden svarar till exempel för upphandling av vård avseende kv Väpnaren.
Det åvilar respektive nämnd att svara för att verksamhet bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. I detta ansvar ingår uppföljning av
ingångna avtal (6 kap 7 § kommunallagen).
Då juridiskt ansvar för genomförande av upphandling åvilar upphandlande
myndighet (ansvarig nämnd) kan en tvärpolitiskt sammansatt grupp inte överpröva
upphandlingar utan endast fylla funktion som allmänt rådgivande. Det är alltid
respektive ansvarig nämnd som måste besitta den bästa kunskapen avseende
upphandlingar inom sitt verksamhetsområde.
Det skall understrykas att motionärens intention om att säkerställa hög kvalitet på
upphandlingar och att kommunen iakttar köptrogenhet enligt ingångna avtal är
mycket väsentlig. Av de skäl som redovisas ovan innebär en allmänt rådgivande
grupp dock endast dubbelarbete då ansvar och behov av kompetens åvilar respektive
ansvarig nämnd. Då komplexiteten i regelverket avseende upphandlingar är
omfattande ställer det stora krav på kunskap hos såväl tjänstemän som
förtroendevalda.
För kommunens upphandlingar gäller detaljerad tvingande lagstiftning, kommunal
inköps-/ upphandlingspolicy och lagstadgat ansvar för respektive nämnd enligt
kommunallagen. Detta tillförsäkrar att upphandlingar genomförs enligt ovan
redovisade krav d v s likvärdigt och icke-diskriminerande med iakttagande av
principerna om öppenhet och ömsesidigt erkännande och proportionalitet.
Motionärens synpunkter på noggrann uppföljning av ingångna avtal med särskild
inriktning på kommande vårdavtal hanteras i första hand av Socialnämnden. I de
avtal som skrivs är det noggrant reglerat och säkerställt särskilda kontinuerliga
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processer för uppföljning av verksamheten.
Beslutsunderlag
Motion om inrättande av en tvärpolitisk grupup med ansvar för kontroll och
uppföljning av offentlig upphandling i Klippans kommun 2011-07-18 (bilaga Au §
172/12)
Chefsgruppens tjänsteskrivelse 2012-07-03
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
(beslutas av Kommunfullmäktige)
Motionen avslås.
_____
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§ 173
Ämnen för tema-AU i september och oktober
Ärendet
Ämnen för tema-AU diskuterades.
Arbetsutskottets beslut
Dagordningen för tema-AU i september ska innehålla gata/park och vattentäkter.
Tema-AU i oktober ska innehålla medborgarservice och medborgardialog. Tema-AU
i november ska innehålla krisledning.
_____
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