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§ 79
Bostadsanpassningsbidrag
KS 2012.0378.274

Ärende nr 12020
Ansökan har inkommit om bostadsanpassning för att kunna komma ut ur sin bostad
via en rullstolshiss. Åtgärderna är kostnadsberäknade till 197 000 kr.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag beviljas med 197 000 kr inkl moms som
utbetalas efter besiktning av arbetet.
_____
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§ 80
Bostadsanpassningsbidrag
KS 2012.0379.274

Ärende nr 12007
Ansökan har inkommit om bostadsanpassning för att iordningställa ett höj- och
sänkbart kök.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag beviljas med 176 125 kr inkl moms som
utbetalas efter besiktning av arbetet.
_____
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§ 81
Överenskommelse om fastighetsreglering berörande del av
Klippan 3:145 och Abborren 6
KS 2008.0171.252

Ärendet
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Klippan 3:145, ägare
Klippans kommun och Abborren 6, ägare Irving och Helen Osbjer, är upprättad.
Överenskommelsen innebär att ca 230 m² överförs från Klippan 3:145 till Abborren
6 enligt bilaga Au § 81/12. Det berörda markområdet utgör bostadsmark i gällande
stadsplan, antagen 1976-08-30.
Ägarna till Abborren 6 ska betala 30 kr/m² till Klippans kommun som är ägare av
Klippan 3:145 samt betala förrättningskostnaden.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2012-04-10
Lantmäterimyndigheten, Överenskommelse om fastighetsreglering
Arbetsutskottets beslut
Upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering berörande Klippan
3:145 och Abborren 6 godkänns.
_____
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§ 82
Tömning av slamavskiljare för enskilda avloppsbrunnar och
frågan om farbar väg
KS 2012.0103.350

Ärendet
Söderåsens miljöförbund har kontaktat kommunen med anledning av att de fått
”påstötningar” om problem med slamsugning, eftersom fordon inte kunnat ta sig
fram till berörda fastigheter. Under 2011-2012 har tre fall beskrivits. Skrivelsen har
föregåtts av kontakter mellan Nårab och miljöförbundet. Arbetsutskottet bordlade
ärendet 2012-02-22.
Det konstateras att vad som räknas som farbar väg är en tolkning av
renhållningsordningens bestämmelser. Arbetsutskottet har redan 2012-02-01 lämnat
uppdrag att se över renhållningsordningen.
Beslutsunderlag
Söderåsens miljöförbunds skrivelse 2012-02-08
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-22 § 43
Arbetsutskottets beslut
1 Aktuella händelser noteras.
2 Arbetsutskottet förutsätter att Nårab löser problemet på ett för parterna nöjaktigt
sätt.
3. Tidigare lämnat uppdrag om översyn av renhållningsordningen ska även innefatta
här berörda frågor.
3. Nårab informeras om beslutet.
_____
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§ 83
Revidering av taxa i barnomsorg
KS 2012.0380.043

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har reviderat tillämpningsreglerna för förskola och
pedagogisk omsorg så att vid inskolning tas avgift ut för 15 tim/vecka de första 10
dagarna. Därefter gäller avgiften efter ordinarie schema (tidigare gällde detta från
första dag). Samtidigt har föreslagits för fritidsverksamhet/ pedagogisk omsorg att
taxan för enbart lovplats (fritidsplats på loven) höjs till 100 kr/dag (tidigare betalade
föräldrarna 50 kr/dag).
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2012-03-26 § 60
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås godkänna att taxan för fritidsplats på loven höjs till 100
kr/dag från och med 2012-07-01.
_____
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§ 84
Redovisning av vårdnadsbidrag
KS 2011.0892.630

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade § 53/2008 att införa helt vårdnadsbidrag från och
med 1 augusti 2008 samt att genomföra en utvärdering av detta i augusti 2009. Barnoch utbildningsnämnden har genomfört en utvärdering där kostnaderna och
användningen av vårdnadsbidraget redovisas.
Vårdnadsbidraget är budgeterat till en miljon kr/år. Utbetalda bidrag framgår av
bilaga Au § 84/12. Administration av bidraget beräknas ta ca 16 tim/mån i anspråk.
Under perioden aug 2008 – dec 2011 har 94 avslutade vårdnadsbidrag utbetalts
(varav 7 till ensamstående)
- 51 från Klippan (varav 5 ensamstående)
- 22 från Ljungbyhed (varav 1 ensamstående)
- 21 från Östra Ljungby/Stidsvig (varav 1 ensamstående)
-

7 föräldrar var födda på 60-talet
46 föräldrar var födda på 70-talet
41 föräldrar var födda på 80-talet

I dagsläget är det 21 som får utbetalt vårdnadsbidrag (varav 4 ensamstående)
- 13 från Klippan (varav 2 ensamstående)
- 1 från Ljungbyhed (varav 1 ensamstående)
- 7 från Östra Ljungby/Stidsvig (varav 1 ensamstående)
-

1 förälder är född på 60-talet
10 föräldrar är födda på 70-talet
10 föräldrar är födda på 80-talet

Snittet per familj under hela tiden är 9 månader.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-12-12, § 201 och 2012-03-26, § 59
Arbetsutskottets återremiss 2012-01-18, § 8
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås godkänna utvärderingen.
_____
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§ 85
Samverkan inom överförmyndarverksamheten
KS 2011.0776.012

Ärendet
Klippans och Perstorps kommuner samverkar idag genom att Klippan genom avtal
om 0,25 tjänst svarar för handläggningen i Perstorps kommun. Fråga om
möjligheterna till mellankommunal samverkan kring överförmyndarverksamheten
har väckts inom ramen för 6 K-samarbetet och diskuterats under ett antal år.
Syftet med samverkan var att minska sårbarheten i organisationen, få en ökad
kompetens och kontinuitet vid rekrytering.
Perstorps kommun har redan 2010 förklarat sig intresserad av att vara värdkommun
för en sådan samverkan och inbjöd 11 kommuner i Skåne till dialog kring frågan.
Perstorps kommun utredde förutsättningar för samverkan.
Kommunstyrelsen i Klippan ställde sig 2010-06-09, § 94, positiv till
mellankommunal samverkan under vissa förutsättningar. Därefter avstannade
diskussionerna eftersom för få kommuner visade intresse att gå vidare.
Under 2011 ställde Perstorps kommun ny förfrågan och då anmälde även Bjuvs
kommun intresse för samverkan och diskussionerna återupptogs vad gäller
samverkan mellan Perstorp, Bjuv och Klippan.
Perstorps kommun har upprättat förslag till avtal rörande gemensam
förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i Perstorps, Bjuv och
Klippans kommuner. Den gemensamma organisationen med 2,25 årsarbetskrafter
startar enligt förslaget 1 augusti 2012 med Perstorp som värdkommun och
arbetsställe och med de övriga förutsättningar som framgår av avtalsförslag, bilaga
Au § 85/12.
Överförmyndarnämnden anser i sitt yttrande 2012-02-10, § 3, att verksamheten
enligt förslaget är för liten för att syftet med olika kompetenser och minskad
sårbarhet ska kunna uppnås. För detta krävs minst 3 årsarbetskrafter i organisationen.
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.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-09, § 94
Överförmyndarnämndens protokoll 2011-11-04, § 35, och 2012-02-10, § 3
Perstorps kommun, förslag till avtal om samverkan 2012-04-03
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Yrkanden
1. Bengt Svensson (M) yrkar bifall till att upprättat samverkansavtal godkänns.
2. Eva Stjärnlind (S) yrkar bifall till Överförmyndarnämndens yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Bengt Svenssons yrkande
vunnit bifall.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås godkänna avtal med Perstorps kommun rörande
gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten enligt bilaga Au
§ 85/12.
Reservation
Eva Stjärnlind (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
_____
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§ 86
Svar på motion om fritidsaktivitet för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning
KS 2009.0498.816

Ärendet
Eva Stjärnlind (S) inlämnade 2009-11-27 motion angående fritidsaktivitet för barn
och ungdomar med funktionsnedsättning, bilaga Au § 86/12. Kommunstyrelsens
arbetsutskott remitterade 2010-01-20 motionen till barn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden för beredning.
Av yttrande från Socialnämnden 2010-10-05, § 121, framgår följande:
”Barn och ungdomar över 13 år med funktionsnedsättning och som är beviljad
personlig assistent har inte rätt att vara på handikappomsorgens korttidstillsyn. Från
hösten 2009 har särskolan på sitt fritidshem kunnat ta emot barn/ungdomar så länge
de klarar att hantera det inom sina ekonomiska ramar och under förutsättning att
föräldrarna betalar för extra kostnader som uppstår som kost, utflykter m.m. Under
sommaren då skolans verksamhet var stängd erbjöds barnen/ungdomarna att följa
med på ”korttidens” utflykter och övriga aktiviteter utanför ”korttidens” egna lokaler.
Denna möjlighet valde flera att ta del av. Möjligheter erbjöds också att använda
sinnesrummet inom daglig verksamhets lokaler på ”Lönnen”. Detta utnyttjades inte.
Det finns helt klart ett behov av att utveckla möjligheterna till varierade fritidsaktiviteter för barn/ungdomar med funktionsnedsättning inom kommunen, inte minst
under loven. Samarbetet mellan kultur/fritid, skola och socialtjänst har på senare tid
fördjupats och med de möjligheter som ligger framför oss med t.ex. ”Sågen” så ska
det självklart arbetas tillsammans för att utveckla möjligheterna. Det borde också
rimligtvis finnas möjlighet att utveckla samarbetet med föreningslivet och
frivilligorganisationerna. Det är emellertid omöjligt att finansiera en helt ny
verksamhet/anställning inom resp nämnds nuvarande ekonomiska ramar”
Av yttrande från Barn- och utbildningsnämnden 2010-05-24, § 92, framgår
(förkortat) att Träningsskolan haft en försöksverksamhet där man låtit två elever från
skolan över 13 år vistas på fritidshemmet under förutsättning att de följer vissa
överenskomna regler. Exempelvis måste eleven ledsagas av assistent och anpassa sig
till fritidsverksamhetens regler samt själv stå för kostnader som tillkommer vid
aktiviteter såsom glass, inträden etc. Behovet av fritidshemsplatser konstateras vara
stort, särskilt om förfrågningar från grannkommunernas räknas in. En förutsättning
för att kunna ta mot elever över 13 år i en öppen verksamhet, bör vara att erbjudandet
om fritidshemsplats gäller till dess att eleven börjar gymnasieskolan. Det behövs
även upprättas kontrakt mellan skola och elevens vårdnadshavare vad gäller
försäkring och ansvar vid elevens besök på fritidshemmet. Ett samarbete med LSS i
Klippan har inletts för att göra en kartläggning av hur många barn/elever som man
anser har behov som är kända i deras verksamhet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade § 259/10, motionen till
Socialnämnden att i samråd med Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och
fritidsnämnden ytterligare bereda ärendet.
Barn- och utbildningsnämnden har 2011-12-12, § 203, tillsammans med
Socialnämnden 2012-01-10, § 11, yttrat sig i samråd med Kultur- och
fritidsnämnden:
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden ställer sig så som tidigare
positiva till motionens förslag. Så gör även Kultur- och fritidsnämnden. De tre
nämnderna har idag ett nära samarbete i ett försök att skapa en helhetssyn kring
barns och ungdomars behov. Det är viktigt att barn- och ungdomar ges möjlighet till
samvaro och meningsfull fritid.
Ett exempel på positivt samarbete mellan förvaltningar och ideella föreningar är
caféverksamhet på ”Sågen” som nu pågått som försöksverksamhet i drygt ett år. Dit
erbjuds barn- och ungdomar från 10 år att komma tisdagskvällar för att umgås och
utöva fritidsaktiviteter med andra jämnåriga. Kultur- och fritidnämnden bidrar med
lokaler och Socialförvaltningen bidrar med personal två kvällar i månaden. Barn- och
utbildningsnämnden ansvarar för de fritidsaktiviteter som är direkt lagstadgade, det
vill säga fritidsverksamhet upp till 12 år.
I övrigt är förhållandena som angavs i tidigare inlämnade yttranden oförändrade.
Samtliga tre nämnder har 2011 ett ansträngt ekonomiskt läge, något som enligt alla
prognoser verkar gälla även för 2012. Satsningar på nya verksamheter blir därför
svåra att rymma inom befintlig budgetram.
Beredningen av motionen har gjort att ett antal tankar fötts i verksamheten, som fört
den framåt.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2012-02-01, § 15, för kostnadsberäkning
och budgetbedömning.
Socialnämnden har i sitt yttrande 2012-04-03, § 63, angett att man inför ramäskande
för år 2013 lyft in frågan och beaktat kostnaderna. Förslaget är fortfarande baserat på
den verksamhet som på försök bedrivits på ”Sågen” med cafékväll en gång per vecka
där socialförvaltningen finansierat två kvällar/månad. Beräknad kostnad för 2013 är
25 000 kr.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande 2012-03-26, § 57, redovisat en
schablonberäkning baserat på fem barn. I beräkningsgrunden ingår 5 barn i ålder 1215 år, att verksamheten inryms i befintlig fritidhemsverksamhet i särskolan
Antilopen dagligen kl 13.00-17.30, utökning med 1-2 fritidpedagog/ledare á 60 %
beroende på funktionshindrets art, ordinarie fritidshemstaxa 0-840 kr/mån. Inga
hyres- eller OH-kostnader ingår i beräkningen.
Kostnaden bedöms då totalt uppgå till 247 000-479 000 kr/år. Eventuellt tillkommer
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personlig assistent samt ev anpassningar i ute- och innemiljön.
Ekonomikontoret har i yttrande 2012-04-12 konstaterat att äskande för ändamålet
finns med i pågående budgetarbete inför 2013. Vad avser innevarande åt så pågår
försök/projekt i mindre skala inom båda de stora nämnderna. Då en utökning av
projekten inte kan ses som akuta verksamhetsbehov bör de hanteras i ordinarie
årsbudgetarbete.
Beslutsunderlag
Eva Stjärnlinds motion 2009-11-27
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2010-05-24, § 92, 2011-12-12-, § 203,
2012-03-26, § 57
Socialnämndens yttrande 2010-10-05, § 121, 2012-01-10, § 11 samt 2012-04-03, §
63.
Ekonomikontorets yttrande 2012-04-12.
Yrkanden
1. Bengt Svensson (M) och Bodil Andersson (KD) yrkar att det noteras att i
budgetarbetet har från 2013 tillförts 100 000 kr vardera för utökad verksamhet till
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden för att genomföra insatser enligt
motionens intentioner och att därmed motionen kan anses besvarad.
2. Rune Persson (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Bengt Svenssons m fl
yrkande vunnit bifall.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta
1. Det noteras att i budgetarbetet har från 2013 tillförts 100 000 kr vardera för
utökad verksamhet till Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden för att
genomföra insatser enligt motionens intentioner.
2. Motionen anses därmed besvarad.
Reservation
Eva Stjärnlind och Rune Persson (S) reserverar sig mot beslutet.
_____
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§ 87
Årets företagare 2011
KS 2012.0395.140

Ärendet
Utmärkelsen Årets företagare delas ut till en företagare som under året utfört en
prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för
andra företagare. Kommunen nominerar kandidat tillsammans med Företagarna i
Klippan.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
_____
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§ 88
Verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet Skåne för läsåret
2011/2012
KS 2012.0362.048

Ärendet
Ung företagsamhet i Skåne ansöker om verksamhetsbidrag på 1,5 kr per invånare
(24 902 kr) för läsåret 2011/2012. Ansökan avser att upprätthålla och utveckla
veksamheten för elever från Klippans kommun som ingår i deras utbildning.
Fr o m förra året lämnas samma ansökan om 1,5 kr per invånare till samtliga
kommuner i Skåne.
Under innevarande år har 28 elever från Klippans kommun velat prova på eget
företagande.
Beslutsunderlag
Ung företagsamhets ansökan om bidrag inkommen2012-04-05
Arbetsutskottets beslut
1. Ung företagsamhet beviljas ett verksamhetsbidrag på 25 000 kr för läsåret
2011/12.
2. Bidraget finansieras ur anslaget till Arbetsutskottets förfogande.
_____
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§ 89
Årsredovisning 2011 för Kommunalförbundet Medelpunkten
KS 2012.0217.042

Ärendet
Kommunalförbundet Medelpunkten har 2012-03-26 överlämnat årsredovisning för
2011, bilaga Au § 89/12, samt revisionsberättelse jämte KPMG:s bokslutsrapport för
2011.
Revisorerna har tillstyrkt att direktionen samt de enskilda ledamöterna beviljas
ansvarsfrihet samt att årsredovisningen för 2011 godkänns.
Fullmäktiges ställningstagande om ansvarsfrihet skall avse Kommunalförbundets
direktion i sin helhet. Årsredovisningen kommer att presenteras vid samråd med
medlemskommunerna den 27 april i Åstorp.
Beslutsunderlag
Kommunalförbundet Medelpunkten, Årsredovisning 2011 jämte Revisionsberättelse
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås bevilja direktionen för Kommunalförbundet
Medelpunkten och de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för år 2011
samt godkänna Kommunalförbundets årsredovisning för 2011 enligt bilaga Au §
89/12.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

17 (19)

Sammanträdesdatum

2012-04-18

§ 90
Kommunalförbundet AV Media Skåne - ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011
KS 2012.0219.042

Ärendet
Kommunalförbundet AV Media Skåne har överlämnat bokslut och verksamhetsberättelse för år 2011 samt revisionsberättelse till medlemskommunerna med
hemställan om ansvarsfrihet för direktionen, bilaga Au § 90/12.
Beslutsunderlag
AV Media Skånes årsredovisning för 2011 jämte revisionsberättelse.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås
1. Bevilja direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011.
2. Notera bokslut och verksamhetsberättelse för år 2011 enligt bilaga Au § 90/12.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum

2012-04-18

§ 91
Fråga angående Försäkringskassans servicekontor
Ärendet
Eva Stjärnlind (S) ställer fråga med anledning av tidningsartikel rörande
Försäkringskasans avsikter att lägga ner servicekontor.
Arbetsutskottets beslut
Kommundirektören får uppdrag att analysera vad förändringen innebär.
_____
.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

18 (19)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum

2012-04-18

§ 92
Fråga angående Folktandvården
Ärendet
Eva Stjärnlind (S) ställer fråga med anledning av oro kring regionens planer på
nedläggning av Folktandvården på vissa orter.
Arbetsutskottets beslut
Regionen ska tillskrivas med inbjudan av representanter från ansvarig nämnd.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

19 (19)

