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§ 17
Kommunernas kvalitet i korthet, KKiK - redovisning.
KS 2012.0076.106

Ärendet
Kommunernas kvalitet i korthet, KKiK, är ett kvalitetsprojekt som drivs i SKL:s regi.
Klippans kommun engagerades i projektet 2010, och deltar nu i mätning av 34 av de
39 ingående måtten. Från projektet erhålls en årlig redovisning, som ger möjlighet att
jämföra dels över tiden, dels med de övriga omkring 160 deltagande kommunerna.
För 21 mått är Klippans resultat lika med eller bättre än genomsnittet, för 13 mått är
resultatet sämre än genomsnittet. Av de 13 mätningar som kommunen deltagit i både
2010 och 2011 har åtta redovisat en förbättring.
De mest positiva resultaten utgörs av: ingen väntetid för plats i förskola, lägst
kostnad per barn i förskola, genomsnittliga skolresultat, serviceutbud och nöjdhet i
särskilt boende, serviceutbud i hemtjänst och inom LSS, låg andel återaktualiserade
ungdomar inom socialtjänsten, fler nystartade företag, positiv förändring av antal
förvärvsarbetande, gott omdöme om företagsklimat, återvinning av hushållsavfall
samt kommunens attraktionskraft.
Som områden att förbätta märks tillgänglighet till kommunal service, stort antal barn
per medarbetare i förskolan, skolresultaten, information på hemsidan, medborgarnas
deltagande i utveckling, förvärvsfrekvensen, nya företag, sjukpenningtalet samt
användande av miljöfordon och ekologiska livsmedel.
Arbetsutskottets beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att bryta ner resultaten nämndvis, och integrera dem i
den ordinarie styrningen.
2. Redovisningen föredras för kommunfullmäktige.
_____
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§ 18
Hantering av ÄTOR i sanering av villaträdgårdar
KS 2012.0074.430

Ärendet
Projekt sanering av Klippans Läderfabrik fortlöper och är nu i entreprenadfas
avseende sanering av villaträdgårdarna. Val av entreprenör beslutades i
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-09 § 17/11 och avtal tecknades med
SVEVIA 2011-02-25.
Entreprenaden handlades ursprungligen upp i enlighet med en mängdförteckning.
Det innebär att projektören SWECO gjort en bedömning av hur mycket av varje
ingående post som kommer att upparbetas. Entreprenören har sedan fått lämna ett
pris per post. Summeringen av samtliga poster utgör entreprenadsumman 4.953.887
kr. För att hanteringen av ÄTA (Ändrings-, Tilläggs- och Avgående) arbeten skulle
bli effektiv beslutade KS’ AU 2011-06-22 § 158/11 att kommunens projektledare
och den externe projektledaren får godkänna ÄTA-arbeten upp till 848.000 kr (20
basbelopp).
Det har under entreprenadens gång visat sig att ändringar har fått göras vilket har
fördyrat den. Detta är ofta mindre ändringar som är att förvänta i en entreprenad som
denna, då det upptäcks saker som inte finns med i förfrågningsunderlaget. Två större
förändringar har också tillkommit, ytterligare en trädgård ska saneras och det måste
saneras under ett uterum till en fastighet, vilket kommer att bli komplicerat och kräva
resurser. Därför beslutade KS’ AU 2011-11-09 § 251 att projektledarna får godkänna
ÄTA-arbeten upp till ytterligare 848.000 kr, dvs. en total entreprenadkostnad på
6.649.877 kr.
Därefter påträffades processledningen från läderfabriken på en av fastigheterna
närmast skogsområdet. Detta gjorde att schaktningen på denna fastighet blev
betydligt mer omfattande och kostsam än vad som tidigare beräknats. Därför
beslutade KS’ AU 2011-12-14 § 287 att projektledarna får godkänna ÄTA-arbeten
upp till ytterligare 848.000 kr, dvs. en total entreprenadkostnad på 7.497.877 kr.
Huvuddelen av entreprenaden är nu avslutad och därmed är det möjligt att få en
bättre bild av den totala kostnaden. De ovan nämnda större tilläggen, tillsammans
med mindre tillägg för varje fastighet, har gjort att saneringen kommer att bli dyrare
än de 9,2 miljoner kr som fanns avsatta för projektet. Den totala slutkostnaden
beräknas bli 11,7 miljoner kr. Under projektets gång har Länsstyrelsen fortlöpande
informerats om kostnadsökningar för att förankra de arbeten som gjorts.
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Om tilläggskostnader uppstår måste dessa anmälas till beställarens ombud som
skriftligen ska godkänna dessa. För att hanteringen av ÄTA-arbeten ska bli effektiv
ser projektledningen att såväl beställarens ombud som den externe projektledaren bör
ha möjlighet att få fatta beslut om sådana arbeten upp till en viss nivå. Detta förslag
innebär att projektledarna kan godkänna ÄTOR upp till en total entreprenadkostnad
på 4.953.877 kr + 5 x 848.000 kr, dvs. 9.193.877 kr.
Beslutsunderlag
Skrivelse Projekt Sanering av Klippans läderfabrik, 2012-01-31
Arbetsutskottets beslut
1. Beställarens ombud för sanering av Klippans läderfabrik delegeras godkännande
av ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten (ÄTOR) upp till en kostnad av
ytterligare 1 696 000 kr (=40 basbelopp).
2. Den externe projektledaren Tomas Henrysson, Conviro AB, får uppdrag att som
kommunens beställarombud godkänna ÄTOR vid ordinarie beställarombuds
semester eller annan längre frånvaro (>2 veckor).
3. Anmälan/avstämning ska ske skriftligen till Kommunstyrelsens Arbetsutskott –
eller till Kommunstyrelsens ordförande om ärendet brådskar – när ÄTOR för
ytterligare 848 000 kr upparbetats och innan ytterligare godkännande görs.
_____
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§ 19
Kompletterande bidragsansökan sanering av villaträdgårdar
KS 2012.0074.430

Ärendet
Klippans kommun ansökte 2009-11-06 om bidrag för avhjälpande av
föroreningsskador, avseende efterbehandling av ett antal villaträdgårdar vid f.d.
Klippans Läderfabrik. Länsstyrelsen beslutade 2010-06-08 att tilldela projektet 8,2
miljoner kr för sanering av villaträdgårdarna, där högst 89% av de sammantagna
kostnaderna fick täckas av bidraget.
Saneringen av villaträdgårdarna startade i april 2011 och pågick fram till slutet av
december 2011. Fastigheterna hade en var för sig upprättad schaktplan. Vid arbetets
början visade det sig att arsenikföroreningarna var starkt bundna till matjordslagret,
varför schaktplanerna frångicks och ett generellt beslut togs att matjordslagret skulle
schaktas. Schaktbottnar och schaktväggar följdes kontinuerligt upp på plats av
miljökontrollant. I vissa fall visade mätningarna att det behövdes djupare schakt än
endast matjordslagret, varvid så skedde.
Generellt sanerades till halter under KM (Känslig Markanvändning). Alla fastigheter
utom en sanerades med avseende på arsenik. Den sista fastigheten sanerades med
avseende på krom. Trädgårdarna återställdes enligt avtal med fastighetsägarna.
Ursprungligen var projektet tänkt att avslutas den 31 oktober 2011, men ett antal
oförutsedda händelser gjorde att entreprenaden drog ut på tiden och ökade i kostnad.
Det visade sig att fastigheterna hade 40 cm matjord, men i förfrågningsunderlaget
hade endast 20 cm angivits. Därför återställdes alla fastigheter med 40 cm matjord,
förutom en där ägaren önskade endast 20 cm matjord. På alla fastigheter utom en
gjordes förändringar i förhållande till förfrågningsunderlaget, för att saneringen
skulle bli tillfredsställande och/eller för att återställa till ursprungligt skick. Flera
fastigheter har krävt ökad sanering mot vad som angetts i förfrågningsunderlaget. På
två fastigheter blev saneringen betydligt mer omfattande än vad som antagits på
grundval av de förberedande undersökningarna. Under saneringens gång tillkom en
fastighet, Klippan 3:192. Vid sanering av en av fastigheterna upptäcktes en tidigare
okänd processledning från den f.d. Läderfabriken, vilket krävde en omfattande
schaktning till 4-5 m djup.
Beslutsunderlag
Kompletterande bidragsansökan Sanering av villaträdgårdar vid f.d. Klippans
Läderfabrik 2012-02-01 Bilaga Au § 19/12
Arbetsutskottets beslut
Klippans kommun ansöker om ytterligare 2,2 Mkr i statsbidrag och är beredd att
utöka sin egenfinansiering med 0,3 Mkr.
_____
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§ 20
Samråd gällande Vindkraftsplan för Svalövs kommun
KS 2011.0790.371

Ärendet
Svalövs kommun har upprättat ett förslag till vindkraftsplan med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning. Planen kommer att utgöra ett tematiskt tillägg till
kommunens översiktsplan.
Beslutsunderlag
Samråd gällande Vindkraftsplan för Svalövs kommun 2011-11-15
Plan- och byggkontorets skrivelse 2012-01-26
Arbetsutskottets beslut
Klippans kommun lämnar följande yttrande: Svalövs kommun har med detta
tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut områden inom vilka
utbyggnad av vindkraft kan vara lämpligt och mindre lämpligt.
De utpekade områdena ligger ca 1-2 km sydväst om den gemensamma
kommungränsen uppe på Söderåsen.
Inom Söderåsen finns inga utpekade områden, med hänsyn till Söderåsens
nationalpark, riksintressen för natur- och kulturvård, landskapsbildsskydd etc.
Enl. Klippans kommuns vindkraftspolicy bör avståndet mellan vindkraftverk och
bostad vara minst 7 ggr verkets totalhöjd, vilket för dessa utpekade områden uppfylls
med råge.
Det är av stor vikt att hänsyn tas till Ljungbyheds flygplats utveckling. En
vindkraftsetablering får inte innebära att flygverksamheten drabbas av restriktioner
som påtagligt försvårar flygplatsens utnyttjande.
_____
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§ 21
Inrättande av tjänst som äldreombud
KS 2008.0385.770

Ärendet
Pensionärsföreningarna har 2008 inkommit med en skrivelse angående inrättande av
äldreombud. Socialnämnden har i sitt yttrande 2010-04-06, § 48/10, lämnat förslag
till inrättande av äldreombud.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2010-05-19 § 119/10 att bordlägga ärendet
för ytterligare beredning/diskussioner
Ombudet bör vara till för äldre medborgare bosatta i Klippans kommun, d.v.s
personer som är över 65 år och deras närstående. Till äldreombudet skall man kunna
vända sig om man upplever det som svårt att hitta rätt i kontakten med Klippans
kommun och/eller andra myndigheter. Äldreombudet kan också kontaktas för råd,
stöd och vägledning i olika slags frågor som berör de äldres hela livssituation.
Verksamheten skall utgå från såväl ett medborgarperspektiv som ett brukarperspektiv
i kontakterna med de äldre och deras anhöriga. Funktionen skall vara ett komplement
till det övriga utbudet som erbjuds äldre samt deras anhöriga i form av trygghetsvärdinnor, äldrepedagoger, anhörigsamordnare och demenssjuksköterska.
Äldreombudet bör också vara ledamot i eller adjungerad till kommunala
pensionärsrådet (KPR).
Omfattningen i tid bedöms att inledningsvis ligga mellan en halv och en dag i
veckan.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll § 48/10
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 119/10
Kommunalrådets skrivelse 2012-02-06
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
1. En funktion som äldreombud, under en provperiod tom 2013 års utgång, inrättas
under kommunstyrelsen.
2. Uppdraget som äldreombud arvoderas med helårsarvode motsvarande
viceordförande i socialnämnden (32 760:- innevarande år 2012).
3. Tillsättande av äldreombud beslutas av kommunstyrelsen efter nominering från
Pensionärsrådet.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om en arbetsordning för äldreombudet.
5. Beslutet finansieras inledningsvis under 2012 med 50 tkr ur anslaget till
Kommunstyrelsens förfogande.
_____
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§ 22
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
KS 2012.0043.274

Ärendet
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (11096) omfattar rullstolshiss vid entrén,
utrymme till förvaring av elrullstol samt hårdgöring av mark vid entrén. Arbetena har
kostnadsberäknats till 159.875 kr inkl. moms.
Rune Persson (S) deltar inte i handläggningen av detta ärende.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2012-02-03
Arbetsutskottets beslut
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag bifalls med 159.875 kr, inkl moms, som
utbetalas efter besiktning av arbetet.
_____
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§ 23
Bidrag till upprustning av enskilda vägar med statsbidrag.
KS 2012.0062.318

Ärendet
Björkarps vägsamfällighet har inkommit med ansökan om bidrag för upprustning.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2012-01-27
Arbetsutskottets beslut
Klippans kommun lämnar bidrag till upprustning med 3.174 kr.
_____
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§ 24
Webbsändning från Lady Open
KS 2012.0064.105

Ärendet
Klippans Brottarklubb har vid en träff med representanter för Klippans kommun
uttryckt önskemål om en kommunal medverkan för att få till stånd webbsändningar
från den internationella brottningstävlingen Lady Open 17-19 februari.
Webbsändningarna kommer att följa samtliga matcher vilket innebär att de kommer
att gå att följa ”live” från hela världen. Utöver detta kommer materialet att i
efterhand finnas tillgängligt på brottarklubbens hemsida.
Webbsändningarna kommer även att möjliggöra för Klippans kommun att
marknadsföra sig mot i första hand svenska och övriga nordiska länders tittare men
även för en i övrigt internationell målgrupp.
Mot bakgrund av den idrottsanläggning som finns på Ljungbyhed Park har även
kontakter tagits med Ljungbyhed Park som avser att medverka i projektet.
Beslutsunderlag
Kommunalrådets skrivelse 2012-01-26
Arbetsutskottets beslut
1. Klippans kommun finansierar tillsammans med Ljungbyhed Park projektet.
2. 40 000:- anvisas ur kontot till Arbetsutskottets förfogande.
3. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med avdelningen för
näringsliv och kommunikation teckna aktuella avtal samt i övrigt hantera frågan.
_____
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§ 25
Kurser och konferenser
Ärendet
Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger.
Kommunförbundet Skåne, SKL, Region Skåne och Malmö högskola – Barnets
rättigheter i teori och praktik, Malmö, 2012-04-12
Kommunförbundet Skåne – Kommunal ekonomi och budget för politiker, Tyringe,
2012-03-09
Kommunförbundet Skåne – Vilket ansvar har kommunstyrelsen för den kommunala
koncernen?, Åhus, 2012-03-30
Kommunförbundet Skåne – Effektivare sammanträden i praktiken, Sturup, 2012-0313
Region Skåne, Skånes regionala kärnor
Kommunledningskonferens m.m., 2012-03-16
Sveriges kommuner och landsting – EU:s statsstödsregler, Malmö, 2012-03-07
Sveriges kommuner och landsting – Nätverket för förtroendevalda som vill utveckla
medborgardialoger, Stockholm, 2012-02-07(!)
Sveriges kommuner och landsting – Demokratidagen 2012, Stockholm, 2012-04-18
Transportstyrelsen – Trafik- och vägdag, Helsingborg, 2012-04-17
Välfärdskonferens, Lund, 2012-02-09—10, ett återbud gör att ytterligare en plats
finns tillgänglig
Landshövdingen i Skåne län, Dialog om skånska åtgärder för miljömålen, Malmö,
2012-03-20
Arbetsutskottets beslut
1. Agne Johansson medges delta vid Välfärdskonferens 2012-02-09—10.
2. Madeleine Atlas ersätter Bengt Svensson vid landshövdingens dialogmöte 201203-20.
3. Madeleine Atlas medges delta vid Region Skånes workshop om Skånes regionala
kärnor.
4. Rune Persson och Madeleine Atlas medges delta vid Kommunledningskonferens
m.m. 2012-03-16.
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5. Hans-Erik Lundgren medges delta vid Demokratidag 2012-04-18.
6. Hans-Erik Lundgrens deltagande vid nätverkssamling om medborgardialoger
bekräftas.
_____
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§ 26
Utsmyckning
Ärendet
Eva Stjärnlind (S) uppmärksammar utsmyckningen med marschaller i rondellen
under lillejulafton, och generellt en trevlig utsmyckning i centrum vid jultid.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet uttalar sin uppskattning för den trevliga och väl avvägda
utsmyckningen.
_____
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