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Beslutande

Bengt Svensson (M), ordförande
Madeleine Atlas (C), 1 vice ordförande
Bodil Andersson (KD)
Rune Persson (S), 2 vice ordförande
Kerstin Persson (S), tjg ersättare för Eva Stjärnlind (S)

Övriga närvarande

Jens Westring (M), ej tjg ersättare
Agne Johansson (MP), ej tjg ersättare
Ann-Sofie Karlsson (KD), ej tjg ersättare
Hans-Eric Lundgren (S), ej tjg ersättare
Anders Ivarsson, kommunsekreterare
Hans-Åke Lindvall, kommundirektör
Lars-Åke Svensson, kanslichef/kommunjurist
Boje Jarl, ekonomichef
Björn Pettersson, teknisk chef § 223
Anders Lindberg, näringslivsutvecklare §§ 226-227
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Innehållsförteckning:
§ 222 Kurser och konferenser
§ 223 Ny ledning för avloppsvatten på sträckan Stackarp - Klippan
§ 224 Granskning av Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens
fastigheter
§ 225 Internkontroll projekt 2012 Översyn/genomgång av investeringsprojekt
§ 226 Kommunens näringslivspris 2012
§ 227 Kommunens köpmanspris 2012
§ 228 Motion angående applikation för mobiler som marknadsför Klippans
kommun
§ 229 Motion om att förbättra situationen för kommunens hemlösa
§ 230 Framtidsplan för Burlövs kommun, Översiktsplan, ÖP12
§ 231 Utredning avseende utökad samverkan mellan räddningstjänsterna i
Klippans och Åstorps kommuner
§ 232 Julgåva
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§ 222
Kurser och konferenser
Ärendet
Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger.
Folkhälsorådet – Folkhälsa är politik, utbildningsdag. Röstånga 22 november 2012
Revisorerna – Kallelse/inbjudan till sammanträffande med Kommunstyrelsens
presidium samt ytterligare någon ledamot. 15 januari 2013 kl 13.30-16.00
Region Skåne – TITA:s slutkonferens. Avstampet för arbetet med att säkerställa att
satsningen på ESS och MAX IV blir startskottet för en långsiktig och effektiv
regional och nationell mobilisering. Malmö 2012-12-17
Regionförbundet i Kalmar län – Kan du cykla till flyget? Konferens om cykling som
en del av infrastrukturen. Kalmar 2012-11-23
Länsstyrelsen i Skåne län – Ungdomsbrottslighet stämma i bäcken eller i ån.
Seminarium för att få till stånd en dialog kring frågor som rör arbetet med
ungdomsbrottslighet. Målgrupp bl.a. lokala beslutsfattare. Malmö 2012-12-04
Beslutsunderlag
Kursinbjudningar
Arbetsutskottets beslut
Hans-Eric Lundgren, Agne Johansson och Bengt Svensson medges delta i TITA:s
slutkonferens. Madeleine Atlas, Bodil Andersson och Göran Sjögren medges delta i
utbildningsdag om folkhälsa.
_____
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§ 223
Ny ledning för avloppsvatten på sträckan Stackarp - Klippan
KS 2012.0486.350

Ärendet
I Stackarp mellan den gamla skolan och söderut ner till Längstebäcken finns det 23
fastigheter som ingår i kommunens verksamhetsområde för avloppshantering. Tre
fastigheter är anslutna till kommunens vattenledning.
Avloppsvattnet från dessa 23 fastigheter leds till en så kallad markbädd i närheten av
bäcken. Reningen av avloppsvattnet är alltså av det enklare slaget.
Miljöförvaltningen har under en längre tid varit kritisk mot de halter av fosfor, kväve
och syreförbrukande ämnen som släpps ut från markbädden till ån.
Den åtgärd som krävs är att pumpa avloppsvattnet norrut från markbädden längs
länsvägen och till ett stycke norr om den gamla skolan. Där kan avloppsvattnet ledas
in i ledningsnätet som är kopplat till Klippans avloppsverk. Entreprenaden omfattar
cirka 1500 m avloppsledning, 450 m vattenledning och en pumpstation. Inga nya
avgifter kan läggas på fastighetsägarna och inga nya abonnenter är aktuella.
Finansiering avses ske inom investeringsbudget för VA-verksamhet 2013 samt
genom att överföra ca 2400 tkr från 2012 till 2013 för projekt 664, Ombyggnad
avlopp Stackarp.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2012-11-06 (bilaga Au § 223/12)
Arbetsutskottets beslut
1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att upphandla markentreprenör och att
genomföra nyanläggning av avloppsledning med pumpstation i Stackarp enligt
Tekniska förvaltningens skrivelse 2012-11-06.
2. Frågan om överföring av medel från 2012 till 2013 hanteras i
kompletteringsbudgeten.
_____
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§ 224
Granskning av Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens
fastigheter
KS 2012.0723.280

Ärendet
Revisionen har granskat kommunens hyressättning av sina fastigheter. Det
konstateras att Revisionen i stort gör bedömningen att kommunens hyressättning
idag fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Det enda som revisionen trycker på är att det borde finnas bättre styrinstrument eller
en policy för hantering av vakanta lokaler. Här menas oftast lokaler som en
fackförvaltning vill säga upp p g a att de inte längre behövs. Frågan som uppstår är –
har förvaltningen rätt att säga upp lokalen och vem ska betala framtida kostnader.
I kommunens hyresmodell (KS 2010-08-11 § 101) står det att ”kommunens lokaler
är till helt dominerande del skräddarsydda för lokalnyttjarens behov, eller i vart fall
det behov som fanns när lokalen anskaffades. Att frigöra en mindre del av en lokal,
för att sälja eller hyra ut till annan, är ofta svårt”.
Med detta som grund finns en praxis i kommunen att om det avser en helt fristående
byggnad som är möjlig att sälja eller hyra ut så befrias fackförvaltningen från
hyresförhållandet och Tekniska förvaltningen tar över ansvar och finansiering. Är det
däremot en lokal mitt inne i en byggnad så får fackförvaltningen inte lämna den. En
del lokaler hamnar i gränslandet och det är inte helt enkelt att göra en policy som
täcker de fall som kan uppkomma. Olika lokaler har olika förutsättningar och det
måste oftast för var och en lokal göras en individuell bedömning när problematiken
uppstår.
Det står också tydligt i hyresmodellen att ”en önskad ändring i byggnader och om,
till och nybyggnad ska behovsutredas och dokumenteras, och därefter normalt
inarbetas i kommunens investeringsplan”. Denna passus tolkas så att förändring även
gäller uppsägning av lokaler och de förändringar/omfördelningar som kan uppstå på
driftbudgeten.
Rent praktiskt innebär det att alla förändringar av lokaler som har en ekonomisk
konsekvens ska lyftas i det årliga budgetarbetet där det finns upparbetade rutiner för
dialog och beslut.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att den styrning som finns i hyresmodellen
och de regler som styr det årliga budgetarbetet är tillräckliga för att kunna hantera
vakanta lokaler på ett tillfredsställande sätt.
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Beslutsunderlag
Revisionens skrivelse 2012-08-31 (bilaga Au § 224/12)
Tekniska förvaltningens skrivelse 2012-10-17
Ekonomikontorets skrivelse 2012-10-19
Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsen föreslås yttra sig enligt ovan.
2. Arbetsutskottets förslag delges Revisionen för kännedom.
_____
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§ 225
Internkontroll projekt 2012 Översyn/genomgång av
investeringsprojekt
KS 2011.0843.040

Ärendet
Projektet innefattar genomgång av två stora investeringsprojekt, nämligen byggandet
av nytt äldreboende samt ombyggnad av kök Åbyskolan.
• Stämmer fakturering med upphandlingsunderlag/budget/bedömd kostnad?
• Har faktureringsrutiner och attester skett på ett korrekt sätt?
• Har tidplaner hållits?
• Har genomförandet skett i enlighet med det politiska beslutet?
• Har bokföring skett på ett korrekt sätt?
• Kan vi bli bättre på att redovisa stora investeringsprojekt?
För särskilt boende Väpnaren beslutades det arbetas in ett anslag om maximalt 70
mnkr. Det kommunala dotterbolaget Treklövern, som projektet har delats med,
uppskattade kostnaden till 55 – 70 mnkr. Treklövern har byggt ett ordinärt boende
ovanför det särskilda boende för totalt 26 mnkr. Kostnaden har av Klippans kommun
vidarefakturerats Treklövern varannan månad av ekonomichef Boje Jarl.
Faktureringen från Skanska till Klippans Kommun har följt den faktureringsplan som
upprättades innan byggandets start. Internt har även attester skötts på ett korrekt sätt,
i detta fall av Björn Pettersson, chef för Tekniska förvaltningen.
Vad gäller tidplan och budget så kommer båda att hållas.
Ombyggnaden av de tre köken Åbyskolans kök, Snyggatorpskolans kök och
Åbyhems tillagningskök bedömdes kosta 15 mnkr fördelat på 7,5 mnkr 2011 och 7,5
mnkr 2012.
Ombyggnaden av Åbyskolans kök bedömdes kosta 10 mnkr samt 1 mnkr i
projektering, resterande projekt 4 mnkr. Denna summa reviderades i december 2010
då kostnaden uppskattades till 22 mnkr för de tre projekten.
Budgeten höll inte och utfallet för Åbyskolans kök blev 18,55 mnkr. Attester har
skett på ett korrekt sätt under projektet.
Tidplanen för projektet höll i stort sett och endast detaljer återstår för att det ska vara
färdigställt.
Investeringsprojekt redovisas i tertialuppföljning, delårsbokslut och årsbokslut. Då
särredovisas även projekt som över- eller underskridit sin budget med 0,5 mnkr.
Dessa projekt kommenteras av respektive förvaltningschef. Nytt för delårsbokslutet
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2012 var ytterligare kommentar för större projekt som sträcker sig över mer än ett år.
Detta oavsett om de över- eller underskridit sin budget.
Noggrannare underlag som särredovisar de stora projekten vore att föredra. Det vill
säga att det inte hanteras som i fallet med Åbyskolans kök där tre ombyggnader
hanterades som en budgetpost. Det blir svårt att följa upp om budgeten höll.
Bättre uppföljning av projekt efterlyses med frågeställning som vad gick fel? Vad
hade vi kunnat göra för att budgeten skulle hålla? Det är viktigt att belysa det som
kan dras lärdom av inför framtida projekt.
Slutredovisningar saknas i många stora investeringsprojektprojekt. Efterfrågan på
slutredovisning av projekt har tidigare varit begränsad enligt Björn Pettersson, chef
på Tekniska förvaltningen.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets rapport efter internkontroll 2012-10-23
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Internkontrollrapporten godkänns.
2. Ekonomikontoret får i uppdrag att tillsammans med Tekniska förvaltningen
fortsätta förbättra uppföljningen av investeringsprojekt.
_____
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§ 226
Kommunens näringslivspris 2012
KS 2012.1075.140

Ärendet
Kommunen ingår inte längre i arbetet med Årets Företagare, förutom genom att
näringslivssamordnaren ingår i Företagarnas styrelse. Kandidater till kommunens
näringslivspris diskuterades.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet lämnas till Kommunstyrelsen utan eget förslag.
_____
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§ 227
Kommunens köpmanspris 2012
KS 2012.1076.140

Ärendet
Kandidater till kommunens köpmanspris diskuterades.
Beslutsunderlag
Nomineringar till Köpmanspris
Arbetsutskottets beslut
Ärendet lämnas till Kommunstyrelsen utan eget förslag.
_____
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§ 228
Motion angående applikation för mobiler som marknadsför
Klippans kommun
KS 2012.1031.005

Ärendet
Christian Hendlertz och Åsa Edvardsson (båda SD) har lämnat in en motion om
applikation för mobiler som marknadsför Klippans kommun.
Beslutsunderlag
Motion Applikation för mobiler som marknadsför Klippans kommun 2012-10-23
(bilaga Au § 228/12)
Arbetsutskottets beslut
Motionen remitteras till näringslivs- och kommunikationsavdelningen för yttrande.
_____
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§ 229
Motion om att förbättra situationen för kommunens hemlösa
KS 2012.1032.752

Ärendet
Christian Hendlertz m.fl. (SD) har lämnat in en motion Förbättra situationen för
kommunens hemlösa.
Beslutsunderlag
Motion Förbättra situationen för kommunens hemlösa 2012-10-23 (bilaga Au §
229/12)
Arbetsutskottets beslut
Motionen remitteras till Socialnämnden för yttrande.
_____
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§ 230
Framtidsplan för Burlövs kommun, Översiktsplan, ÖP12
KS 2012.1070.212

Ärendet
Burlövs kommun har sänt förslag till översiktsplan, kallad ”Framtidsplan för Burlövs
kommun” för samråd. Plangruppen har tagit del av handlingen och föreslår att
Klippans kommun avstår från att yttra sig eftersom kommunen inte anses berörd av
planen.
Beslutsunderlag
Burlövs kommuns skrivelse ”Framtidsplan för Burlövs kommun” 2012-10-17
Plangruppens yttrande 2012-11-13
Arbetsutskottets beslut
Klippans kommun avstår från att yttra sig.
_____
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§ 231
Utredning avseende utökad samverkan mellan
räddningstjänsterna i Klippans och Åstorps kommuner
KS 2012.0962.106

Ärendet
Klippans och Åstorps kommuner har gemensamt utrett frågan om en utökad
samverkan mellan räddningstjänsterna. Utredningen beskriver dels olika
samverkansformer och dels analys utifrån räddningstjänsternas verksamhet och
organisation.
Syftet med utökad samverkan är att kunna utveckla räddningstjänstorganisationen på
ett sätt som gagnar invånarna i kommunerna och ger bättre verkningsgrad på insatta
resurser. Samverkan skall inför framtiden säkerställa att minst samma kvalitet som
idag upprätthålls samt att den gemensamma organisationen skall få en betydligt
utökad uthållighet vid störningar. En utökad samverkan innebär ingen ekonomisk
besparing men inte heller utökade kostnader. Samverkan syftar till att frigöra
befintliga resurser vilka kan omfördelas inom verksamheten för att få bästa möjliga
kvalitet.
För att tillgodose kommunernas krav är det gemensam nämnd som skall övervägas
för en utökad samverkan. För införandet av gemensam nämnd erfordras att avtal och
reglemente för den gemensamma nämnden utarbetas.
Beslutsunderlag
Utredning utökad samverkan mellan räddningstjänsterna i Klippans och Åstorps
kommuner 2012-10-08 (bilaga Au § 231/12)
Kommunkansliets tjänsteskrivelse 2012-11-07
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med en
gemensam nämnd för räddningstjänsterna i Åstorps och Klippans kommuner med
utarbetande av avtal och reglemente.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

15 (15)

Sammanträdesdatum

2012-11-14

§ 232
Julgåva
KS 2012.1102.028

Ärendet
Arbetsutskottet diskuterar julgåvor till kommunens anställda.
Arbetsutskottets beslut
40.000 kr ur anslaget till Arbetsutskottets förfogande anvisas som komplement för
julgåvor.
_____
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