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Innehållsförteckning:
§ 113
Kurser och konferenser m.m.
§ 114
Information Ljungbyhedsområdet
§ 115
Fördjupning av översiktplan för Barkåkra, Ängelholm - Remiss
§ 116
Undantag från tomtköregler, Stidsvig 2:183
§ 117
Upphandling av banktjänster
§ 118
Bidrag till midsommarfirande i Stadsparken i Klippan
§ 119
Inrättande av tjänst som äldreombud
§ 120
Bidrag till sommarkväll i parken i Ljungbyhed
§ 121
Affischering inför valet 2010
§ 122
Motion om att bevara Kyrksalsbyggnaden, låt musiken leva
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§ 113
Kurser och konferenser m.m.
Ärendet
Följande inbjudningar till kurser m m föreligger.
Akaan Kaupunki – Vänskapsdagar i Akaa 2010-07-02—07-04.
Barn- och utbildningsförvaltningen – Information om ny skollag och den nya
gymnasieskolan GY2011, Sessionssalen, 2010-05-10.
Kommunförbundet Skåne – Presidiekonferens inom samhällsbyggnadsområdet,
Hässleholm, 2010-05-28.
Kommunförbundet Skåne – Kommunledningsresa, studieresa till Danmark, 2010-0630—07-02.
Länsstyrelsen i Skåne län – Dialogmöte med miljöminister Andreas Carlgren,
Malmö, 2010-05-25.
Länsstyrelsen i Skåne län m.fl. – Överläggningar om möjligheter att regionalisera
mottagandet av nyanlända invandrare och ensamkommande barn och ungdomar,
Malmö, 2010-05-24.
Länsstyrelsen i Skåne län m.fl. – Klimatanpassningsseminarium, Hälsa i ett förändrat
klimat, Malmö, 2010-05-21.
Region Skåne – Skånska utvecklingsdagen, Wanås, 2010-05-20.
Ängelholms kommun – Nordvästra Skånes klimatpanel, Ängelholm, 2010-05-11.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att medge tre kommunala representanter med respektive att delta i vänskapsdagarna i
Akaa, Finland 2-4 juli 2010,
att utse Rune Persson m fru som en av representanterna och överlåta åt fullmäktiges
ordförande att utse övriga 2 deltagare och ansvara för representationen i Akaa.
_____
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§ 114
Information Ljungbyhedsområdet
Ärendet
Hans-Göran Dahl, näringslivsansvarig och VD Sikab, lämnar information om
aktuella frågor inom Ljungbyhedsområdet.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera lägesrapporten.
_____
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§ 115
Fördjupning av översiktplan för Barkåkra, Ängelholm - Remiss
KS 2008.350.212

Ärendet
Ängelholms kommun har 2010-03-26 inkommit med fördjupad översiktsplan samt
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för Barkåkra, Ängelholms kommun.
Remissvar, även utan erinringar skall lämnas senast den 31 maj 2010, då
utställningstiden avslutas.
Plangruppen ser inte några intressekonflikter på mellankommunal nivå och har
lämnat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Ängelholms kommun, remiss 2010-03-26
Plangruppens yttrande 2010-04-27
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att lämna följande yttrande:
Klippans kommun ser inte några intressekonflikter på mellankommunal nivå i
utställningshandlingen, utan anser i stället att Nordvästra Skåne kan förstärkas som
en attraktiv bostadsregion genom de planerade utbyggnadsområdena.
_____
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§ 116
Undantag från tomtköregler, Stidsvig 2:183
KS 2010.0248.272

Ärendet
Peter Ekstrand har lämnat in ansökan om särskild prövning om undantag från
gällande tomtköregler.
Peter Ekstrand förvärvade en kommunal tomt i Stidsvig med beteckningen Stidsvig
2:184 under 2008 och önskar nu köpa granntomten Stidsvig 2:183 för att bygga en
bostad.
Enligt tomtköreglerna kan inte den som har förvärvat kommunal tomt registreras i
tomtkön förrän tidigast 5 år efter förvärvet. Avsteg från denna regel kan medges om
särskilda skäl finns efter prövning av Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Plangruppen avstyrker att avsteg görs från denna regel.
Beslutsunderlag
Peter Ekstrands skrivelse 2010-03-17.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-10.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att ansökan om undantag från tomtköreglerna avslås.
_____
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§ 117
Upphandling av banktjänster
KS 2010.0238.040

Ärendet
Ekonomikontoret har under våren genomfört upphandling av banktjänster.
Upphandlingen har även omfattat Nårab, Sikab, Treklövern Bostads AB samt
Söderåsens miljöförbund.
Vid anbudstidens utgång hade två anbud inkommit, nämligen från Swedbank och
Nordea Band AB.
Elgåhs Consulting AB i Göteborg har utgjort stöd åt ekonomikontoret vid
utvärdering av inkomna offerter. Enligt utvärderingen har Swedbank lämnat det mest
fördelaktiga anbudet.
Beslutsunderlag
Elgåhs Consultings utvärdering av banktjänster 2010-04-22.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2010-05-05.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att anta Swedbank AB:s anbud för perioden 2010-11-01—2013-10-31 (3 år) med
möjlighet till ett plus ett års förlängning, dock längst t o m 2015-10-13.
_____
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§ 118
Bidrag till midsommarfirande i Stadsparken i Klippan
KS 2010.0211.048

Ärendet
Turistenheten har 2010-04-22 inlämnat ansökan från 2009 års intresseförening,
bestående av Kerstin Jönsson, Katharina Hartman-Miram, Rune Lundström och Han
Olsson, om bidrag till midsommarfirande i Klippan 2010. Trots ett miserabelt väder
drog arrangemanget publik och underhållningen kunde genomföras enligt planer
2009.
Ekonomikontoret anser att firandet ger god PR för kommunen och har tillstyrkt
ansökan. Föreningen erhöll 10 000 kronor 2009.
Beslutsunderlag
Turistenhetens skrivelse 2010-04-21 med föreningens ansökan.
Ekonomikontorets yttrande 2010-04-29.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att bevilja ett bidrag på 10 000 kr till Midsommarfirande i Stadsparken i Klippan,
att anvisa medel ur anslaget till arbetsutskottets förfogande samt
att uppdra åt turistenheten att ansvara för kommunens kontakter mot arrangemanget.
_____

Signatur justerare
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§ 119
Inrättande av tjänst som äldreombud
KS 2008.0385.770

Ärendet
Socialnämnden har nu 2010-04-06, § 48, lämnat förslag till inrättande av
äldreombud.
För några år sedan behandlade nämnden en motion om inrättande av äldreombud.
Vid den aktuella tidpunkten hade länsstyrelsen inrättat 6 st ”äldreombudsmän”.
Nämnden valde därför att avslå motionen med hänvisning till att man först ville
utvärdera hur länsstyrelsens verksamhet utfallit. Det har visat sig att uppgifterna för
länsstyrelsens äldreombudsmän och ett äldreombud i en kommun skiljer sig avsevärt
från varandra.
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 kommunala pensionärsrådet (KPR).
Verksamheten bör ligga direkt under Kommunstyrelsen anser Socialnämnden
Arbetsutskottet har tidigare 2009-03-04, § 62, hänskjutit fråga om gemensamt
äldreombud för diskussion i 6 K-kommunerna efter att frågan aktualiserats av
pensionärsföreningarna i kommunen. Någon samverkanslösning i frågan var dock
inte aktuell i 6 K.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2010-04-06, § 48.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att bordlägga ärendet.
_____
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§ 120
Bidrag till sommarkväll i parken i Ljungbyhed
KS 2010.0245.048

Ärendet
Ljungbyheds framtid har 2010-05-07 inlämnat ansökan om bidrag till sommarkväll i
parken i Ljungbyhed. Arrangemanget är kostnadsberäknat till 72 000 kr. Inträdet för
publiken är gratis. Bidrag söks från kommunen med 10 000-15 000 kr.
Beslutsunderlag
Ljungbyheds framtids ansökan 2010-05-07
Yrkanden
1 Bengt Svensson (M) yrkar att bidrag på 10 000 kr ska beviljas.
2 Bengt Alfredsson (C) yrkar att bidrag på 12 000 kr ska beviljas.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar utan omröstning
att bevilja Ljungbyheds framtid ett bidrag på 10 000 kr till sommarkväll i parken i
Ljungbyhed samt
att anvisa medel ur anslaget till arbetsutskottets förfogande.
Bengt Alfredsson (C) antecknar avvikande mening.
_____

Signatur justerare
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§ 121
Affischering inför valet 2010
KS 2010.0250.308

Ärendet
Fråga om lämpliga platser för uppsättning av valaffischer inför valet 2010 tas upp till
diskussion.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att medge de politiska partierna rätt att under tiden 20 augusti – 24 september 2010
uppsätta valaffischer på kommunens markområden på följande platser:
1 Klippan – grönområdet vid Elfdalen, mellan Hembygdsstugorna och Kapellet
2 Klippan – Brohällan – vid rondellen mellan rv 13 och Storgatan
3 Ljungbyhed – markområde vid rv 13 i anslutning till bostadsrättsföreningen
Hästhagen
4 Östra Ljungby – grönområde mittemot Eriks lanthandel.
_____
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§ 122
Motion om att bevara Kyrksalsbyggnaden, låt musiken leva
KS 2010.0210.291

Ärendet
Ingrid Larsson (M) har 2010-04-22 inlämnat motion om att bevara
kyrksalsbyggnaden inom kv Skolan, bilaga Au § 122/10. Kommunfullmäktige har
remitterat motionen till Kommunstyrelsen för beredning.
Arbetsutskottet konstaterar att det idag eller inom överskådlig tid framåt inte finns
något behov av Kyrksalsbyggnaden för utbildningsverksamhet. När detta stod klart
uppkom frågan om den framtida hanteringen av byggnaden, som har ett uppenbart
arkitektoniskt värde. Ett antal olika alternativ diskuterades där bland annat en
”malpåsevariant” diskuterades. Ganska snart framstod bostadsändamål som det bästa
långsiktiga alternativet som samtidigt säkrade en bra och levande utveckling av den
värdefulla byggnaden. Alternativ såsom museum, utställningslokal, lokal för musik
mm diskuterades men förkastades på grund av dels ombyggnadskostnader, framtida
driftskostnader och den omständigheten att kommunens tillgång till befintliga lokaler
för sådana ändamål redan idag är ganska väl tillgodosedda. Exempel på
ombyggnadskostnader är investeringar för att hantera tillgängligheten i och till
byggnaden. Man måste även väga in att det faktum att kontorsbyggnaden vid
läderfabriksområdet kommer att vara ytterliggare en byggnad med högt värde som i
nära framtid kommer att friställas.
Beslutsunderlag
Motion inlämnad av Ingrid Larsson 2010-04-22
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-04-27, § 23
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
mot bakgrund av ovanstående bifalla motionens första att-sats
samt att övriga att-satser avslås.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

