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Sammanträdesdatum
Paragrafer

2012-02-29

45-49

Plats och tid

Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan 2012-02-29 kl 13.30-17.00

Beslutande

Bengt Svensson (M), ordförande
Madeleine Atlas (C), 1 vice ordförande
Bodil Andersson (KD), ledamot
Rune Persson (S), 2 vice ordförande
Eva Stjärnlind (S), ledamot §§ 45-46, 48
Agne Johansson (MP), tjg ersättare §§ 47, 49

Övriga närvarande

Jens Westring (M), ej tjg ersättare
Agne Johansson (MP), ej tjg ersättare §§ 45-46, 48
Ann-Sofie Karlsson (KD), ej tjg ersättare
Anders Ivarsson, kommunsekreterare
Hans-Åke Lindvall, kommundirektör
Boje Jarl, ekonomichef §§ 45-48
Björn Pettersson, teknisk chef §§ 45, 47-49
Björn Ljungdahl, ekonom §§ 45, 47-48
Anneli Persson-Dalberg, verksamhetschef § 46

Utses att justera

Bodil Andersson

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet, Klippan 2012-03-07

Sekreterare
____________________________________________
Anders Ivarsson
Ordförande
____________________________________________
Bengt Svensson
Justerare
____________________________________________
Bodil Andersson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Klippans kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2012-02-29

Datum för anslags
uppsättande

2012-03-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet i Klippan

Underskrift
Elisabeth Olsson

Datum för anslags
nedtagande

2012-03-30

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum

2012-02-29

Innehållsförteckning:

§ 45 Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2011
§ 46 Familjecentral i Klippan
§ 47 Fastighetsunderhåll, reinvestering och drift samt resultat 2011
§ 48 Enkelt avhjälpta hinder, fastighetsaspekter
§ 49 Etablering av återvinningsstationer i Klippans kommun
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§ 45
Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2011
Ärendet
Kommunstyrelsens förvaltningar har överlämnat sina verksamhetsberättelser för år
2011.
Ekonomikontoret redovisar preliminär information om 2012 års bokslut för Klippans
kommun.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets sammanställning av kommunstyrelsens och förvaltningarnas
verksamhetsberättelser.
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslås godkänna verksamhetsberättelser för år 2011 efter
vissa justeringar från
- Kommunledning
- Kommunkansli
- Ekonomikontor
- Personalkontor
- IT-enhet
- Teknisk förvaltning med Gatu- och parkavdelning, VA-avdelning,
Fastighetsavdelning samt Kost- och lokalvårdsavdelning.
2. Kommunstyrelsen föreslås anta verksamhetsberättelse 2011 för Kommunstyrelsen
enligt bilaga Au § 45/12 att överlämnas till Kommunfullmäktige.
_____

Signatur justerare
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§ 46
Familjecentral i Klippan
KS 2012.0120.106

Ärendet
Anneli Persson-Dalberg, verksamhetschef vid verksamhetsområde förskola inom
Barn- och utbildningsförvaltningen, medverkade med information kring
familjecentralen i Klippan.
Familjcentraler är ett nätverk för att stödja familjer med barn upp till sex års ålder. I
Klippan drivs arbetet av Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen,
vårdcentralen och Capio Citykliniken tillsammans. Verksamheten innefattar
barnhälsovård, öppen förskola, förebyggande socialtjänst och mödrahälsovård, och är
förlagd till regionens lokaler på Trädgårdsgatan 5. Genom familjecentralen byggs en
struktur för att stärka kända friskfaktorer för de yngre barnen.
Familjecentralen är en försöksverksamhet under ett år, och kommer att starta den 2
maj. Den kommer att bemannas med 50% förskollärare med samordningsansvar och
50 % socionom, samt från Region Skånes sida med bvc-sköterska och barnmorska.
Preliminärt kommer familjecentralen att vara öppen måndag-torsdag, två
förmiddagar och två eftermiddagar i veckan. Kostnaderna för personal står respektive
verksamhet för, medan kostnader för hyra, städ och övrigt fördelas med 50% för
Klippans kommun, 25% för vårdcentralen och 25% för Capio Citykliniken.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens PM 2012-02-29
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 47
Fastighetsunderhåll, reinvestering och drift samt resultat 2011
Ärendet
Tekniske chefen Björn Petterson redogjorde för fastighetsunderhåll och
reinvesteringar. Underhållet följer inte helt den uppgjorda planen, vilket beror på att
andra än de planerade objekten prioriteras efter ändrade förhållanden.
Kapitalkostnader för genomförda investeringar börjar räknas när objekten är tekniskt
färdiga. Erfarenheter har lett till att reinvesteringar under året i genomsnitt beräknas
vara färdiga den 30 september. Tekniska förvaltningen återkommer före sommaren
med en rapport, som visar uppdaterad underhållsplanering för 2012 och 2013, med
en bedömning inför 2014-2015.
Situationen med Hermelinen och Heden togs upp. Hermelinen har tidstypiska
problem för en byggnad från 1960-talet, som går att åtgärda på ett rimligt sätt till en
rimlig kostnad. Det som inte går att göra är att lösa isoleringen underifrån eftersom
betongplattan är gjuten direkt på ett sandlager. Fortsatt renovering kan ske för att
komma ifrån befarade mögelproblem och barnen kan finnas kvar under tiden arbetet
pågår. Så vitt känt finns det inga hälsoproblem vid Heden.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 48
Enkelt avhjälpta hinder, fastighetsaspekter
KS 2009.0207.790

Ärendet
Tekniske chefen Björn Pettersson redovisade fastighetsaspekter rörande enkelt
avhjälpta hinder och konstaterade att små framsteg gjorts. Hänsyn tas till de
tillgänglighetsrekommendationer som finns. Kommunens ägda byggnader är
inventerade och en hel del entréer är åtgärdade för personer med synnedsättning.
Samtidigt konstateras att väsentligt större insatser går att göra. Turistbyrån är en
besvärlig lokal i en fastighet där kommunen är hyresgäst. Vid badhuset återstår
vindfånget att åtgärda. Det finns ett förslag, som innebär att flytta entrén till
turistbyrån runt hörnet på fastigheten, där en bättre lutning kan erhållas. Ett alternativ
är att åtgärda gångbanan utanför befintlig entré med en ramp och ett räcke. Den
större ombyggnaden skulle uppskattningsvis kosta 300-350 tkr. Andra alternativ är
att omlokalisera turistbyrån till området vid biblioteket/gymnasieskolan, alternativt
att placera den i ett kommande medborgarkontor i ett sammanbyggt kommunhus/
socialkontor. Beslut i frågan behöver fattas under året.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 49
Etablering av återvinningsstationer i Klippans kommun
KS 2012.0113.450

Ärendet
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, har i en skrivelse uppmärksammat
kommunen på skyldigheten att underlätta uppbyggnaden av producenters
insamlingssystem, exempelvis genom att anvisa platser för insamling av
förpackningsavfall. Återvinningsbolagen kan erbjudas plats att placera sina
containrar på befintlig plats i Östra Ljungby.
Beslutsunderlag
FTI:s skrivelse 2012-02-13
Arbetsutskottets beslut
Skrivelsen noteras.
_____
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