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Sammanträdesdatum
Paragrafer

2011-11-30

284-286

Plats och tid

Kommunhuset i Klippan, sessionssalen, onsdag 2011-11-30 kl 13.30-16.55

Beslutande

Bengt Svensson, ordförande
Madeleine Atlas
Bodil Andersson
Rune Persson
Eva Stjärnlind

Övriga närvarande

Jens Westring, ej tjg ersättare
Richard Johansson, ej tjg ersättare
Ann-Sofie Karlsson, ej tjg ersättare, § 284
Kerstin Persson, ej tjg ersättare
Evy Arvidsson, sekreterare
Hans-Åke Lindvall, kommundirektör
Marit Nordstrand, arbetsförmedlingen, § 284
Marianne N Claesson, personalchef, § 285
Björn Pettersson, teknisk chef, § 286
Börje Norén, kultur- och fritidschef, § 286

Utses att justera

Eva Stjärnlind

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet i Klippan onsdag 7 december 2011

Sekreterare
____________________________________________
Evy Arvidsson
Ordförande
____________________________________________
Bengt Svensson
Justerare
____________________________________________
Eva Stjärnlind

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

Klippans kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2011-11-30

Datum för anslags
uppsättande

2011-12-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet i Klippan

Underskrift

Elisabeth Olsson

Datum för anslags
nedtagande

2011-12-29
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§ 284
Aktuell information från Arbetsförmedlingen
KS 2011.0793.106

Ärendet
Marit Nordstrand, Arbetsförmedlingen, lämnar aktuell information kring
arbetslöshetsstatistik m m okt 2011 bl a följande
Åldersgruppen 16-64 år
Klippan
Skåne
Åldersgruppen 18-24 år
Klippan
Skåne

Öppet arbetslösa
3,7 %
4,0 %

Program m aktivitetsstöd
2,9 %
3,0 %

5,5 %
4,7 %

6,9 %
6,3 %

Det är fortfarande god tillgång på lediga platser i länet.
Aktuella insatser Hösten 2011 enligt budgetpropositionen är
- ökat stöd till långtidsarbetlösa
- insatser tidigt i arbetslösheten
- insatser för ungdomar
- insatser för sjukskrivnas återgång i arbete
- nyanländas etablering.
Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.
_____
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§ 285
Personalfrågor
KS 2011.0820.020

Ärendet
Personalchef Marianne N Claesson lämnar information inom följande områden
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 31 augusti 2011
- 35 personer har anställning med stöd i form av lönebidrag, varav 27 i
kommunal verksamhet
- 10 personer inom FAS 3, varav 3 i kommunal verksamhet
- 17 personer är föremål för nystartsbidrag, varav 6 i kommunal verksamhet
- 1 person i verksamheten har stöd i form av personligt biträde, 12 inom
stöd/omsorg
- 22 ungdomar inom stöd/omsorg
Totalt 37 personer berörda inom kommunens egen verksamhet.
Lönerevision
Utfallet 2011 blev 2,67 % i Klippan.
Utvärdering – Avgångsenkät under tiden juli 2010-okt 2011
40 har svarat på enkäten (av 149) = 27 %
De vanligaste anledningarna till avslutad anställning (pension ej medräknad) är
- Annan 60 %
- Lön/förmåner 44 %
- Utvecklingsmöjligheter 40 %.
Webbaserat förmånssystem
Inom Skåne Nordväst diskuteras gemensam upphandling av ramavtal. Ärende
kommer att skrivas fram.
Medarbetarenkät
Klippan har tillsammans med Höganäs kommun gjort 2 enkäter 2007 och 2010.
Skåne Nordväst planerar en gemensam enkät men detta sker tidigast 2014. Enligt
planen ska Klippan genomföra en enkät 2012.
SKL har formulerat 9 frågor som kommer att ingå i den medarbetarenkät som
genomförs fr 2014.
Arbetsutskottet enas om att 2012 års enkät ska följa upplägget på de två tidigare
enkäterna men kompletteras med de 9 nya frågorna.
Lokalt kollektivavtal om arbetstid
Förhandlingarna är i det närmaste klara vad gäller årsarbetstid och flextid för
yrkeskategorier med administrativa arbetsuppgifter.
Företagshälsovård
Signatur justerare
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KS 2007.0312.026

Arbetsutskottet har 2010-09-08, § 203, godkänt förlängning av gällande avtal med
Feelgood t o m 2012-06-30. Avtalet kan förlängas t o m 2013-12-31.
Kommunerna i Skåne Nordväst har ambitionen att genomföra så många
upphandlingar som möjligt inom arbetsgivarsidan. Företagshälsovård är ett av dessa.
Möjlig start efter en gemensam upphandling är 2014-01-01.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att ingå i gemensam upphandling av företagshälsovård inom
Skåne Nordväst med inriktning att den vårdar konkurrensen.
_____
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§ 286
Ansvaret för Kultur- och fritidsförvaltningens anläggningar
KS 2011.0782.292

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har idag ansvaret för följande fastigheter:
Åbyvallen
Ljungbyheds friluftsbad
Ösra Ljungby friluftsbad
Bolestads motoranläggning (Go-cart)
Östra Ljungby idrottsplats
Ljungbyheds idrottsplats.
Enligt Arbetsutskottet beslut 2008-01-23 har Tekniska förvaltningens
fastighetsavdelning övertagit el-ansvaret för de sex objekten fr o m 1 januari 2008.
Kultur och fritidsnämnden har 2011-10-19, § 101, förslagit att Kommunstyrelsen
övertar ansvaret för fastigheterna fr o m 2012-01-01.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2011-10-19, § 101
Arbetsutskottets beslut
Tekniska förvaltningen i samråd med Kultur- och fritidsförvaltningen får uppdrag att
ta fram ett konkret förslag gällande överföring av Åbyvallen samt friluftsbaden i
Ljungbyhed och Östra Ljungby inkl redovisning av preliminärt hyresavtal med
gränsdragningslista och ekonomiskt underlag.
_____
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