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§ 287
Sanering av villaträdgårdar vid Läderfabriken, hantering av ÄTAarbeten
KS 2002.0388.430

Ärendet
Projekt sanering av Klippans Läderfabrik löper vidare och är nu mitt uppe i
entreprenadfas avseende sanering av villaträdgårdarna. Val av entreprenör beslutades
i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-09 och avtal har tecknats med SVEVIA
2011-02-25.
Entreprenaden handlades ursprungligen upp i enlighet med en mängdförteckning.
Det innebär att projektören, i det här fallet 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 som i detta fall ligger på 4 953 887 kr.
För att hanteringen av ÄTA (Ändrings- Tilläggs- och Avgående) arbeten skulle bli
effektiv beslutade Arbetsutskottet 2011-06-22 att kommunens projektledare samt den
externe projektledaren får godkänna ÄTA-arbeten upp till 848 000 kr (=20
basbelopp).
Arbetsutskottet beslutade 2011-08-17 att ersättningsformen skulle ändras till
självkostnadspris där den tidigare anbudssumman, 4 953 877kr är takpris.
Tilläggsarbeten regleras fortsatt genom ÄTOR.
Det har under entreprenadens gång visat sig att ändringar har fått göras vilket har
fördyrat entreprenaden. Detta är ofta mindre ändringar som är att förvänta i en
entreprenad som denna då det ofta upptäcks saker som inte finns med i förfrågningsunderlaget. Två större förändringar har också tillkommit. Ytterligare en trädgård ska
saneras samt att det måste saneras under ett uterum till en fastighet, vilket kommer
att bli komplicerat och kräva resurser. Därför beslutade Arbetsutskottet 2011-11-09,
§ 251, att kommunens projektledare och den externa projektledaren får godkänna
ÄTA-arbeten upp till ytterligare 848 000 kr, d.v.s. en total entreprenadkostnad på
6 649 877 kr.
Efter detta beslut har processledningen från läderfabriken påträffats på en av
fastigheterna närmast skogsområdet. Detta har gjort att schaktningen på denna
fastighet blivit betydligt mer omfattande och kostsam än vad som tidigare beräknats
och totalkostnaderna för projektet har därmed blivit högre.
Om tilläggskostnader uppstår måste dessa anmälas till beställarens ombud som
skriftligen ska godkänna dessa. För att hanteringen av ÄTA-(Ändrings- Tilläggs- och
Avgående) arbeten ska bli effektiv ser projektledningen att såväl beställarens ombud
som den externa projektledaren bör ha möjlighet att få fatta beslut om sådana arbeten
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upp till viss nivå.
Projektledningen föreslår därför nu att projektledarna får godkänna ÄTOR upp till en
total entreprenadkostnad på 4 953 877 kr + 3 x 848 000 kr, d.v.s. 7 497 877 kr.
Denna entreprenadkostnad gör att taket för budgeten troligen nås. Om detta skulle
inträffa så kommer projektledningen att lämna in en tilläggsansökan hos tillsynsmyndigheten om ytterligare medel för sanering av villaträdgårdar.
Beslutsunderlag
Projektledare Eva Skölds tjänsteskrivelse 2011-12-06
Arbetsutskottets beslut
1. Till beställarens ombud för sanering av Klippans Läderfabrik delegeras
godkännande av ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten (ÄTOR) upp till en
kostnad av ytterligare 848 000 kr (= 20 basbelopp).
2. Extern projektledare 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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§ 288
Bidrag till beläggning av enskilda vägar med statsbidrag
KS 2011.0832.318

Ärendet
Kommunen ger årligen driftsbidrag till enskild väghållning. Detta året har bidrag
lämnats med totalt 625 191 kr till föreningar som också får statligt driftbidrag.
Föreningar som får bidrag enbart från kommunen har fått totalt 48 621 kr.
Årsbudgeten är 849 000 kr, vilket innebär att 175 188 kr kvarstår.
Följande två vägföreningar har ansökt om bidrag för beläggningsarbete.

Ljung-Allarps vsf
Linneröds samfällighetsför

Kostnad
379 500
226 718

Statsbidrag
265 650
158 703

Kommunens bidrag
56 925 kr
34 007 kr

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-01
Arbetsutskottets beslut
1. Ljung-Allarps vägsamfällighet beviljas beläggningsbidrag med 56 925 kr.
2. Linneröds samfällighetsförening beviljas beläggningsbidrag med 34 007 kr.
_____
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§ 289
Försäljningspriser för villatomter
KS 2011.0847.250, 2009.333.250

Ärendet
Tekniska förvaltningen har sammanställt kommunens villatomter som är till
försäljning med förslag till försäljningspris enligt bilaga Au § 289/11. I priset ingår
anslutning till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-06.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer försäljningspriset för kommunens
villatomter enligt bilaga Au § 289/11 att gälla fr o m 2012-01-01 och tills vidare.
_____
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§ 290
Etapputbyggnad av Snyggatorpsskolan och återuppbyggnad av
förskolan Hermelinen
KS 2010.0062.291, 2011.0355.290

Ärendet
Nya Snyggatorp
Renoveringen som pågår av Snyggatorpsskolan består, likt för alla väl använda
byggnader, av både underhållsåtgärder för att kompensera alla års förslitning och en
uppgradering/standardhöjning till dagens förväntade nivå. Tekniska förvaltningen
redovisar den andra och snart avslutade etappen (2a) tillsammans med förslag till
resterande etapper i bilaga Au § 290/11.
Erfarenheterna från arbetet med etapp 2 a är et bra underlag för att beräkna
renoveringskostnaden för hela skolan. En samlad bild av ekonomin kan för första
gången ges, dock ingår enligt bilagan ännu inte aulan och gymnastikbyggnaden.
- I etappen har anslaget i budget 2011 och 2012 förbrukats.
- Genomförande av etapp 2 b under 2012 förutsätter nytt anslag på 12,6 Mkr.
- Frågan om i vilken takt renoveringen ska fortgå bör behandlas politiskt under
januari månad 2012.
Hermelinen
Under hösten har flera alternativ studerats till att återuppbygga den nedbrunna delen
av förskolan. Lokalbehovet för förskolan har vävts samman med
- Användning av friställda hus D och B på Åbyskolan,
- Flytt/renovering/nybyggnad för Bofinkenskolan,
- Antilopenskolans behov av större lokaler (paviljongerna)
- Flytt av förskolan Nejlikan,
- Möjlig lokal för ev ”nattförskola”.
Ledningsgruppen för frågan bedömer att följande alternativ blir bäst:
- Hermelinen återuppbyggs, dagens kvarstående delar renoveras och en tillbyggnad
utförs som gör paviljongerna obehövliga.
- Åbyskolans hus D hålls oanvänt en tid av något år.
- Bofinkenskolans byggnadsstatus klarläggs ytterligare.
- Parallellt med mer detaljerad ekonomisk analys kan Hermelinen skissas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2011-06-22, § 164.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-06.
Arbetsutskottets beslut
1. Tekniska förvaltningen får uppdrag att påbörja lokalutredning för
återuppbyggnad, renovering och kompletteringsbyggnation av förskolan Hermelinen.
2. Tekniska förvaltningen får vidare uppdrag att komma med förslag på åtgärder på
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Bofinkenskolan.
3. Redovisningen av utbyggnaden av Snyggatorpsskolan noteras.
4. Den fortsatta etapputbyggnaden av Snyggatorpsskolan diskuteras vidare i
samband med investeringsbudgeten våren 2012.
_____
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§ 291
Erbjudande om digital tillgång till äldre vattenkartor som underlag
för planering m m
KS 2011.0498.106

Ärendet
Hållbar Utveckling Skåne, HUT Skåne, är en ideell och partipolitiskt oberoende
förening där flertalet av Skånes kommuner är medlemmar tillsammans med Region
Skåne, Länsstyrelsen, Kommunförbundet Skåne m.fl.
HUT Skåne kom i kontakt med ett projekt som pågår vid Länsstyrelsen i Skåne
sedan ett par år. Projektet syftar till att skapa ett samlat planeringsunderlag av det
material som finns i länets ”vattenarkiv”. Ett GIS-skikt skapas genom digitalisering
av de 4 000-5 000 akter som beskriver dikningsföretag, invallningsföretag m m och
som tillförts arkivet sedan 1920. Äldre akter, dvs före 1920, finns i huvudsak hos
Lantmäteriet.
Planeringsunderlaget har ett värde vid kommunal översiktsplanering men också för
t.ex. Trafikverkets planering och kommunernas VA-utbyggnad.
För att skapa ett planeringsunderlag baserat på Lantmäteriets material sökte HUT
Skåne medel till ett pilotprojekt. Projektet har nu kommit så långt att den totala
volymen på arbetet kan uppskattas i antal kartbilder, i arbetstid och i pengar.
Syftet är att skapa ett GIS-skikt där Lantmäteriets ”vattenakter” från Skåne
presenteras samlat. Detta kräver finansiell medverkan från kommunerna. Resultatet
ställs till förfogande för Länsstyrelsen och Lantmäteriet och genom Länsstyrelsen
(gratis) för kommunerna och alla intresserande aktörer som har behov av information
om hur landskapet dikats ut och var det tidigare varit blött.
HUT Skåne har eftersträvat rättvisa beräkningsgrunder. Kostnaderna har fördelats
utifrån det kända antalet kartbilder som finns i en kommun. Det ekonomiska bidrag
som HUT Skåne erhållit för pilotprojektet har fördelats rättvist mellan kommunerna i
proportion till antalet bilder i varje kommun. Kostnaden för resterande arbete har
preliminärt beräknats till 30 000 kr för Klippans kommun för 31 st kartbilder.
HUT Skåne garanterar att bidrag enligt ovan är tillräckligt för att kommunen, som
anmäler sitt bidrag till projektet under 2011, ska få materialet från alla ”vattenakter” i
kommunen.
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunen ska vara med i det fortsatta projektet
och att Kommunstyrelsen anslår 30 000 kr till avgiften.
Beslutsunderlag
HUT Skåne skrivelse 2011-09-08
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-11-29.
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Arbetsutskottets beslut
1. Klippans kommun anmäler sitt deltagande i projektet.
2. Arbetsutskottet anvisar 30 000 kr ur anslaget till Arbetsutskottets förfogande till
kommunens bidrag till projektet.
_____
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§ 292
Översiktsplan Eslövs kommun - Fördjupning för Flyinge
Gårdstånga
KS 2010.0367.212

Ärendet
Eslövs kommun har översänt samrådshandlingar för fördjupning av översiktsplanen
för Flyinge och Gårdstånga för eventuellt yttrande senast 9 januari 2012.
Planområdet ligger söder om E22 och gränsar till Lunds kommun. Syftet med
fördjupningen är att tydliggöra Eslövs kommuns syn på den långsiktiga utvecklingen
av Flyinge, Gårdstånga och Getinge. Planens tidshorisont sträcker sig till 2030.
Planen ska lyfta fram områdets gynnsamma förutsättningar som boendeort,
rekreationsområde och verksamhetsplats. Ambitionen är att förtäta och utveckla
Flyinge, Gårdstånga och Getinge på ett sätt som stärker orternas karaktär och skapar
underlag för service och kollektivtrafik.
Klippans kommun har tidigare getts tillfälle att yttra sig över planprogrammet för
fördjupningen men avstod då att yttra sig.
Plangruppen har tagit del av handlingarna och har inga synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag
Eslövs kommun samrådshandlingar 2011-11-16.
Arbetsutskottets beslut
Klippans kommun avstår från att yttra sig.
_____
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§ 293
Ny översiktsplan 2012 för Åstorps kommun
KS 2011.0734.212

Ärendet
Åstorps kommun har översänt samrådshandlingar för Översiktsplan 2012 för ev
synpunkter.
Plangruppen har genom stadsarkitekt Göran Lönnqvist tagit del av handlingarna och
lämnat förslag till yttrande, som är fokuserat på mellankommunala frågor.
Beslutsunderlag
Åstorps kommun samrådshandlingar 2011-10-14.
Plangruppens tjänsteskrivelse 2011-12-01.
Arbetsutskottets beslut
Klippans kommun lämnar följande yttrande över samrådshandlingen:
Söderåsen
Den fördjupade översiktplanen för Söderåsen (2004, gemensam för
Söderåskommunerna) är ett viktigt plandokument, vars innehåll i största möjliga mån
inte bör avvika från våra kommunövergripande översiktsplaner.
Rönneå
En gemensam syn på strandskydd och natur/fritid bör gälla.
Cykelleder
Förslag på en sammanhängande cykelförbindelse mellan kommunerna i
Rönneåområet bör utarbetas.
Vindkraft
En samsyn för vindkraftsetablering i området kring Rönneå är värdefullt. Det öppna
landskapet vid Rönneå är känsligt. Hänvisas till tidigare lämnat yttrande angående
Åstorps vindkraftsplan.
_____
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§ 294
Tillstånd för tillverkning av tissue och beredning och lagring av
kemikalier samt bedrivande av industripark vid Svenska
Pappersbrukets anläggning i Klippan
KS 2011.0769.417

Ärendet
Svenska Pappersbruket AB har hos Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen
ansökt om omprövning av tillstånd enligt miljöbalken 9 kap för att producera tissue,
beredning och lagring av kemikalier samt bedrivande av industripark.
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen har översänt ansökningshandlingarna till
Klippans kommun för synpunkter dels i egenskap av lokal tillsynsmyndighet, där
särskilt yttrande lämnas av Söderåsens miljöförbund, och dels ur ett allmänstrategiskt
perspektiv.
Beslutsunderlag
Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt, kungörelse 2011-11-10.
Kommundirektör/miljöstrateg tjänsteskrivelse 2011-12-06.
Arbetsutskottets beslut
Ur ett allmänstrategiskt perspektiv ser Klippans kommun mycket positivt på Svenska
Pappersbruket AB:s verksamhet och den verksamhet som bedrivs i den intilliggande
industriparken. Papperstillverkning har sedan århundraden varit en betydande näring
i Klippan med stor historisk förankring.
Anläggningens läge vid Rönneå gör det dock särskilt angeläget att stor försiktighet
beaktas då omgivningarna hyser stora natur- och kulturvärden. I övrigt hänvisas till
yttrande från Söderåsens miljöförbund.
_____
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§ 295
Projekt Sopsamarbete Skåne Nordväst
KS 2011.0846.450

Ärendet
Hösten 2010 beslutade de nordvästskånska kommunerna och de tre
renhållningsbolagen som ägs av kommunerna i Skåne Nordväst att samverka med
uppdraget;
att för Skåne Nordväst arbeta fram en gemensam vision 2020 och långsiktiga mål för
avfallsverksamheten i en kretsloppsplan, samt en konkret handlingsplan för att nå
målen.
att gemensamt utveckla avfallssystem med fokus på kund- och miljönytta som bidrar
till att vi får utveckling och kontroll av kvaliteten på service och tjänster samt en
sund konkurrens.
att aktivt arbeta för en avfallsminimering genom att bland annat vända dagens
fördelning av intäkter där 80 procent kommer från mottaget avfall och 20 procent av
förädlat avfall till att 80 procent av intäkterna ska komma från förädlat avfall.
att renhållningsbolagen får en roll att via sin verksamhet främja regional tillväxt och
utveckling för näringsliv.
I enlighet med tidigare beslut föreligger nu förslag, bilaga A Au § 295/11, till
övergripande målsättning för avfallshanteringen som utgår ifrån följande områden:







Avfallsminimering
Materialåtervinning
Avgifta kretsloppen
God arbetsmiljö och hygien
Kostnadseffektivitet
God service

Ovanstående områden ska optimeras med syfte att ge största möjliga samhällsnytta
och uppfylla ovanstående tidigare beslut.
För genomförande krävs samordning och samarbete av vissa funktioner i enlighet
med redovisat förslag, bilaga B Au § 295/11.
I tidigare beslut ingick också att ta fram ett förslag till synkroniserade ägardirektiv
för renhållningsbolagen i regionen. Förslag över tillägg till befintliga ägardirektiv i
syfte att skapa synkronisering i styrningen av renhållningsbolagen enligt bilaga C Au
§ 295/11.
Beslutsunderlag
Projektkoordinator Sopsamarbete Skåne Nordväst tjänsteskrivelse 2011-10-28 med
förslag att kommunernas kommunfullmäktige beslutar
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att godkänna förslag till övergripande målsättning för avfallshanteringen enligt
bilaga A Au § 295/11,
att godkänna förslag till samordning och samarbete kring funktioner inom
avfallshanteringen enligt bilaga B Au § 295/11,
att godkänna förslag till ägardirektivstillägg enligt bilaga C Au § 295/11.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige föreslås besluta
1. att godkänna förslag till övergripande målsättning för avfallshanteringen enligt
bilaga A Au § 295/11,
2. att godkänna förslag till samordning och samarbete kring funktioner inom
avfallshanteringen enligt bilaga B Au § 295/11,
3. att beakta förslaget till ägardirektivstillägg vid kommande översyn av
ägardirektiven för Nårab.
_____
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§ 296
Intern kontrollplan för 2012
KS 2011.0843.040

Ärendet
Ekonomikontoret har lämnat följande förslag på projekt till intern kontrollplan för
2012:
1. Översyn av kommunens markinnehav
Projektet innefattar inventering av befintliga ytor, syfte med ägandet, gruppering
med hänvisning till ägandet samt bedömning huruvida viss mark kan säljas.
Ansvar: Tekniska förvaltningen.
2. Översyn/genomgång av investeringsprojekt - från upphandling till driftstart
Projektet innefattar genomgång av två stora investeringsprojekt, nämligen byggandet
av nytt äldreboende samt ombyggnad av kök Åbyhem.
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?
Ansvar: ekonomikontoret.
3. Timanställd personal – genomgång av hanteringen
Projektet innefattar kontroll av att utdrag finns ur Polisens belastningsregister för de
personalgrupper där detta är erforderligt, kontroll av att timanställd personal avslutas
på korrekt sätt samt genomgång av att timanställd personal har erforderlig
utbildningsnivå.
Ansvar: Personalkontoret.
4. Genomgång - utbetalningar av friskvårdspeng
Genomgång av de utbetalningar som skett avseende friskvårdspeng.
Kontroll av beloppsnivåer, ev dubbelbetalningar, underlag/kvitton samt huruvida
genomförd friskvårdsaktivitet ingår i ”godkända” aktiviteter
Ansvar: Personalkontoret.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2011-12-05.
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Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslås anta ovan redovisade projekt att ingå i intern kontrollplan
för 2012.
_____
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§ 297
Tidplan för budget 2013 samt flerårsbudget 2014-2015
KS 2011.0833.041

Ärendet
Ekonomikontoret har upprättat förslag till tidplan för arbetet med budget 2013 och
samråd med nämndspresidier 2012 enligt bilaga Au § 297/11.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets förslag 2011-11-30.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner tidplan för arbetet med budget 2013 och samråd med
nämndspresidier 2012 enligt bilaga Au § 297/11.
_____
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§ 298
Betänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal
verksamhet (SOU 2011:59)
KS 2011.0684.040

Ärendet
Finansdepartementet har remitterat betänkandet Spara i goda tider – för en stabil
kommunal verksamhet (SOU 2011:59) med inbjudan att lämna synpunkter senast 13
januari 2012.
Ekonomikontoret har lämnat förslag till yttrande, vilket överensstämmer med
yttrandet från Kommunförbundet Skåne, enligt bilaga Au § 298/11.
Beslutsunderlag
Regeringskansliets remiss 2011-09-23
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2011-11-18
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslås avge yttrande över betänkandet enligt bilaga Au § 298/11.
_____
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§ 299
Organisationsförändring av "staber"
KS 2011.0837.001

Ärendet
Kommundirektören har inkommit med förslag till organisationsförändring enligt
följande:
”I Klippan har vi en rimligt försiktig inställning till organisationsförändringar. Det
gäller särskilt förändringar som föranleder större omflyttningar på lednings- och
personalområdena. Dock kan förändringar i omvärlden eller i uppgifter/uppdrag
föranleda behov av anpassning av organisationen för att på ett bättre sätt uppfylla
mål och krav från politisk nivå.
Kommunstyrelsen har direktansvar för flera förvaltningar: kommunledning (med ITavd och näringslivs- och kommunikationsavd; 17 medarb.), kommunkansli (14),
ekonomikontor (13), personalkontor (14) och teknisk förvaltning (160). Den tekniska
förvaltningen har både en storlek och en typ av uppdrag som gör att den bör bestå i
nuvarande form. För ”staberna” kan man av några olika skäl överväga förändring av
organisationsformen.
Behovet av samordning ökar bland annat p g a en allmän trend i kommunerna mot en
ökande andel verksamhet i annan regi än den egna. Detta ställer högre krav på
beställarkompetens och samverkan mellan olika administrativa enheter. Även om
Klippan går mycket försiktigt i den riktningen så är trenden uppenbar. Beställningar
internt i organisationen ställer också krav på en metodik som vi inte riktigt möter
idag. Också utvecklingen mot förbättrad medborgarservice på bland annat e-området
förstärker behovet av samordning och flexibilitet. Ett annat område där vi inte riktigt
möter möjligheterna är det som kallas social ekonomi eller idéburen sektor.
Inom våra samarbetsorgan Skåne Nordväst och 6K diskuteras t ex gemensam
lönefunktion och gemensam IT-drift. Om detta skulle genomföras så tydliggörs
utvecklingen mot beställar- och specialistuppgifter (jämför utvecklingen på
miljöområdet och Söderåsens miljöförbund).
Mot denna bakgrund är idén att kommunledning, kommunkansli, ekonomikontor och
personalkontor tillsammans bildar en kommunledningsförvaltning. Den praktiska
skillnaden mot idag blir, framförallt inledningsvis, mycket liten. Undertecknad är t
ex redan nu chef för de övriga cheferna. Fördelen med en sådan förändring är en
flexibilitet att möta framtiden och förändringar i uppdraget. Vi får en större möjlighet
till tillfälliga eller mera permanenta kraftsamlingar i form av t ex projekt. Vi kan utan
större dramatik dela upp eller slå samman avdelningar eller möjligen bilda nya
sådana. Ett exempel skulle kunna bli en ny avdelning för medborgarservice.
Vid bildandet av en sådan förvaltning bör också plan- och byggkontoret ingå.
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Kontoret utför till stor del uppgifter åt kommunstyrelsen, som t ex översiktsplan och
detaljplaner. Redan nu har kontoret tillsammans med ovan beskrivna ”staber” en
gemensam samverkansgrupp (i samverkanssystemet med de fackliga organisationerna). Kontoret har en mycket liten bemanning med fem medarbetare. Idén
innebär inte någon förändring i den politiska organisationen, utan kontoret kan med
fördel fortsätta att utföra uppgifter åt plan- och byggnämnden.
Förslaget innebär en Kommunledningsförvaltning med följande sammansättning:
Kommundirektör

Ekonomi
Kommunkansli

Ekonomikontor

Personalkontor

IT-avdelning

Näringslivs- och

Plan- och
byggkontor

kommunikationsavd

Om förslaget genomförs får förvaltningen cirka 63 medarbetare fördelade på sex
avdelningar. Den praktiska förändringen skulle bli mycket liten i sättet att arbeta på
eller i avdelningarnas självständighet. Vinsten ligger, som ovan beskrivits, i en högre
flexibilitet.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2011-11-09.
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslås besluta att från 2012-04-01 bilda en kommunledningsförvaltning av nuvarande kommunledning, kommunkansli, ekonomikontor,
personalkontor och plan- och byggkontor.
_____
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§ 300
Uppdrag chefsgrupp
KS 2011.0834.003

Ärendet
Kommunstyrelsen har 2007-08-15, § 142, fastställt uppdraget för chefsgruppen.
Chefsgruppen har nu aktualiserat utformningen av uppdraget enligt följande:
Uppdrag chefsgrupp
Deltagarna i chefsgruppen är – i huvudsak – anställda av kommunstyrelsen och
rapporterar via kommundirektören i nedanstående gemensamma frågor till denna
eller dess arbetsutskott.
Chefsgruppens huvuduppdrag är att vårda varumärket Klippans kommun.
Inriktning skall i första hand vara på invånarna/brukarna. I detta ligger att arbeta
för helhetsansvar, samverkan och gemensamma förhållningssätt.
Gruppen skall verka utifrån kommunens fokusområden för 2011-2014 och de
inriktningsmål som bygger på dessa. Gruppen skall kunna vara berednings- eller
remissorgan i övergripande frågor, speciellt arbetsgivarfrågor. Dessutom skall
gruppen särskilt
1. Bevaka omvärlden för att utifrån förändringar i denna driva utvecklings- och
framtidsfrågor
2.

Underhålla och utveckla medarbetar- och ledarpolicys

3. Underhålla och utveckla lönekriterier för chefer och medarbetare
4. Utveckla e-service och e-förvaltning samt tillsammans med förtroendevalde
även utveckla e-demokrati
5. Utveckla intern och extern information och marknadsföring i hela
organisationen samt underhålla och utveckla den grafiska profilen
6. Utveckla och underhålla metoder och tillämpningar för att arbeta fram
fullständiga beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Chefsgruppens skrivelse 2011-11-29
Arbetsutskottets beslut
Chefsgruppens aktualiserade uppdrag noteras.
_____
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§ 301
Samverkansavtal mellan kommunen och polisen för 2012
KS 2011.0842.106

Ärendet
Brottsförebyggande rådet har överlämnat förslag till överenskommelse mellan
närpolisen i Klippan och kommunen om gemensam åtgärdsplan för år 2012 enligt
bilaga Au § 301/11.
Beslutsunderlag
Förslag till överenskommelse.
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslås träffa överenskommelse med närpolisen i Klippan om en
gemensam åtgärdsplan för år 2012 enligt bilaga Au § 301/11.
_____
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§ 302
Utvärdering sommarjobb 2011
KS 2011.0093.023

Ärendet
Arbetsutskottet har 2011-05-25, § 146, uppdragit åt skolchefen och socialchefen att
fullfölja ett uppdrag med sommarsysselsättning för tio ungdomar enligt en uppgjord
och redovisad plan. 150 000 kr har särskilt anvisats för ändamålet.
Socialförvaltningen har 2011-11-08 sammanställt en rapport hur detta
ungdomsprojekt utfallit under sommaren 2011 enligt bilaga Au § 302/11. Av
rapporten framgår också tankar inför 2012.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens rapport 2011-11-08.
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslås godkänna rapporten.
_____
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§ 303
Demokratibarometern - För en levande lokal demokrati!
KS 2011.0835.101

Ärendet
Sveriges kommuner och landsting, SKL, har utarbetat ett verktyg för kommuner m fl,
som vill utveckla den lokala demokratin och uppdraget som förtroendevald.
Demokratibarometern visar på styrkor och svagheter i den lokala demokratin och ger
en inriktning för arbetet med demokratiutveckling.
Kartläggningen består av enkätintervjuer per telefon med medborgare samt
frågeformulär som besvaras av ledamöter och ersättare i fullmäktige. Det praktiska
arbetet utför SKL i samarbete med fristående statistikföretag. För närvarande kostar
det 55 000 kr att köpa tjänsten.
Det noteras att kommunen under hösten 2011 genomfört en medborgarundersökning
i samarbete med SCB.
Beslutsunderlag
SKL:s erbjudande 2011-11-23
Arbetsutskottets beslut
Klippans kommun avstår från att genomföra Demokratibarometern f n.
_____
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§ 304
Administration av Handikapprådet
KS 2011.0839.101

Ärendet
Fråga har väckts rörande hur organisationen kring Handikapprådet ska se ut. Hittills
har rådet administrerats genom socialförvaltningens handikappomsorg. I en tidigare
handikappkonsults tjänst har ingått att vara sekreterare åt Handikapprådet.
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdraget som sekreterare i Handikapprådet
utförs inom ramen för Kommunkansliets verksamhet samt att Handikapprådets
arbetsordning ses över.
_____
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§ 305
Motion gällande "Aktivitets- och Rörelseåret 2013"
KS 2011.0761.810

Ärendet
Kommunfullmäktige har 2011-11-22, § 84, remitterat motion gällande ”Aktivitetsoch Rörelseåret 2013”. Motionen har inlämnats av Kenneth Dådring (M) och Göran
Sjögren (S).
Beslutsunderlag
Kenneth Dådrings och Göran Sjögrens motion, Bilaga Au § 305/11.
Arbetsutskottets beslut
Motionen remitteras till Kultur- och fritidsnämnden samt Folkhälsorådet för
beredning.
_____
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§ 306
Motion om åtgärder vid gymnasieskolan åren 2012-2014
KS 2011.0819.612

Ärendet
Kommunfullmäktiges ordförande har 2011-12-02 remitterat motion om åtgärder vid
gymnasieskolan åren 2012-2014. Motionen har inlämnats av Tommy Cedervall och
Richard Johansson, Folkpartiet.
Beslutsunderlag
Tommy Cedervalls och Richard Johanssons motion, bilaga Au § 306/11.
Arbetsutskottets beslut
Motionen remitteras för beredning i samband med nästa års budgetarbete.
_____
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§ 307
Motion om innovatörsutbildning och innovatörscenter
KS 2010.0495.615

Ärendet
Rune Persson m fl, Socialdemokraterna, har 2010-10-18 inlämnat motion angående
innovatörsutbildning och innovatörscenter enligt bilaga Au § 307/11.
Motionen har av Arbetsutskottet 2011-11-17, § 275, remitterats till Barn- och
utbildningsnämnden och näringslivsfunktionen för yttrande.
1. Näringslivsansvarig Hans-Göran Dahl har i sitt yttrande 2011-01-03 framfört att
alla initiativ till en positiv utveckling av näringslivsverksamheten i kommunen skall
tillvaratas och uppmuntras och motionen är av aktuellt intresse. Motionen ligger
nämligen i fas med de tankar om nytänkande som konkretiserats i Helsingborg
Business Region nyligen antagna verksamhetsplan inom näringslivsfrågorna. Ett
projekt som således även Klippans kommun, som medlem i HBR ingår i, går under
plattformen Selfmade.
Detta projekt är till för personer som vill utveckla och förverkliga sina idéer. Hos
Selfmade kan idéerna höra hemma i vilket område som helst – kommersiellt, ideellt
eller kulturellt och det är framförallt människan bakom idéerna som intresserar. Som
deltagare får man tillgång till kunskap, energi och praktiskt stöd för att framgångsrikt
ta sin idé från tanke till praktisk handling. Man är mån om det till synes enkla; att ha
ett genuint intresse för deltagarna och deras idéer och trovärdighet genom egna
erfarenheter. Tillsammans med andra deltagare och en mix av professionella
människor skapas en unik gemenskap av kreativa människor.
Selfmade skall finnas på marknaden och möta ungdomar med ett brett och tillåtande
angreppssätt för att stimulera ungt företagande och ungdomars initiativ skall tas
tillvara på ett strukturerat sätt. Inom projektet vänder man sig till personer inom
intervallet 18-30 år. Huruvida Selfmade kan organisatorisk inrymmas inom den
befintliga utildningsorganisationen i Klippans kommun eller att initiativ tas till att
marknadsföra Selfmade inom organisationen överlåter näringslivsansvarig till Barnoch utbildningsnämnden att avgöra.
2. Barn- och utbildningsnämnden har 2011-11-21, § 174, godkänt Mats Skoogs,
rektor på vuxenutbildningen, yttrande som sitt eget svar på motionen. Mats Skoog
skriver i sitt yttrande att de senaste årens skoldebatt till en del har handlat om hur
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande skall stimuleras och utvecklas i skolan.
Vuxenutbildningen ska anordna utbildningar med gymnasieskolans kurser som
grund. Det är framförallt i de ekonomiska ämnenas kurser som entreprenörskap lyfts
fram.
Att låta studerande starta och driva företag samtidigt som man lär sig om
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företagandets villkor är möjligt inom vuxenutbildningens ram. Ett innovatörscenter
enligt motionens förslag är inte möjligt med nuvarande lagstiftning. Vuxenutbildningen kan förmedla kontakter till organisationer som kan vara behjälpliga vid
patentansökan och sökande av riskkapital.
Beslutsunderlag
Rune Perssons m fl motion
Näringslivsansvarig Hans Göran Dahl tjänsteskrivelse 2011-01-01
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-11-21, § 174.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad eftersom motionens
intentioner får anses genomförda mot bakgrund av Barn- och utbildningsnämndens
och näringslivsfunktionens yttranden.
_____
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§ 308
Motion om att använda E-petition för att öka medborgardialogen
KS 2011.0320.101

Ärendet
Jens Leandersson (SD) har 2011-06-01 inlämnat motion angånde användande av Epetition i Klippans kommun, bilaga Au § 308/11.
Arbetsutskottet har 2011-06-15, § 156, remitterat motionen till E-referensgruppen för
beredning.
E-referensgruppen har 2011-09-29 föreslagit att motionen avslås och lämnat följande
synpunkter:
”E-petition är en typ av medborgarförslag och ingår därmed i det som benämns edemokrati eller medborgardialog. I grunden ser e-referensgruppen positivt på
strävanden att öka medborgarnas delaktighet och inflytande. Positiva erfarenheter
finns i många kommuner som arbetat med medborgarförslag, enkäter,
medborgarpaneler, fokusgrupper mm. E-petition är lita annorlunda eftersom det
innehåller ett stödmoment. Det kan få karaktären av protestlistor, namninsamlingar
eller upprop. Det kan uppfattas utgå från missnöje och att det finns ett
motsatsförhållande mellan kommunen och medborgarna. Det kan också skapa
motsättningar om kommunen svarar negativt på förslag som många står bakom.
E-referensgruppen anser att vi istället bör sträva efter att utveckla medborgardialog
genom öppenhet och transparens. Vi tror att vi genom information och tjänster på
hemsidan kombinerat med bra verksamhet, utvecklad service och medborgarmöten
kan skapa ett klimat som främjar samverkan och medskapande.”
Beslutsunderlag
Jens Leanderssons motion
E-referensgruppens yttrande 2011-09-29
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
_____
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§ 309
Motion om mångfald & integration, "Du duger som du är"
KS 2011.0238.100

Ärendet
Jörgen Bjerknäs, Miljöpartiet de gröna i Klippan, har inlämnat motion om mångfald
& integration, "Du duger som du är" enligt bilaga Au § 309/11.
Arbetsutskottet har 2011-05-25, § 145, remitterat motionen till chefsgruppen för
beredning.
Chefsgruppen genom Hans-Åke Lindvall har lämnat följande yttrande:
”Den kommunala organisationen arbetar redan idag med mångfaldsarbete på många
olika områden.
Vid anställningen av ny personal använder sig kommunen genomgående av
kompetensbaserad rekrytering. Metoden stödjer organisationen i målet att rekrytera
enbart utifrån kartlagda behov, och därmed kunna bortse från egenskaper som ålder,
kön, och så vidare. Metoden hindrar organisationen att hamna i ett mönster att alltid
anställa ”lika”, det vill säga försäkrar att organisationen kontinuerligt får in olika
kompetenser.
På övergripande nivå följer kommunen upp ett antal nyckeltal på mångfaldsområdet.
Det gäller till exempel ålder, kön, etnisk mångfald (via Sveriges kommuner och
landsting), könsfördelning i ledarskapet. Om nyckeltalen visar på fördelningar som
inte är representativa, eller på annat sätt missgynnar enskilda eller organisationens
utveckling, har kommunen möjlighet att aktivt styra förändring utifrån detta.
Inom kommunens olika verksamhetsområden finns många exempel på aktivt
mångfaldsarbete i motionens anda.
Socialförvaltningens omfattande insatser för att få människor ut till och tillbaka till
arbetsmarknaden, präglas av inkludering. Alla människor behandlas med lika
respekt, och var och en får det stöd och den hjälp han eller hon behöver, för att
utifrån sina egna förutsättningar kunna delta i samhällslivet.
Arbetet i förskolan och grundskolan präglas av varje elevs rätt till att vara sig själv,
både i skolarbetet och i umgänget med elever och vuxna. Utöver det här
kontinuerliga grundarbetet, sätter skolan oavbrutet fokus på olika frågor om
elevernas rätt att vara individer. Det kan vara genom gemensamma teman kring till
exempel genusfrågan, eller i en skolas arbete kring en enskild elevs rätt att få vara
som han eller hon är och vill vara.
Kommunens aktiva strategi för de kommunala sommarjobben innehåller flera
mångfalds- och integrationsfrämjande åtgärder. I fördelningen av jobben försöker
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kommunen ge unga män chansen att bli bekanta med omvårdnadsjobb. Ett antal
platser är vikta för unga med funktionshinder, något som har stor förändringsbetydelse både för de unga och för kommunens medarbetare.
Överhuvudtaget är kommunen medvetet aktiv i målsättningen att låta människor med
olika förutsättningar kunna ha en sysselsättning inom kommunen. Ett exempel är
kommunens satsningar på att systematiskt undanröja hinder i arbetsmiljön, för att
göra det möjligt för människor med funktionshinder av olika slag att få arbete, eller
fortsätta sin anställning inom kommunen.
Sammanfattning
Motionen Mångfald & Integration föreslår att kommunen under 2012 ska arbeta fram
ett kunskapsprogram för ett mångfaldsarbete. Motionen ser att programmet ska
kunna skapa positiv utveckling för kommunen som helhet på många olika plan.
Kunskapsprogrammet ska utgöra underlag för en EU-ansökan, för att på så sätt få
delfinansiering av programmets aktiviteter.
Kommunen arbetar redan idag mycket aktivt i alla verksamheter för att stärka
mångfalden, och ge möjligheter åt utanförställda grupper att integreras i
samhällslivet.
Chefsgruppen anser att de aktiviteter som görs inom området redan är omfattande,
och ger en kontinuerlig utveckling mot mångfald och integration. Fler insatser än de
nuvarande förväntas bara få en mindre effekt på den här utvecklingen. Motionen
föreslås genom detta vara besvarad.”
Beslutsunderlag
Jörgen Bjerknäs motion
Chefsgruppens yttrande 2011-11-21
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad med hänvisning till
chefsgruppens redovisning.
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§ 310
Partiöverläggningar
Ärendet
Ordföranden väcker fråga om intresse att kalla till partiöverläggningar.
Arbetsutskottets beslut
Ordföranden får uppdrag att kalla två representanter från varje parti till
partiöverläggningar i januari månad 2012.
_____
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