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§1
Motion om fritidsaktivitet för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning
KS 2009.0498.816

Ärendet
Eva Stjärnlind, (S) inlämnade 2009-11-27 motion angående fritidsaktivitet för barn
och ungdomar med funktionsnedsättning, bilaga A Au § 1/12. Kommunstyrelsens
arbetsutskott remitterade 2010-01-20 motionen till barn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden för beredning.
Barn- och utbildningsnämnden har 2010-05-24, § 92, yttrat sig över motionen.
Socialnämnden har 2010-10-05, § 121, yttrat sig över motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-11-10, § 259/10, att återremittera
motionen till Socialnämnden att i samråd med Barn- och utbildningsnämnden och
Kultur- och fritidsnämnden ytterligare bereda ärendet.
Barn- och utbildningsnämnden har 2011-12-12, § 203, bilaga B Au § 1/12, yttrat sig i
samråd med Socialnämnden och Kultur- och fritidsnämnden:
”Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden ställer sig så som tidigare
positiva till motionens förslag. Så gör även Kultur- och fritidsnämnden. De tre
nämnderna har idag ett nära samarbete i ett försök att skapa en helhetssyn kring
barns och ungdomars behov. Det är viktigt att barn- och ungdomar ges möjlighet till
samvaro och meningsfull fritid.
Ett exempel på positivt samarbete mellan förvaltningar och ideella föreningar är
caféverksamhet på ”Sågen” som nu pågått som försöksverksamhet i drygt ett år. Dit
erbjuds barn- och ungdomar från 10 år att komma tisdagskvällar för att umgås och
utöva fritidsaktiviteter med andra jämnåriga. Kultur- och fritidnämnden bidrar med
lokaler och föreningsstöd och Socialförvaltningen bidrar med personal två kvällar i
månaden. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för de fritidsaktiviteter som är
direkt lagstadgade, det vill säga fritidsverksamhet upp till 12 år.
I övrigt är förhållandena som angavs i tidigare inlämnade yttranden oförändrade.
Samtliga tre nämnder har 2011 ett ansträngt ekonomiskt läge, något som enligt alla
prognoser verkar gälla även för 2012. Satsningar på nya verksamheter blir därför
svåra att rymma inom befintlig budgetram.”
Beredningen av motionen har gjort att ett antal tankar fötts i verksamheten, som fört
den framåt.
Beslutsunderlag
Eva Stjärnlinds (S) motion 2009-11-27
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2010-05-24, § 92 samt 2011-12-12, § 203
Socialnämndens yttrande 2010-10-05, § 121
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Yrkande
1. Bengt Svensson (M) yrkar att Kommunfullmäktige ställer sig positiv till tankarna
som redovisas i motionen, nämnderna får i uppdrag att fortsätta arbetet som
beskrivits i yttrandet enligt intentionerna i motionen. Mot bakgrund av att motionen
saknar kostnadsberäkning avslås den, och överlämnas i övrigt till budgetarbetet.
2. Eva Stjärnlind (S) yrkar att motionen bifalls och att frågan om finansiering
hänskjuts till budgetarbetet.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige föreslås ställa sig positiv till tankarna som redovisas i
motionen.
2. Nämnderna får i uppdrag att fortsätta arbetet som beskrivits i yttrandet enligt
intentionerna i motionen.
3. Mot bakgrund av att motionen saknar kostnadsbeskrivning avslås densamma, och
överlämnas i övrigt till budgetarbetet.
Reservation
Rune Persson (S) och Eva Stjärnlind (S) reserverar sig mot beslutet.
_____
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§2
Internkontrollprojekt – översyn av kommunens riktlinjer vid
hantering av kontanta medel
KS 2010.0559.040

Ärendet
Ekonomikontoret har ansvar för det av kommunstyrelsens internkontrollprojekt 2011
som heter ”Översyn av kommunens riktlinjer vid hantering av kontanta medel”.
Projektet initierades delvis av en revisionsrapport kring kontant försäljningsverksamhet, men även för att regelverket har gällt några år och behöver ses över.
Ekonomikontoret har under året arbetat med projektet men kommit fram till att det
behövs ett större grepp kring kontanthanteringen. Det finns idag alldeles för mycket
kontanter i omlopp i form av handkassor och försäljningar av olika slag.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets skrivelse 2011-12-21
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Ekonomikontoret fortsätter under 2012 arbetet med att minska ner
kontanthanteringen i den kommunala verksamheten.
2. När arbetet är slutfört revideras riktlinjerna för kontanthantering.
_____
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§3
Bidrag till organisationer år 2012
KS 2011.0250.048 m.fl.

Ärendet
Ansökningar om bidrag från föreningar och organisationer till 2012 års verksamhet
föreligger.
Beslutsunderlag
Kommunkansliets sammanställning av ansökningar, bilaga Au § 3/12.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beviljar bidrag till föreningar och organisationer, som sökt
bidrag, för år 2012 enligt följande:
Ljungbyheds Köpmanna- och företagarförening
Ljungbyheds Framtid - för Patrull Nattöga
Nattvandrarna Östra Ljungby
Stödföreningen Klippans Turism & Hantverk Mölletofta
- hyra
- driftbidrag
Föreningen Klippanbygdens natur
- uppdragsersättning Kungsfiskarens fortlevnad (enligt avtal)
Klippans Kultur Center (enligt avtal)
Gråmanstorps Bygdegårdsförening
Östra Ljungby Bygdegårdsförening
Färingtofta IK för Tornsborgs tivoli
Ljungbyheds Medborgarhusförening (enligt avtal)
Klippans krets av Svenska Röda korset
Färingtofta Röda korskrets
Klippans civilförsvarsförening, driftbidrag
Föreningen Klippans begravningsplats för smådjur

8 000 kr
20 000 kr
7 000 kr
12 000 kr
35 000 kr
12 000 kr
180 000 kr
48 000 kr
63 000 kr
49 000 kr
45 000 kr
9 100 kr
1 000 kr
10 000 kr
5 000 kr

2. Kanslichefen får delegation att besluta om bidrag 2012 - inom ramen för budget
och 2011 års nivå - till de föreningar, som ännu inte lämnat in ansökan men tidigare
erhållit bidrag.
3. Utbetalning av sökt bidrag sker i februari 2012 under förutsättning att
verksamhetsberättelse från föregående år inlämnats.
_____
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§4
Detaljplan för del av Klippan 3:118, Åhällans väg - utställning
KS 2011.0428.214

Ärendet
Syftet med planen är att komplettera det befintliga bostadsområdet vid Solslätt med 4
nya villatomter, inom parkmark, enligt gällande detaljplan.
Den nya bebyggelsen ansluter till befintlig infrastruktur i form av gatu- och va-nät,
kollektivtrafik, skolor, rekreationsområden m.m. Planområdet är beläget i norra delen
av Klippan, längs Åhällans väg, ca 200 m söder om Bäljaneå. Planområdet omfattar
ca 0.5 ha. Klippans kommun är ägare till marken.
Förslaget har varit utställt för samråd under tiden 2011-10-27 till 2011-11-21.
Inkomna skrivelser är sammanställda i samrådsredogörelse. Detaljplanen har
handlagts enligt enkelt planförfarande och övergår i utställningsskedet till handläggning
enligt normalt planförfarande.
Beslutsunderlag
Planhandlingar
Plan- och byggnämndens protokoll 2011-12-19 § 104
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Förslaget ställs ut för granskning.
_____
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§5
Etablering av en regional plattform för validering
KS 2011.0486.106

Ärendet
Kommunförbundet Skåne har utrett förutsättningarna för att etablera en regional
stödplattform för validering, bilaga Au § 5/12.
Vad gäller finansieringen så ska Skånes kommuner enligt förslaget finansiera 50% av
kostnaden. Total årsbudget beräknas till 2.252.498 kronor, varav kommunerna ska
betala hälften. Om avgiften fördelas efter antal invånare i Skåne skulle årskostnaden
för Klippans del hamna på ca 15.000 kronor.
Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt i vilken omfattning förvaltningen
och verksamheterna har kostnader för validering. Förvaltningen har i dagsläget ringa
kostnader varför det inte finns någon anledning att delta i en regional plattform för
validering.
Beslutsunderlag
Förslag om etablering av en regional plattform för validering, 2011-05-09
Etablering av en regional plattform för validering, 2011-09-13
Ekonomikontorets skrivelse 2011-09-22
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-12-12 § 194
Yrkande
Rune Persson (S) yrkar att kommunen deltar i partnerskapet till en årlig kostnad om
15.000 kr.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Klippans kommun avstår från att delta i partnerskapet.
_____
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§6
Nybyggnad av sex vindkraftverk i Svalövs kommun
KS 2011.0792.371

Ärendet
Ansökan om bygglov för uppförande av sex vindkraftverk har kommit in till Svalövs
kommun. Verken avses uppföras på fastigheterna Knutstorp 10:13 och Pålstorp 1:1
med en maximal totalhöjd på 150 meter och med en effekt på mellan 1,8-2 MW
vardera. Svalövs kommun har begärt yttrande över ärendet.
Plangruppen har genom stadsarkitekt Göran Lönnqvist yttrat sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Remiss från Svalövs kommun 2011-11-14
Plan- och byggkontorets skrivelse 2012-01-10
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen avger följande yttrande:
Verken planeras på Söderåsen, inom riksintresseområde för naturvård, ca 4,5 km
väster om den gemensamma kommungränsen. Avståndet mellan de planerade verken
och det närmaste bostadshuset i Klippans kommun är ca 6 km enligt kartmaterialet.
Enligt Klippans kommuns vindkraftspolicy bör avståndet mellan vindkraftverk och
bostad vara minst 7 ggr verkets totalhöjd, vilket för dessa verk med 150 meters
totalhöjd skulle innebära ett avstånd på ca 1 km.
Det är av stor vikt att ta hänsyn till Ljungbyheds flygplats utveckling. Vindkraftsetableringen får inte innebära att flygverksamheten drabbas av restriktioner som
påtagligt försvårar flygplatsens utnyttjande.
Klippans kommun har i övrigt ingen erinran mot att vindkraftverken uppförs enligt
ansökan.
_____
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§7
Bestämmelser för föreningsbidrag inom socialförvaltningen
KS 2011.0890.048

Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2000-02-22, § 12, bidragsnormer för
handikapporganisationer, vilka sedan dess legat till grund för socialnämndens
bidragsgivning till dessa organisationer. Förutom till handikapporganisationer lämnar
socialnämnden även bidrag till andra organisationer med anknytning till nämndens
verksamhet. Nämnden beslutade för egen del om riktlinjer för dessa bidrag 2009-0811 § 94.
Socialnämndens organisationsbidrag regleras alltså av två olika regelverk, vilka har
både likheter och skillnader. Som exempel har bidragen till handikapporganisationerna kommit att präglas av lång handläggningstid, genom att ansökan som
lämnas in i april månad redovisar verksamheten under föregående år, behandlas och
beslutas i nämnden under hösten och betalas ut först efter årsskiftet.
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till samlat regelverk för fördelningen av
anslag till föreningar med anknytning till socialtjänsten, bilaga Au § 7/12. Avsikten
är att få en mer likartad hantering samt att snabba upp processen från ansökan till
utbetalning av beviljade bidrag.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2011-12-06 § 138
Förslag till Bidragsbestämmelser för föreningsbidrag inom Socialförvaltningen
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige fastställer Bidragsbestämmelser för föreningsbidrag inom
Socialförvaltningen.
_____
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§8
Utvärdering av vårdnadsbidrag
KS 2011.0892.630

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade § 53/2008 att införa helt vårdnadsbidrag från och
med 1 augusti 2008 samt att genomföra en utvärdering av detta i augusti 2009.
Barn– och utbildningsnämnden har genomfört en utvärdering där kostnaderna för
vårdnadsbidraget redovisas.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-12-12 § 201
Yrkande
Rune Persson (S) yrkar återremiss för att få belyst användningen av vårdnadsbidraget
utifrån mer än ekonomiska utgångspunkter. En analys bör ske av hur utnyttjandet ser
ut, såsom landsbygd – tätort, etnisk bakgrund, föräldragrupper etc.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet återremitteras till Barn- och utbildningsnämnden för utredning av hur
utnyttjandet av bidraget ser ut.
_____
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§9
Kommunal energi- och klimatrådgivning i Klippans kommun,
verksamhetsplan för 2012
KS 2012.0022.225

Ärendet
Söderåsens miljöförbund har översänt förslag till Verksamhetsplan för kommunal
energi- och klimatrådgivning i Klippans kommun 2012, bilaga Au § 9/12.
Verksamheten fungerar som konsumentupplysning inom områdena energi, miljö och
inomhusklimat, och vänder sig till allmänhet, små och medelstora företag,
organisationer och skolan.
Beslutsunderlag
Kommunal energi- och klimatrådgivning i Klippans kommun, förslag till
Verksamhetsplan 2012
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Verksamhetsplanen godkänns.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

13 (19)

Sammanträdesdatum

2012-01-18

§ 10
Renhållningstaxa för 2012 i Klippans kommun
KS 2012.0026.043

Ärendet
Nårab har under 2011 haft goda inkomster på försäljning av returpapper, tidningar
och skrot som samlats in via Bedasystemet eller på företagets återvinningscentraler,
vilket föranlett Nårab att reducera taxan för 2011 med totalt 10,5%.
Nårab bedömer att intäkterna för returpapper, förpackningar och skrot kommer att bli
något lägre för 2012 jämfört med 2011. Styrelsen för Nårab har beslutat att
renhållningstaxan för 2012 skall sänkas med totalt 8,2%. För att ytterligare stimulera
till källsortering får abonnenter som källsorterar i Beda-systemet en sänkning med
8,8%. För flerfamiljshus som källsorterar sänks taxan för tömning av kärl för
förpackningar och tidningar, medan taxan för tömning av restavfall lämnas
oförändrad. Abonnenter som inte källsorterar enligt Beda får en höjning av
renhållningstaxan med 4,2%, bilaga Au § 10/12.
Taxan för tömning av slambrunnar och slutna tankar höjs med 4,2%. Tömning av
latrinkärl och kärl för trädgårdsavfall höjs med ca 3%.
Beslutsunderlag
Nårabs skrivelse 2011-12-29
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås godkänna renhållningstaxa enligt bilaga Au § 10/12.
_____
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§ 11
Rapport angående statusbedömning och investeringsbehov på
friluftsbaden
KS 2012.0027.292

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har låtit upprätta en rapport ang. statusbedömning
och investeringsbehov vid kommunens tempererade friluftsbad. Rapporten har
därefter granskats och reviderats av fastighetschefen och redovisats för Kultur- och
fritidsnämnden. Efter redovisningen beslutade nämnden att ge förvaltningen i
uppdrag att upprätta en skrivelse i ärendet till Kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut i ärendets vidare handläggning etc.
Av rapporter framgår att friluftsbaden är i behov av förhållandevis stora investeringar
under 2012 samt under de kommande fem åren. Efter samråd med kommunalrådet
föreslår förvaltningen att det är lämpligt med en särskild överläggning i ärendet med
Kommunstyrelsen, i syfte att gemensamt utforma en strategi för ärendets fortsatta
handläggning.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2011-12-30
Beslut
1. Arbetsutskottet noterar informationen.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att kalla till överläggning med
presidierna i Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden, samt en representant
vardera för övriga i Kommunfullmäktige representerade partier.
_____
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§ 12
Förbundsordning och reglemente för Söderåsens miljöförbund översyn och ändring
KS 2012.0029.003

Ärendet
Söderåsens miljöförbund regleras dels av kommunallagen och dess bestämmelser
kring kommunalförbund, dels av förbundets egna tre styrdokument. Dessa tre
styrdokument utgörs av förbundsordning, reglemente samt det samverkansavtal som
tecknades mellan medlemskommunerna inför bildandet 2009.
Sedan förbundsstarten har behov av korrigering och förtydligande i styrdokumenten
uppstått, och förbundsordningen har ändrats vad gäller lån och borgen samt tidpunkt
för beslut om budget. Direktionen har tagit eget beslut om ersättningsnivå för
revisionens ordförande då denna inte var tydligt reglerad i förbundsordningen.
Vid medlemssamrådet i oktober 2011 väcktes frågan om kommunernas roll inför val
av ordförande och vice ordförande. Det framfördes önskemål om en valberedning
samt att båda partiblocken ska vara representerade i presidiet. Medlemssamrådet fann
att det är dags för en översyn av de styrande dokumenten.
Hans-Åke Lindvall, kommundirektör i Klippans kommun, och Helena Holmgren,
miljöchef för förbundet, har granskat de styrande dokumenten och lyft fram de
oklarheter som finns. Styrdokumenten diskuterades vid 6 K-sammanträde den 1
december 2011 och mötet enades om bilagt förslag till ändringar Bilaga A-B Au §
12/12.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Söderåsens miljöförbund 2011-12-29
Förslag till Förbundsordning 2011-12-01
Förslag till Reglemente för förbundsdirektionen i Söderåsens miljöförbund
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta om ändring i förbundsordningen och
reglemente för Söderåsens miljöförbund enligt bilaga Au § 12/12, med innebörd att
- Förbundsordning och reglemente blir samstämmiga angående ersättarnas
tjänstgöring. Vid förfall för ledamot tjänstgör i första hand personlig ersättare
och i andra hand ersättare från samma kommun.
- En valberedning tillsätts inför val av ordförande och vice ordförande i
direktionen, där valberedningen utgörs av kommunstyrelseordföranden i
respektive medlemskommun.
- Årsarvode för ordförande i revisionen utgår med 5% av inkomstbasbelopp.
- Samverkansavtalet förklaras uppfyllt och arkiveras.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

16 (19)

Sammanträdesdatum

2012-01-18

§ 13
Projekt Musikal på Klippans Bruk
KS 2012.0030.861

Ärendet
Artist & Nöje AB planerar projektet Musikal på Bruket, att genomföras på
pappersbruket i Klippan under perioden 2012-2013, bilaga Au § 13/12. Projektet
avses genomföras inom ramen för Leader Skåne Nordväst Norra, och är tänkt att
utmynna i tio föreställningar i juli 2013. 80-100 personer förväntas delta aktivt i
arbetet med projektet. Projektet ansöker om kommunal medfinansiering med 530 tkr.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Artist & Nöje AB 2012-01-02
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Klippans kommun är beredd att medfinansiera projektet Musikal på Bruket, med
maximalt 530 tkr., fördelat på två år med 212 resp 317 tkr. där 38 resp. 110 tkr
lämnas i form av kontant stöd, resterande i form av tid och upplåtelse av lokaler.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum

2012-01-18

§ 14
Temasammanträde februari
Beslut
Dagordningen vid tema AU i februari ska innehålla följande punkter
- Familjecentral
- Ungdomsmottagning
- Fastighetsunderhåll, reinvestering och drift samt resultat 2011
- Enkelt avhjälpta hinder, fastighetsaspekter
- _____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

17 (19)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

18 (19)

Sammanträdesdatum

2012-01-18

§ 15
Hämtning av hushållsavfall på Duvgatan m.fl. i Östra Ljungby
KS 2011.495.301

Ärendet
Entreprenören för hämtning av hushållsavfall har framfört synpunkter med anledning
av att renhållningsfordonen inte kan vända på Duv-, Gök, Fasan- och Lärkgatan i
Östra Ljungby och att trafiksäkerhetsproblem uppstår när fordonen måste backa.
Ärendet behandlades vid Arbetsutskottets sammanträde 2011-11-23 § 263.
Avfallstransporterna i Östra Ljungby har nu stoppats av entreprenören. Vice
ordföranden har tillsammans med kommundirektören och tekniske chefen mött
Nårab och entreprenören för att finna en lösning på problemen.
Problemen i Östra Ljungby uppmärksammades innan det senaste ägardirektivet till
Nårab lades, vilket skiljer denna situation från ev. framtida uppkommande. Nårab
hävdar därtill att endast dessa gator i kommunen har denna typ av problem.
Tekniske chefen föreslår en lösning där tre av gatorna får en förstärkt utfart till
Gamla vägen, med en uppsatt låsbar grind, samt att den fjärde gatan får en förstärkt
och utökad vändzon där fordonen får plats att göra en backvändning. Kostnaden för
dessa åtgärder bedöms till totalt 145 tkr.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Förvaltningen får i uppdrag att se över renhållningsordningen.
2. Förstärkta utfarter med låsbar grind byggs på tre av gatorna och en förstärkt
vändzon på den fjärde, till en total kostnad av 145 tkr.
3. Åtgärderna finansieras ur anslaget till Kommunstyrelsens förfogande.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

19 (19)

Sammanträdesdatum

2012-01-18

§ 16
Kurser och konferenser
Ärendet
Skånetrafiken inbjuder till överläggningar vid fyra tillfällen om året.
Kultur- och fritidsnämnden arrangerar Sinnenas kväll i Ljungbyhed den 11 februari.

Beslut
Madeleine Atlas medges att delta vid de fyra årliga överläggningarna med
Skånetrafiken.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

