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Plats och tid

Kommunhuset i Klippan, sessionssalen 2011-09-28 kl. 14.00-16.20.

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
Kerstin Persson, ej tjg ersättare
Evy Arvidsson, sekreterare
Hans-Åke Lindvall, kommundirektör
Ann-Charlotte Thörnblad, EU-samordnare, § 222
Henrik Ehrenberg, Projekt Inteokej, § 222
Boje Jarl, ekonomichef, § 220
Björn Petersson, teknisk chef, § 221
Helene Amilon och Per Asp, tekniska förvaltningen, § 221
Joergen Borgstroem, upphandlingsansvarig, § 223

Utses att justera

Eva Stjärnlind

Justeringens plats
och tid
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§ 220
Delårsrapport per 2011-08-31
KS 2011.0288.041

Ärendet
Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport per 2011-08-31 med årsprognos för
kommunen. Rapporten visar problem med stora budgetöverskridanden inom både
Socialnämndens och Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden och att
kommunen totalt riskerar ett negativt årsresultat.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2010-09-28
Sammanställd delårsrapport för Klippans kommun
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta
1. Barn- och utbildningsnämndens budget 2011 utökas med 2,4 mnkr med anledning
av dyrare programval avseende Klippanelever samt att utökningen finansieras genom
att årets resultat minskas med 2,4 mnkr och efter beslut ligger på 0,5 mnkr.
2. Samtliga nämnder uppmanas till stor restriktivitet under resten av året i syfte att få
ett bättre årsresultat för 2011 än vad nuvarande prognos visar.
3. Delårsrapporten per 2011-08-31 godkänns i övrigt.
_____
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§ 221
Redovisning behov av åtgärder i Stadsparken
KS 2011.0488.330

Ärendet
Helene Amilon, Tekniska förvaltningen, redovisar historik, nuläge och förslag till
åtgärder för Stadsparken i Klippan, då särskilt s k Perennagången.
Redan 1912 fanns tankar på att anlägga en park inom det område som tidigare varit
marknadsområde. En trädgårdsarkitekt anlitades. 1929 började anläggningen av den
nya parken. Tidigare under 20-talet och under andra världskriget användes området
för odlingslotter och potatisodling. När parken sedan återställdes efter kriget fick
gångarna lite annan utformning.
1965 påbörjades bygget av ny kyrka i Stadsparken. Redan i stadsplanen från 1915
fanns en kyrka inritad i området.
1996 lades om mycket perenner i parken. Bilder visar hur den s.k. Perenngången såg
ut då när den var nyanlagd och hur det ser ut idag.
Det finns behov av omplantering, ta bort kirskål, buskar och cypresser, urgrävning
och återplantering av växter m m.
Arbetsutskottets beslut
Redovisningen noteras.
_____
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§ 222
Projekt Inteokej
KS 2011.0487106

Ärendet
Ann-Charlotte Thörnblad har tidigare informerat om projektet, nu benämnt Inteokej,
som finansieras av Arvsfonden och ägs av den ideella föreningen Spiritus Mundi.
Projektet startade med en förstudie och har mynnat ut i ett 3-årigt samarbete med
Klippan, Malmö, Örnsköldsvik och Malmö högskola. Dialogpartners är SKL, Bris
och Ungdomsstyrelsen.
Henrik Ehrenberg är nu anställd för att jobba lokalt med projektet ”av unga för
unga”. Han informerar om sin uppgift att driva ett lokalt program att utbilda
ungdomar i åldern 13-17 år att bli ambassadörer i arbetet med att motarbeta
kränkning på nätet.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 223
Ramavtalsupphandling IT kommunikation, Klient, Server och lagring
KS 2011.0489.050

Ärendet
Kammarkollegiet har regeringens uppdrag att genomföra upphandlingar och teckna
ramavtal för det breda och gemensamma behovet av IT- och teleprodukter och
tjänster för offentlig förvaltning. Kammarkollegiet har 2011-08-31 erbjudit
kommunerna att delta i ramavtalsupphandling för IT-kommunikation, klient samt
server och lagring.
Klippans kommun har avtal inom dessa områden, vilka upphandlats av nu nedlagda
Verva, Verket för förvaltningsutveckling. Verksamheten överfördes 2011-01-01
avseende statliga ramavtal till Kammarkollegiet. Avtalen löper ut vid olika datum
under 2012 varför nya upphandlingar måste genomföras.
Avtalsområdena är tekniskt komplicerade och kräver stora resurser för framtagande
av kravspecifikationer och det är därför lämpligt att delta i samordnad upphandling.
Under innevarande avtalsperiod har Klippans kommun varit nöjd med dessa avtal.
Upphandlingsansvarig Joergen Borgstroem föreslår att kommunen lämnar fullmakt
till Kammarkollegiet inom samtliga upphandlingsområden.
Beslutsunderlag
Kammarkollegiets erbjudande 2011-08-31
Upphandlingsansvarig Joergen Borgstroems tjänsteskrivelse 2011-09-28
Arbetsutskottets beslut
Fullmakt lämnas till Kammarkollegiet för deltagande i upphandling inom
1. Ramavtalsområde IT kommunikation
Nätverksprodukter, ärendenummer 96-95-2011
Telefoniprodukter, ärendenummer 96-96-2011
Mobiltelefoner, ärendenummer 96-97-2011
AV-produkter, ärendenummer 96-98-2011
Videokonferensutrustning, ärendenummer 96-99-2011
Helhetslösning för IT kommunikation, ärendenummer 96-100-2011
Webborder för IT kommunikationsprodukter utan tjänst, ärendenummer 96-1012011
2. Ramavtalsområde Klient
Upphandling 5 Södra regionen, ärendenummer 96-113-2011
Upphandling 7 Standardprodukter med rangordning, ärendenummer 96-115-2011
3. Ramavtalsområde Server
Servrar, lagring och produktnära tjänster 2011, ärendenummer 96-108-2011.
_____
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