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Dnr 2009.160.041

Budget 2010 – kompletteringsbudget 1
Regeringen har i sin höstbudget inför 2010 beslutat tillföra kommuner och
landsting nya pengar. För Klippans del innebär det 12,3 Mkr enligt
preliminära uppgifter från Regeringen.
Det ska noteras att tillskottet är ett engångstillskott som avser 2010 och är
borta igen 2011 om inget annat beslutas på riksnivå.
Tillskottet ger delvis nya förutsättningar och med anledning därav föreslår
ekonomikontoret i skrivelse 2009-10-13 att budget 2010 revideras.
I budgeten för 2010 finns särskilda ”sparbeting” på kommunstyrelse (1,1
Mkr), plan- och byggnämnd (0,2 Mkr), kultur- och fritidsnämnd (0,4 Mkr)
samt socialnämnd (5,0 Mkr). Barn- och utbildningsnämnden har inget direkt
sparbeting utan här gäller att det s k skolpaketet genomförs fullt ut.
Utöver detta har årets resultat i budget 2010 sänkts till +4,0 Mkr.
Det nya statliga tillskottet föreslås användas så att sparbetingen lindras för
vissa nämnder. Kommunstyrelsen tillförs 0,8 Mkr (enbart riktat till teknisk
förvaltning, gata/park), kultur- och fritidsnämnden tillförs 0,3 Mkr och
socialnämnden tillförs 1,5 Mkr.
För att barn- och utbildningsnämnden efter genomförande av det s k
skolpaketets andra etapp ska kunna öka kvaliteten i verksamheten tillförs
nämnden 3,0 Mkr.
Med hänvisning till den osäkerhet som fortfarande finns 2010 tillförs
Kommunstyrelsens konto till förfogande 2,0 Mkr.
Resterande medel 4,7 Mkr tillförs eget kapital, vilket ger ett nytt årets
resultat 2010 på +8,7 Mkr.
Kommunfullmäktige beslöt 2009-05-26, § 21, om strukturella förändringar
inom förskola, skolbarnomsorg, särskola och grundskola (det s k skolpaketet). I förändringen ingår bl a flyttning av träningsskolan till
Antilopenskolan. De ombyggnationer/anpassningar som krävs och som har
samband med flyttningen var vid beslutstillfället beräknade till 1,5 Mkr men
inte fullt utredda och är därför inte finansierade i kommunfullmäktiges
beslut. Kostnadsbedömningar är nu klara och därför föreslås en utökning av
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2010 års investeringsbudget med 1,7 Mkr för ombyggnation/anpassningar
inför träningsskolans flyttning.
Yrkanden i arbetsutskottet:
1 Bengt Svensson (m) yrkar bifall till förslaget till kompletteringsbudget
1/2010 enligt bilaga Au § 230/09.
2 Rune Persson (s) yrkar bifall till förslaget rörande investeringsbudgeten
samt förstärkning av kultur- och fritidsnämnden med 0,3 Mkr. På övriga
delar av förslaget yrkas avslag och istället yrkas att 8 Mkr tillförs Barn- och
utbildningsnämnden och 4 Mkr tillförs Socialnämnden .
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen utan omröstning:
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa kompletteringsbudget 1/2010 i enlighet med bilaga Au §
230/09 samt
att kompletteringsbudgeten ska arbetas in i internbudgetdokumentet för
2010.
Rune Persson och Kerstin Persson (s) reserverar sig mot beslutet.
_____
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Bilaga Au § 230/09

Kompletteringsbudget 1, 2010, Mkr

2009-10-13

Förvaltning/nämnd

Avser

drift

nivåhöjn investering

Kommunstyrelsen

tekniska kontoret, gata -park
konto till förfogande

0,8 x
2,0

Kultur -och fritidsnämnd

förstärkning/minskad nedrevidering

0,3 x

Barn -och utbildningsnämnd förstärkning/kvalitetsökning

3,0 x

Socialnämnd

1,5 x

förstärkning/minskad nedrevidering

Totalt verksamheten

7,6

Finansförvaltningen

ökat statligt bidrag (engångsbelopp 2010)
årets resultat

Årets resultat

Budget 2010
KB1 2010

Årets resultat efter KB1

Omb/anpassn f Trän.skolan

-12,3
4,7

4,0
4,7
8,7

1,7
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Dnr 2009.77.041

Finansiell rapport per 2009-09-30
Ekonomikontoret har sammanställt finansiell rapport per 2009-09-30
enligt bilaga Au § 231/09.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
_____
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Fin rapport tom 2009-09-30, Mkr
2002-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31

2008-09-30 2008-10-31

Bilaga Au § 231/09
2008-11-30 2008-12-31 2009-01-31

Långfristig upplåning
Långfristig upplåning, brutto

-183,0

-182,6

-182,9

-182,7

-191,6

-191,6

-191,6

-191,6

-191,6

Långristig utlåning till våra kom bolag

155,9

162,8

163,3

157,7

175,8

175,8

175,8

175,8

175,8

Kommunens "egen" långfr upplåning

-27,1

-19,8

-19,6

-25,0

-15,8

-15,8

-15,8

-15,8

-15,8

10,0

5,0

13,0

7,0

8,0

8,0

8,0

8,0

21,0

Kortfristig upplåning, brutto

0

0

0

-2,5

0

0

0

0

0

Kortfristig utlåning till våra kom bolag

0

0

0

2,5

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

-4,3

0

0

-1,9

-18,6

0

0

-14,3

-22,3

Utnyttjande av checkräkningskrediten

0

0

0

0

-2,4

0

0

0

-3,8

Kassabehållning

0

16,1

8,9

0

0

4,8

0,6

0

0

31,4

19,8

19,6

26,9

32,8

11,8

11,8

26,1

37,9

Beslutad ej verkställd upplåning

Kortfristig upplåning

Inom koncernkontot, från våra kom bolag

Total upplåning, lång + kort

Fin rapport tom 2009-09-30, Mkr
2009-02-28 2009-03-31 2009-04-30 2009-05-31

2009-06-30 2009-07-31

2009-08-31 2009-09-30

Långfristig upplåning
Långfristig upplåning, brutto

-191,6

-191,6

-191,6

-191,6

-190,6

-190,6

-190,6

199,7

Långristig utlåning till våra kom bolag

175,8

175,8

175,8

175,8

174,8

174,8

177,8

177,8

Kommunens "egen" långfr upplåning
(därav 6,2 mkr = EPC fr o m 2009-09-30)

-15,8

-15,8

-15,8

-15,8

-15,8

-15,8

-12,8

-21,9

Beslutad ej verkställd upplåning
(KF 2008-08-26 §65, budget09 =13,0 Mkr)

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

13,0

13,0

13,0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,0

4,0

4,0

4,0

3,0

3,0

0

0,0

Inom koncernkontot, från våra kom bolag

-16,8

-13,0

-9,5

-8,6

-16,8

-21,8

-21,0

-1,8

Utnyttjande av checkräkningskrediten

-13,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42,2

24,8

21,3

20,4

29,6

34,6

33,8

23,7

Kortfristig upplåning
Kortfristig upplåning, brutto
Kortfristig utlåning till våra kom bolag

Kassabehållning

Total upplåning, lång + kort
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Dnr 2009.374.145

Revisionsrapport – Insatser för arbetslösa ungdomar
På revisionens uppdrag har Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB
genomfört uppföljning av tidigare granskning av kommunens insatser för
arbetslösa ungdomar. Revisionen sammanfattar bedömningen att kommunen
har utvecklat hanteringen av arbetslösa ungdomar något sedan föregående
granskning men att det fortfarande finns en del brister som bör åtgärdas.
Revisionen har 2009-09-28 antagit den föreliggande rapporten och översänt
den till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, socialnämnden samt barnoch utbildningsnämnden.
Revisionen önskar från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
svar på nedanstående bedömningar senast 2009-11-13.
•
•
•
•

Tydliggöra vilket uppdrag som AME har i verksamhetsplan eller genom
riktlinjer.
Socialnämnden bör fortsätta det utvecklingsarbete som startats inom
AME när det gäller uppföljning av deltagarna och att särskild vikt bör
läggas vid möjligheterna att se vilka ungdomar/deltagare som arbetar.
Socialnämnden bör utveckla samarbetet med barn- och utbildningsnämnden när det gäller uppföljningsansvaret för ungdomar upp till 20 år.
Barn- och utbildningsnämnden bör utveckla arbetet med hanteringen av
uppföljningsansvaret. Gäller framför allt den konkreta kontakten med
ungdomarna och samarbetet med socialnämnden (förvaltningen).

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens beslutar
att notera rapporten.
_____
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Dnr 2009.354.612

Vision för Ljungbyhed Park m m
Ljungbyhed Park är en anläggning som erbjuder såväl näringslivet som
kommunen stora möjligheter till utveckling och tillväxt. Stora tillgångar i
fastigheter, utbildningsanläggningar och flygplats med landningsbanor och
hangarer skapar förutsättningar för mötesplatser för företag, föreningar, kulturoch idrottsevenemang, turism och utbildning. Anläggningen innehåller bland
annat golfbana och kvalificerad styrketräningsanläggning. Sammantaget finns
mycket stor utvecklingspotential i Ljungbyhed Park som kan tas tillvara genom
ett nära samarbete mellan näringslivet och kommunen.
I Ljungbyhed Park finns idag gymnasial utbildning inom flygteknik,
greenkeeperutbildning, golf och brottning. Dessa utbildningar är region- och
riksrekryterande. Inom flygteknik finns från och med 2009 rätt att certifiera
flygtekniker.
Vision för Ljungbyheds Park
Barn- och utbildningsnämndens vision för utbildningsverksamheten i
Ljungbyhed Park är att kunna erbjuda landets bästa program och anläggningar
för gymnasial och eftergymnasial utbildning inom flygteknik, greenkeeping,
golf och brottning. I Ljungbyhed Park finns företag som har verksamhet med
direkt anknytning till de gymnasiala och eftergymnasiala utbildningarnas
kompetensområden.
Detta är en utmärkt förutsättning för en utveckling av samarbetet mellan
utbildning och näringsliv. Barn- och utbildningsnämnden ser goda möjligheter
till att utveckla utbildningsverksamheten genom att verka för att
spetsutbildningar inom nuvarande utbildningsområden tillförs kommunen. En
förutsättning för en sådan positiv utveckling är att Klippans kommun i ett
övergripande perspektiv och med flera tjänstegrenar engagerar sig i
Ljungbyhed Park.
För att tydliggöra kommunens fortsatta engagemang i Ljungbyhed Park
föreslås att en styrgrupp bildas där ledningen för Ljungbyhed Park ingår
tillsammans med representanter för kommunledningen och barn- och
utbildningsnämnden.
Gymnasieutredning
Gymnasieskolan i Klippans kommun står inför flera stora utmaningar. Enligt
Regeringens planer kommer den nya gymnasieskolan att starta hösten 2011.
Konsekvensen blir bl.a programförändringar och färre möjligheter till lokala
variationer av program.
Justerandes sign
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Det är sedan länge känt att elevkullarna i gymnasiet kommer att minska under
2010-talet och kulminera runt 2014. För Skåne NV rör det sig om en
minskning om ca 15% av elevantalet. Gymnasieskolans samarbete ökar både
inom Skåne NV och inom region Skåne genom långtgående samarbetsavtal.
Detta innebär stora möjligheter för eleverna men också en ökad konkurrens
mellan gymnasieskolorna. Den fortsatta etableringen av fria gymnasieskolor
ökar valmöjligheterna för eleverna (25 % av gymnasieeleverna går redan på
friskolor), men konsekvensen blir ett överskott på gymnasieplatser såväl i
Skåne NV som i regionen.
Gymnasieskolan i Klippans kommun har det senaste årtiondet gjort stora
investeringar inom några utvalda profileringsområden. Dessa investeringar
har medfört en förbättrad utbildning och gett kommunen god publicitet, men
kostnaderna har påverkat hela gymnasieskolan. Sedan 2008 har gymnasieskolan varit ett kommunalt fokusområde, men för att möta framtida
utmaningar behövs en utredning som tydligt fastlår inriktning och struktur för
gymnasieskolan.
Yrkande i arbetsutskottet:
Bengt Svensson (m) yrkar bifall till föreslagen vision m m samt att
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om
sammansättningen i styrgruppen.
Bengt Svensson yrkar vidare att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag
att utreda hur gymnasieskolan behöver förändras för att på ett bra sätt kunna
möta de nya förutsättningarna och att utredningen redovisas för kommunstyrelsen i april 2010.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utreda hur gymnasieskolan
behöver förändras för att på ett bra sätt kunna möta de nya förutsättningarna
samt
att utredningen redovisas för kommunstyrelsen i april 2010.
Kommunfullmäktige beslutar
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att anta vision för Ljungbyheds Park enligt barn- och utbildningsnämndens
förslag samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att sammansätta en styrgrupp för kommunens
fortsatta engagemang i Ljungbyheds Park.
_____
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Dnr 2009.355.771

Alternativ driftsform av särskilt boende inom äldreomsorgens
verksamhetsområde
Bakgrund
Socialnämnden uppdrog 2008-10-07, § 120, åt socialförvaltningen att
presentera ett underlag med lämpliga objekt för alternativ driftsform, i
första hand inom äldreomsorgen. Socialnämnden har lagt fast att när man
prövar andra driftsformer ska verksamheten utvecklas så att den ger
mervärde för brukare, personal och för kommunen. Den verksamhet som
är föremål för alternativ drift ska redan finnas eller vara planerad för ett
införande. Det ska således finnas medel avsatta i befintlig budget för den
aktuella driften av verksamheten. Socialnämnden beslutade 2008-12-02, §
140, att ställa sig positiv till att handla upp ett nytt särskilt boende.
Beskrivning av verksamheten
Äldreomsorgens uppdrag är att utföra det stöd, service och omvårdnad
som den enskilde på grund av nedsatt funktion beviljats av avdelningen för
bistånds- och LSS-handläggning. Målgruppen är invånare i Klippan, oftast
äldre personer, som pga. nedsatt funktion har behov av stöd, service,
omvårdnad, rehabilitering eller hälso- och sjukvård. Äldreomsorgen är
organiserad i två delar; hemtjänst respektive särskilt boende.
Särskilt boende
Äldreomsorgen har i dagsläget 122 särskilda boendeplatser. Socialnämnden
har beslutat att avveckla Rickmansgården i Ljungbyhed som har 20 platser,
vilka i dagsläget inte uppfyller kraven på särskilt boende för äldre. 9 av
lägenheterna saknar egen toalett och ingen av lägenheterna har eget
hygienutrymme/dusch. Andelen särskilda boendeplatser i Ljungbyhed är
idag oproportionerligt stor jämfört med vad som efterfrågas. Efterfrågan på
särskilt boende i Klippans centralort är däremot större än tillgången.
Socialnämnden har därför uttalat att man vill öka antalet platser i Klippan. I
avvaktan på tillskapandet av ett nytt modernt särskilt boende i Klippan har
sex platser på Rickmansgården avvecklats. Det innebär att resterande platser
på Rickmansgården idag kan erbjuda samtliga boende egen toalett. För att
kunna verkställa fattade beslut i tid har sex av kommunens korttidsplatser
vid Åbyhem i Klippan tillfälligt ställts om till särskilda boendeplatser.
2004 fastlade socialnämnden en strukturplan för äldreomsorgen i Klippan.
Ett antal särskilda boendeplatser gjordes om till ordinärt boende, en
anpassning till efterfrågan. Sedan nämnda förändring har samtliga beslut
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kunnat verkställas i tid och beläggningen har varit i stort sett 100% vilket
kan ses som en bekräftelse på att ”kostymen har varit lagom stor”. Enligt
strukturplanen ökar inte andelen äldre nämnvärt i Klippan förrän omkring
2014. När nu kommunen planerar för ett nytt äldreboende gör förvaltningen
den bedömningen att inom de närmaste tio åren är det ingen stor ökning av
efterfrågan på särskilt boende som förväntas men en förberedelse på en viss
utökning är klok om man ska investera och bygga nytt och det ska hålla i
tidsperspektivet 20 år eller längre. Samtidigt är det viktigt att bygga på ett
sätt som gör det enkelt att ställa om till ordinärt boende om det visar sig att
behovet av särskilt boende i framtiden minskar. Byggnation av ett särskilt
boende kan mycket väl kombineras med byggnation av ordinära bostäder i
omedelbar närhet/samma fastighet. Det skulle kunna ge makar/samboende
möjligheten att bo nära varandra när endast en part är i behov av särskilt
boende.
Förberedelser
En grupp bestående av kommunstyrelsens presidium, socialnämndens
presidium, socialchef, äldreomsorgschef, upphandlingsansvarig, ekonomichef och kommundirektör, har träffats under våren för att förbereda ett
införande av alternativ drift inom äldreomsorgen i Klippan. Arbetsgruppen
har genomfört en marknadsundersökning i syfte att inhämta information
från intresserade vårdentreprenörer om vilka förutsättningar de önskar för
att deltaga i en upphandling avseende köp av särskilda boendeplatser inom
äldreomsorgen i Klippan.. Fem vårdentreprenörer deltog i denna
marknadsundersökning. Arbetsgruppen har även gjort studiebesök i två
kommuner; Malmö och Ängelholm. Arbetsgruppen träffade då politiker i
majoritet och i opposition samt verksamhetsföreträdare. Det som tydliggjorts i dessa förberedelser är framförallt vikten av att kommunen har
makten över lokalerna, för att skapa trygghet över tiden och vid eventuellt
byte av entreprenör. Avtalstiden bör förslagsvis spänna över en fyrafemårs period med option på eventuell förlängning.
Sammanfattning
Utifrån det beslut kommunfullmäktige har fattat om införandet av ett
entreprenörskap i kommunens verksamhet och utifrån socialnämndens
beslut om att påbörja en sådan entreprenörisering inom äldreomsorgens
särskilda boenden, har förberedelserna lett fram till att 20-40 platser inom
särskilt boende skulle vara lämpligt att handla upp med en avtalstid om
fyra till fem år med eventuell förlängning och att kommunen har makten
över lokalerna genom eget ägande alternativt genom sitt bostadsbolag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-10-14

11
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Socialnämnden har 2009-09-01, § 115, beslutat föreslå kommunfullmäktige
- att tillskapa ett nytt äldreboende i Klippan i form av alternativ drift där
kommunen förfogar över fastigheten antingen genom eget ägande eller
genom kommunens bostadsbolag,
- att ge socialnämnden i uppdrag att genomföra beslutet genom att
handla upp 20-40 särskilda boendeplatser centrumnära i Klippans tätort
samt
- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att lösa fastighetsfrågan.
Socialdemokratiska gruppen har haft annat yrkande och efter omröstning
reserverat sig mot beslutet.
Yrkanden i arbetsutskottet:
1 Bengt Svensson (m) yrkar bifall till socialnämndens förslag med tillägget
– under förutsättning av fullmäktiges beslut – att kommunstyrelsen
tillskapar en styrgrupp för byggnationen bestående av presidierna i
Socialnämnden, Kommunstyrelsen och Treklövern Bostads AB.
2 Rune Persson (s) yrkar - i likhet med s-gruppens yrkande i
socialnämnden – avslag på att-sats 1 och 2 samt att kommunfullmäktige
istället tillskapar ett nytt äldreboende i Klippan i form av egen drift 20-40
platser där kommunen förfogar över fastigheten antingen genom eget
ägande eller genom kommunens bostadsbolag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen utan omröstning:
Kommunfullmäktige beslutar
att tillskapa ett nytt äldreboende i Klippan i form av alternativ drift där
kommunen förfogar över fastigheten antingen genom eget ägande eller
genom kommunens bostadsbolag,
att ge socialnämnden i uppdrag att genomföra beslutet genom att handla
upp 20-40 särskilda boendeplatser centrumnära i Klippans tätort samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att lösa fastighetsfrågan.
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut om uppdrag,
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att tillskapa en styrgrupp för byggnationen bestående av presidierna i
Socialnämnden, Kommunstyrelsen och Treklövern Bostads AB.
Rune Persson och Kerstin Persson (s) reserverar sig mot beslutet.
_____
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Dnr 2009.356.790

Revidering och uppföljning av Handikapplanen samt lägesbeskrivning
I Klippans kommuns Handikapplan, regel 20, Granskning och utvärdering
framgår att revidering/uppföljning av handikapplanen ska ske 2007 och
2009 och att detta ansvar ligger hos Kommunstyrelsen och KHR enligt Kf §
97/05. Denna revidering och uppföljning har inte skett under 2007 och det
är därför angeläget att detta påbörjas under hösten 2009. Vid tillkomsten av
handikapplanen utfördes arbetet i projektform med deltagare från varje
nämnd samt KHR. Enligt planen ska arbetet ske inom budgetram.
Utöver detta ska Kommunstyrelsen och nämnderna årligen redovisa aktuellt
läge i förhållande till planen i sina årsredovisningar.
Med anledning av ovanstående har därför Kommunala Handikapprådet
hemställt
- att kommunstyrelsen påminner respektive nämnd att i årsredovisningen
för 2009 medta beskrivning av vidtagna åtgärder enligt planen samt
- att ge KHR direktiv hur revidering och uppföljning av planen ska ske.
Arbetsutskottet beslutar
att frågor med anknytning till handikapplanen ska behandlas särskilt vid ett
kommande möte med arbetsutskottet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att påminna nämnder och förvaltningar om att i årsredovisningen för 2009
medta beskrivning av vidtagna åtgärder enligt Handikapplanen,
att konstatera att Handikapprådet fullföljer sitt uppdrag om uppföljning
genom påminnelser och inhämtande av lägesrapporter rörande
Handikapplanens genomförande samt
att Handikapprådet får återkomma till kommunstyrelsen med förslag om
behov av revidering av planen föreligger.
_____
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Au § 236
Kurser, konferenser m.m.
Följande inbjudningar till kurser m m föreligger.
Revisionen – Bedömning av kommunstyrelsens och nämndernas
granskning, Räddningstjänstens lokaler Torggatan 47, 2009-11-17.
Kommunförbundet Skåne/Polismyndigheten i Skåne – Informationsdag,
Eslöv, 2009-11-19.
Arbetsutskottet beslutar
att bereda möjlighet för deltagande enligt följande:
Partiöverläggningar 2009-11-09 kl 19.00 – 2 representanter från varje parti
Revisorerna, möte ang nämndernas sätt att utöva kontroll 2009-11-17 –
Arbetsutskottet jämte 1 representant för politiskt parti som ej ingår i
utskottet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Au § 237

2009-10-14

15

Dnr 2009.348.400

Earth Hour 2010
Världsnaturfonden WWF, som stod bakom klimatevenemanget 2009,
inbjuder nu till medverkan i Earth Hour 2010. Lördagen den 27 mars 2010
är det dags att släcka ljuset kl 20.30-21.30.
Den 28 mars 2009 släckte 64 % a Sveriges invånare lamporna under en
timmes tid och deltog genom detta i Earth Hour. Hela 99 % av svenskarna
visste att de skulle släcka. I Sverige var över hälften av kommunerna
anmälda (56 %). Globalt deltog fler än 4 000 städer i 88 länder. Det gjorde
Earth Hour till världens största klimatmanifestation någonsin.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt kommunkansliet att säkerställa att Klippans kommuns
deltagande blir anmält,
att uppdra åt tekniske chefen att kontakta Kreab rörande nersläckning av
gatubelysningen samt
att via webben uppmana allmänhet och förvaltningar att delta i
evenemanget.
_____
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Dnr 2009.366.318

Kommunalt bidrag till beläggning av enskilda vägar med statsbidrag
För kommunens bidrag till enskild väghållning gäller att årligt driftbidrag
har eller kommer att utbetalas med totalt 705 000 kr. Årsbudgeten är
819 000 kr, vilket ger att 114 000 kr kvarstår. Ansökningar från fem
vägföreningar har inkommit om bidrag till beläggning.

Vessmantorp vsf
Gundetorp-Smålandens
vsf
Rösa Samfällighetsförening
Krika-Kumle vsf
Broröds vsf

Kostnad

Statsbidrag

727 715:-

509 401:-

112 500:-

81 135:-

15 683:-

707 597:142 443:320 168:-

495 318:99 710:224 118:-

106 140:21 367:48 025:-

Tekniska förvaltningen föreslår att bidrag betalas ut till Vessmantorps
vägsamfällighetsförening totalt 109 157:- och att de fyra resterande
ansökningarna behandlas under 2010.
Arbetsutskottet beslutar
att utbetala 109 157 kr till Vessmantorps vsf samt
att resterande fyra ansökningar om bidrag betalas ut 2010, nämligen
- Gundetorp-Smålandens vsf
15 683 kr
- Rösa samfällighetsförening
106 140 kr
- Krika-Kumle vsf
21 367 kr
- Broröds vsf
48 025 kr
_____
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Dnr 2009.109.107

Avtal mellan Klippans kommun och Bostadsdelegationen
Avtalet mellan Klippans kommun och Bostadsdelegationen löpte ut den 31
december 2007. En slutredovisning av avtalet gjordes vid Statens
Bostadskreditnämnds avtalsdelegations möte den 16 april 2007.
Delegationen konstaterade att kommunen hade genomfört sina åtagande
enligt avtalet och att inga ytterligare åtgärder behövde vidtas från Statens
Bostadskreditnämnds sida inför avtalets slutdatum.
Statens Bostadskreditnämnd beslutar att avsluta ärendet.
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
_____
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Dnr 2009.380.702

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd
Enhetschef Anna Hallenheim ansöker om tillfälligt serveringstillstånd till
slutet sällskap i samband med en fest för vårdboende med anhöriga vid
Ljungåsens särskilda boende i Östra Ljungby den 2009-10-28 kl 17–01.
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap vid enstaka tillfälle är
delegerat till enhetschefen vid Vuxenenheten att fatta beslut. Då jäv
föreligger kan enhetschefen inte själv bevilja tillståndet. Mot den bakgrund
föreslås kommunstyrelsen fatta beslut.
Arbetsutskottet beslutar
att jml 7 kap 5 och 7 §§ alkohollagen bevilja tillstånd för servering av vin
till slutet sällskap den 2009-10-28 kl 17–01 vid Ljungåsens vårdboende med
Anna Hallenheim som serveringsansvarig.
_____
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Tema AU
Arbetsutskottet beslutar
att vid arbetsutskottets sammanträde 28 oktober behandla
- internbudget, kommunstyrelsens förvaltningar
- lokala trafikföreskrifter (huvudled, hastighetsnivåer m m)
_____
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Au § 242
Väg 13
Ordföranden väcker fråga om den mycket dåliga standarden på väg 13,
särskilt mellan Klippan och Östra Ljungby.
Det råder fullständig enighet inom arbetsutskottet om att det finns behov av
omedelbara åtgärder på denna vägsträcka. Beläggningen är mycket sliten
och vägbanan är gropig. De vattensamlingar som uppstår vid regn är
trafikfarliga och riskerna kommer att öka vintertid.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt tekniske chefen och ordföranden att tillskriva Vägverket och
påtala den dåliga standarden på väg 13.
_____
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