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§ 20

Dnr KS 2007.0251.531, 2009.500.531, 2010.31.531

Överläggningar med Skånetrafiken
Ärendet
Ulf Svensson och Håkan Ericsson, båda trafikutredare vid Skånetrafiken,
redovisar statistik och presenterar förändringar, som diskuteras med
Arbetsutskottet och närvarande representanter från Barn- och
utbildningsförvaltningen.
Resandestatistik 2009
Tidtabell 2010
 Tidtabellskifte har gjorts 13 december för första gången.
 Tidtabeller skickas inte ut längre.
 Linje 521 – Skåneexpressen 10 och 510 ersätter vissa turer, vilket medför
byte och väntetider i Östra Ljungby. Detta har fått konsekvenser för bl.a.
gymnasieelever från Örkelljunga/Stidsvig, vilket påtalas av bl.a.
närvarande representanter från skolförvaltningen.
 Busstiderna sammanfaller dåligt med skolans tider, vilket ofta påtalas av
elever.
 Högstadieeleverna i Östra Ljungby/Stidsvig – planering från hösten 2010
för linje 510 och 521. Linje 528 och 531 Hyllstofta mister resmöjligheter,
möjlighet till närtrafik (Ankarlöv).
Tillköp 2009
Tillköp 2010
* tidigare tillköp av 510 ingår i ordinarie trafik.
Beslut
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§ 21

Dnr KS 2010.0045.318

Bidrag till beläggning av enskilda vägar
Ärendet
I årets driftbudget är anslaget för bidrag till enskilda vägar 819 kkr. I januari
utbetalades bidrag till tre vägföreningar vars ansökningar behandlades under
2009. Januaribetalningen var sammanlagt 176 kkr. Alltså kvarstår 643 kkr.
Under 2009 omfördelade Vägverket pengar internt så att man kunde lämna extra
många beläggningsbidrag. Flera föreningar tog tillfället i akt och lät belägga sin
väg under 2009. Tekniska förvaltningen har därför fått bidragsansökan från
ytterligare 6 vägföreningar Dessa är:
Kostnad
Statsbidrag
Kommunalt
Bidrag
Kopparmöllans
Egnahems vsf
329 274
230 492
49 391
Övarps vsf

473 019

355 822

58 599

65 138

45 597

9 771

Ugglarp Tolleröds
Samfällighetsförening

687 499

481 249

103 125

Övad Stora Björkets vsf

332 233

250 341

40 946

20 694

14 486

3 104

Färingtofta Guvarp
Kampholma vsf

Rösa samfällighetsförening
Summa

264 936

Utöver beläggningsbidrag förväntas kommunen betala driftsbidrag, den 30 juni
med cirka 603 kkr och den 30 november med cirka 50 kkr, till föreningar som får
respektive inte får statligt driftbidrag.
Detta innebär att det inte finns pengar för de sökta beläggningsbidragen på 265
kkr. Alternativt beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott senarelägga betalningen
till 2011 eller så behöver anslaget ökas med 265 – 400 kkr. Anledningen till ett
högre belopp är att nya ansökningar troligen inkommer under året.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2010-02-02
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Utdragsbestyrkande
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Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att utbetala kommunalt bidrag på sammanlagt 264 936 kkr till 6 vägföreningar i
enlighet med de redovisade ansökningarna, samt
att i kompletteringsbudgeten uppta förslag om ett ytterligare anslag på 400 000
kronor för bidrag till vägföreningar.
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§ 22

Dnr KS 2007.0361.145

Organisation för arbetsmarknadsfrågor
Ärendet
Klippans kommun har sedan hösten 2007 genomlyst och utrett frågan om
hur arbetsmarknadsfunktionen inom kommunen bör organiseras, delvis
med extern hjälp.
Kommunfullmäktige har 2010-01-26, § 4, återremitterat ärendet för ytterligare
beredning. Ärendet har under beredningen genomgått så påtagliga förändringar att
underlaget tillsammans med de fattade besluten kan upplevas svåröverskådligt. De
kan även vara lämpligt att underlaget kompletteras med redovisningen av de
ekonomiska effekterna.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges återremiss 2010-01-26, § 4.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt chefsgruppen att göra en total omarbetning av underlaget baserat på
arbetsutskottets ställningstagande 2009-12-16, § 304.
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§ 23

Dnr KS 2010.0023.403

Åstorps kommuns miljömål - remiss
Ärendet
Åstorps kommun har under 2009 arbetat med att ta fram lokala miljömål för
Åstorps kommun, och har lämnat kommunen möjlighet att lämna synpunkter
senast 2010-02-12.
Plangruppen har handlagt ärendet och har ingen erinran mot det framtagna
dokumentet.
Beslutsunderlag
Åstorps kommuns miljömål, remissversion 2 inkommen 2010-01-18
Plangruppens PM 2010-02-02
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att inte ha någon erinran mot Åstorps kommuns miljömål, remissversion 2.
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§ 24

Dnr KS 2010.0025.771

Motion angående att införa äldreboendevärdar inom
äldreomsorgen
Ärendet
Jens Leandersson, (sd), har till Kommunfullmäktige inlämnat motion om
verkningslös undervisning, bilaga Au § 24/10.
Beslutsunderlag
Jens Leanderssons motion, inkommen 2010-01-20.
Remiss till Kommunstyrelsen från Kommunfullmäktiges ordförande 2010-01-29.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att remittera motion till socialnämnden för beredning.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

9 (13)

Sammanträdesdatum

2010-02-10

§ 25

Dnr KS 2010.0044.225

Energi- och klimatrådgivning i Perstorp, Örkelljunga och
Klippan, överflyttning till Söderåsens miljöförbund
Ärendet
I slutet av 90-talet inrättades en tjänst som energirådgivare inom 4 K samverkan.
Efterhand har tjänsten, som nu är 80%, kommit att omfatta Perstorp, Örkelljunga
och Klippans kommuner. 2008 sökte och beviljades Klippans kommun, på alla tre
kommunernas vägnar, statsbidrag från Energimyndigheten. Bidraget gäller
energi- och klimatrådgivning 2008-2010 och är på 100% av stödgrundande
insatser, dock högst 2 520 000 kronor. Verksamheten är således finansierad till
och med 2010, varefter nytt bidrag kan sökas.
Söderåsens Miljöförbund startade sin verksamhet 2009-09-01. Till förbundet har
Bjuv, Perstorp, Svalöv, Örkelljunga och Klippan överfört det lagstadgade
myndighetsarbetet inom miljöområdet. Kommunerna har möjlighet att uppdra åt
förbundet att hantera kommunernas övriga miljöarbete. I detta skulle kunna ingå
energi- och klimatrådgivning.
Tjänsteinnehavaren har en överenskommen visstidsanställning som löper så länge
statsbidrag för verksamheten utbetalas, för närvarande till och med 2010-12-31.
Tjänsten föreslås organisatoriskt överflyttas till Söderåsens Miljöförbund from 1
januari 2011, samt att lokal- och arbetsledningsmässigt placeras på Söderåsens
Miljöförbund from 1 juli 2010, för att bland annat förbereda statsbidragsansökan
för tiden från och med 2011.
Beslutsunderlag
Gemensam tjänsteskrivelse 2009-12-16 från kommundirektörerna i Klippan,
Perstorp och Örkelljunga kommuner.
Protokoll från Samverkansgrupp, 2010-01-11.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att de tre kommunernas energi- och klimatrådgivning förs över till Söderåsens
Miljöförbund från 2011-01-01 med lokalmässig omplacering 2010-07-01.
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§ 26

Dnr KS 2010.0046.013

Medborgarundersökning i Klippans kommun 2009
Ärendet
Klippans kommun har i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) genomfört
en medborgarundersökning under hösten 2009.
84 kommuner har deltagit. 1 000 invånare mellan 18 – 84 år i Klippans kommun
har blivit tillfrågade. 49 % har svarat på enkäten. Det är tredje gången kommunen
genomför medborgarundersökning på detta sätt. Vid förra tillfället svarade 58 %.
Undersökningen består av 3 delar:
A Kommunen som en plats att bo och leva på (Region)
B Kommunens verksamheter (Medborgare)
C Inflytandet i Kommunen (Inflytande)
Jonas Hertzman, kommunkansliet, redovisar ett sammandrag av SCB.s rapport
från undersökningen.
Resultaten för Klippans kommun har i samtliga 3 index förbättrats från förra
undersökningen (som anges nedan inom parentes) och ligger bra till i jämförelse
med snittet för samtliga kommuner som deltog i undersökningen.

A Nöjd Region index
B Nöjd Medborgarindex
C Nöjd Inflytandeindex

Klippan
62 (60)
57 (54)
41 (41)

Samtliga
64 (64)
54 (55)
40 (41)

Beslutsunderlag
SCB:s rapport från Medborgarundersökningen 2009.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen
att överlämna rapporten till chefsgruppen samt
att kommunstyrelsen ska få samma information som lämnats till arbetsutskottet.
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§ 27

Dnr KS 2010.0047.771

Planering för byggnation av särskilda boendeplatser
Ärendet
Socialnämnden antog 2004-05-04, § 46, en strukturplan för äldreomsorgen i
Klippan. Strukturplanen innehöll en rad förändringar som skulle vidtas under den
närmsta femårsperioden. Då det gällde Badvägen så konstaterades i
strukturplanen att det särskilda boendet uppfyllde standardkraven.
Socialnämnden beslutade 2008-12-03, § 140, att handla upp 20 nya särskilda
boendeplatser med option på eventuell utökning, inom äldreomsorgen med
placering centralt i Klippans tätort. Det ”nya” särskilda boendet föreslås ersätta
Rickmansgårdens nuvarande 14 särskilda boendeplatser och de sex tillfälliga
platserna på Kortvården.
Badvägen har endast 13 särskilda boendeplatser, vilket gör det svårt att bedriva
verksamheten kostnadseffektivt trots att nattpersonalen tjänstgör ensam. Ur
arbetsmiljösynpunkt kommer inte detta förhållande att accepteras i framtiden.
Boendets geografiska placering ger dessutom små möjligheter till samarbete med
andra enheter p g a avståndet.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2010-01-12, § 5.
Beslut
Arbetsutskottets förslag enligt Socialnämnden till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att planera för en byggnation av 33-36 nya särskilda boendeplatser centralt
belägna i Klippans tätort
att de planerade platserna på ett ”nytt” särskilt boende i Klippans tätort ersätter
Rickmansgårdens 14 särskilda boendeplatser, de sex tillfälliga på Kortvården
samt de 13 på Badvägen samt
att ge socialförvaltningen i uppdrag att upprätta en tidplan med en risk- och
konsekvensbedömning för vidtagandet av ovan föreslagna åtgärder.
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§ 28

Dnr KS 2009.0435.020

Delegation av arbetsmiljöansvaret
Ärendet
En översyn har gjorts av gällande arbetsmiljöpolicy. Det är huvudsakligen
ansvarsavsnittet som förtydligats.
Kommunfullmäktige fastställde 2009-12-15, § 83, den reviderade
Arbetsmiljöpolicyn. Ansvarsfördelningen i den nu reviderade policyn innebär
bl.a. att nämnderna måste fatta nya beslut om delegation av arbetsmiljöuppdrag.
Beslutsunderlag
Kommunkansliets tjänsteskrivelse 2010-02-04
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att återta beslut § 34/07 rörande befogenhetsfördelning i personalfrågor i den del
där kommundirektören redovisas som kommunens företrädare i arbetsmiljöfrågor
samt
att delegera arbetsmiljöansvaret inom styrelsens verksamhetsområde till
kommundirektören, som i sin tur äger rätt att vidaredelegera arbetsmiljöuppdrag.
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§ 29

Dnr KS 2008.0299.214

Markavtal för parkeringsplatser i kv Tallen
Ärendet
Kommunen är markägare till parkeringsplatsen i kv Tallen vid Polishuset.
Parkeringen används även av kunder till Stigs Autoshop AB. Markavtal har
upprättats med Stigs Autoshop avseende 10 st parkeringsplatser närmast butiken,
som ska kunna reserveras för kunder.
Avtalet gäller t om 2012-12-31 och förlängs sedan 1 år åt gången om det inte sägs
upp 3 månader före avtalstidens utgång.
Nyttjaren åtar sig att skylta de reserverade parkeringsplatserna med tidsuppgifter
som sammanfaller med normalt öppethållande av butiken. Barmarksunderhåll och
vinterväghållning m m ingår i nyttjarens åtagande.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens förslag till markavtal, 2010-02-10.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna upprättat markavtal med Stigs Autoshop AB avseende
parkeringsplatser i kv Tallen enligt bilaga Au § 29/10.
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