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§ 15
Kurser och konferenser 2016
KS 2016.0024.000

Ärendet
Följande kurser och konferenser föreligger.
Kommunförbundet Skåne – Kommunledningsresa 2016, Finland,
2016-06-29 - 07-01.
Sveriges Kommuner och Landsting – SKL:s ordförandedag, Stockholm, 2016-09-14.
Region Skåne – Sverigeförhandlingen, Kristianstad, 2016-02-12.
Länsstyrelsen Skåne – Sverige tillsammans, Kristianstad, 2016-03-11.
Arbetsutskottets beslut
1. Godkänner deltagande för Kerstin Persson och Kenneth Dådring vid
Kommunledningsresa i Finland 2016-06-29 — 2016-07-01.
2. Godkänner deltagande för Kerstin Persson vid Sveriges Kommuner och
Landstings ordförandedag 2016-09-14.
3. Godkänner deltagande för Kerstin Persson och Johan Pettersson vid deltagande
uppföljningssamtal Sverigeförhandlingen 2016-02-12.
____
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§ 16
Avsiktsförklaring för samarbete avseende Söderåsen
KS 2016.0098.106

Ärendet
Samarbetet mellan Söderåsenkommunerna inom turism- och besöksnäringen har
pågått under lång tid. Då det idag inte finns något dokument som styrker samarbetet
på ett tydligt sätt visar denna avsiktsförklaring på ett fortsatt arbete med att utveckla
och stärka Söderåsen som en destination i oförändrad omfattning. Detta gäller både
insatser i form av personella resurser samt ekonomiska medel.
Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring för samarbete avseende Söderåsen, 2016-01-29, bilaga Au § 16/16.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Godkänna avsiktsförklaring för samarbete avseende Söderåsen.
_____
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§ 17
Program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare
KS 2015.0793.040

Ärendet
Sedan den 1 januari 2015 har det i kommunallagen införts en skärpt skyldighet för
kommuner och landsting att kontrollera och följa upp verksamhet som bedrivs av
privata utförare. I 5 kap 19 b § kommunallagen stadgas en skyldighet för
kommunfullmäktige att för varje mandatperiod anta ett program med övergripande
mål och riktlinjer för de kommunala angelägenheter som lämnas över till privata
utförare. Programmet skall bl.a. ange hur uppföljning av dessa mål och riktlinjer
skall ske samt hur allmänhetens insyn skall tillgodoses.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-08-19 att uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att utarbeta förslag till mål och riktlinjer för sådana
kommunala angelägenheter som skall utföras av privata utförare. Uppdraget skall
även belysa om det är möjligt att integrera sådana verksamheter som inte omfattas
av lagstiftningen men som är väsentligt att utvärdera, såsom kommunens medel
(elevpeng) till friskolor. I uppdraget skall man även titta på om Stratsys kan utgöra
verktyg för det konkreta arbetet med uppföljning av mål och riktlinjer.
Utredning:
I uppdraget till kommunledningsförvaltningen ingår att se om verksamhet som inte
omfattas av lagstiftning kan integreras i uppföljningen, dvs. t.ex. fristående förskolor
och skolor, då dessa är egna huvudmän för verksamheten och inte upphandlad
verksamhet utan reglerade genom tillståndsgivning. Detta är fullt möjligt och sker
redan genom den ”jämförartjänst” som Klippans kommun införde på klippan.se
sommaren 2015. Här kan man ta del av dels jämförande faktauppgifter om samtliga
förskolor och grundskolor i Klippan och dels möjlighet att jämföra resultat och
kvalitetsmått för dessa.
Det är också fullt möjligt att använda Stratsys för uppföljning av mål och mått hos
privata utförare, både Lagen om valfrihet (LOV) entreprenörer och verksamheter
som upphandlats enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).
De verksamheter som idag är aktuella för uppföljning i detta sammanhang är driften
av det särskilda boendet Väpnaren samt hemservice hos LOV-utförare på uppdrag av
socialnämnden samt grönyteskötsel på uppdrag av kommunstyrelsen.
I den målstyrning som beslutats för 2016 finns ett kommunfullmäktigemål och två
indikatorer som mäter nöjdheten hos brukarna inom äldreomsorgen, dvs.
Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med
tillgänglighet, tjänster och bemötande.
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Samt indikatorerna Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende? (%) samt
”Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller? (%)”.
Avseende uppföljning av grönyteskötseln finns inga mål eller mått beslutade.
I de verksamheter som upphandlats enligt LOU finns det i avtalen reglerat
kvalitetskrav och uppföljningsmetoder av dessa.
Beslutsunderlag
Kanslichefens skrivelse 2015-08-11.
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2015-08-19, § 140.
Utvecklingsstrateg Anna Ilirzons tjänsteskrivelse 2016-01-26, inklusive
program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata
utförare, bilaga Au § 17/16.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Beslutas av kommunfullmäktige
1. Uppdra åt Kommunstyrelsen samt Socialnämnden att senast 2016-04-30 besluta
om riktlinjer för uppföljning, samt kompletterande mål som mäter kvalitet och
effektivitet i de verksamheter som även utförs på uppdrag av kommunen.
2. Anta program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs
av privata utförare för perioden 2016-2018.
_____
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§ 18
Motion angående uppdelning av nuvarande Socialförvaltning
i en ny Vård- och omsorgsförvaltning och Socialförvaltning
KS 2015.0933.001

Ärendet
Hans-Bertil Sinclair (M) har 2015-08-10 inkommit med motion angående uppdelning
av nuvarande Socialförvaltning. I motionen föreslås att
kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en
Vård- och omsorgsförvaltning med ansvar för äldreomsorg och omsorg av personer
med funktionsnedsättningar samt att även utreda möjligheterna att inrätta en
socialförvaltning med ansvar för familj, barn och unga samt försörjningsstöd. Vidare
föreslås att utreda av vilka eventuella övriga verksamheter och uppgifter som inte
inryms i ovanstående beskrivning inventeras och presenteras för att placeras på rätt
plats inom någon av de föreslagna nya förvaltningsorganisationerna.
Det finns ett uppdrag från kommundirektör till utvecklingsstrateg att utreda den
kommunala organisationen med hänsyn till flykting- och arbetsmarknadsfrågor.
Uppdraget kommer att redovisas under våren 2016.
Beslutsunderlag
Hans-Bertil Sinclairs motion 2015-08-10, bilaga A Au § 18/16.
Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-02, § 153.
Utvecklingsstrateg Anna Ilirzons svar 2016-01-11, bilaga B Au § 18/16.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Beslutas av kommunfullmäktige
1. Med anledning av kommunledningsförvaltningens pågående översyn av
kommunens verksamheter med hänsyn till flykting- och arbetsmarknadsfrågorna
återkommer organisationsfrågan och därför görs för närvarande inte någon
ändring av socialförvaltningens organisation.
2. Motionen anses besvarad.
_____
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§ 19
Inrättande av ett Forsberg museum i Klippan
KS 2015.0230.875

Ärendet
Nils Forsberg-sällskapet inkom 2015-03-17 med skrivelse angående inrättandet av
ett Forsbergs museum i Klippan.
Kultur- och fritidsnämnden har 2015-09-16, § 105 beslutat i enlighet med Kulturoch fritidsnämnden presidium samt att överlämna paragrafen som sitt yttrande till
Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 2015-11-11 ärendet till Kultur- och
fritidsnämnden för nytt ställningstagande.
Kultur- och fritidsnämnden inkom 2016-01-29 med förslag till beslut att avslå
begäran om att skapa ett Nils Forsberg museum.
Beslutsunderlag
Nils Forsberg-sällskapets skrivelse 2015-03-10.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-01-20, § 3.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Avslå Nils Forsberg-sällskapets begäran om att skapa ett Nils Forsberg museum.
_____
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§ 20
Upphandling av bostadsmoduler för ensamkommande barn
KS 2015.1357.133

Ärendet
Klippans kommun har ett lagstadgat ansvar för ensamkommande barn och
ungdomar. Kommunens ansvar omfattar utredning samt att fatta beslut om insatser
och placering i lämpligt boende d.v.s. familjehem eller HVB-boende. Klippans
kommun driver tillsammans med Örkelljunga kommun ett HVB-boende förlagt till
Örkelljunga kommun. Klippans kommun har i december 2015 öppnat ett HVBboende i Ljungbyhed med 23 boendeplatser. För att uppnå effektivitet i driften av de
båda HVB-boendena sker samordning så långt det är möjligt. Klippans kommun har
trots dessa insatser alltjämt ett akut behov av ca 30 boendeplatser för
ensamkommande barn. Därutöver kommer ytterligare behov under året med
anledning av ensamkommande barn som löpande anvisas av Migrationsverket till
Klippans kommun. För att kunna hantera det akuta behovet förordas att det görs en
direktupphandling våren 2016 av bostadsmoduler. Socialförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen har påbörjat arbete med såväl en direktupphandling
av bostadsmoduler för våren 2016 som en reguljär upphandling (öppen upphandling)
inför hösten 2016. Beställning av bostadsmoduler är ytterst ett ansvar som åvilar
tekniska förvaltningen varför arbetet med upphandling och modulernas uppförande
måste vara förankrat hos tekniska förvaltningen.
Beslutsunderlag
Kanslichef Lars-Åke Svenssons tjänsteskrivelse 2016-02-02.
Alternativa placeringar av bostadsmoduler 2016-02-10, bilaga Au § 20/16.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Godkänner påbörjandet av direktupphandling av moduler för 15
boendeplatser för ensamkommande barn våren 2016 och upphandling av
moduler för ytterligare 40 boendeplatser till sommaren/hösten 2016.
2. I upphandlingen av bostadsmoduler ta med option av moduler för högst 3
klassrum med tillhörande grupprum för Snyggatorpsskolans behov och om
så inte är möjligt att skolans behov handläggs som egen upphandling.
3. Tekniska förvaltningen ansvarar för kommunens beställning av moduler
varför upphandlingar ska vara helt förankrade hos tekniska förvaltningen.
4. Kostnaden för bostadsmoduler finansieras inom ramen för statsbidrag för
ensamkommande barn.
5. Uppdrar åt tekniska förvaltningen att till Kommunstyrelsen redovisa
konsekvenser av olika placeringar av modulerna.
6. Beslut om lokalisering av bostadsmoduler överlämnas till Kommunstyrelsen
utan eget förslag.
____
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§ 21
Integrationslots - en process av integration i samhället
KS 2016.0125.133

Ärendet
Flyktingfrågan har varit den enskilt största frågan i kommunen under hösten 2015
och kommer att fortsätta vara en prioriterad fråga under en längre period. Initialt
har det handlat främst om boende och skolfrågor vilket är två basala frågor
som självklart måste lösas med 1:a prioritet. Kultur och fritid kommer på sikt
att spela en stor roll för hur vi kommer att lyckas med integrationen. För en lyckad
integration behövs några viktiga ingredienser som en meningsfull fritid, ett liv utan
tristess och isolation och möten mellan människor. Kultur- och fritid har många
nycklar för att skapa meningsfullhet i livet utanför studier och arbete samt
vara bidragande för att skapa möten och platser för dessa.
Idag utvecklas biblioteken till fantastiska mötesplatser dit många på flykt och nya
kommunmedborgare söker sig för information och nätverk. Kommunens
friskvårdsanläggningar har fått många nya tränande och badhuset har fått en helt ny
målgrupp.
Föreningslivet är en otroligt viktig motor i integrationsarbetet och möjligheten till en
meningsfull fritid. Många föreningar gör redan stora insatser för att välkomna alla
som vill delta. Det finns också många föreningar som signalerar en oro för hur de
skall jobba med frågan, en rädsla för att inte räcka till eller av andra orsaker
fortfarande ställer sig avvaktande till att välkomna nya medlemmar.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser redan idag stora behov som definitivt inte
kommer att minska framöver. Till viss del kan förvaltningen hantera mindre behov
och snabba insatser inom befintlig ram och organisation som t.ex. att förvaltningen
idag anställt en brobyggare på biblioteket i Ljungbyhed, erbjuder extra
instruktörshjälp inom friskvården etc. Förvaltningen räcker däremot inte till för att
ta ett större förebyggande grepp vilket behöver göras nu och inte när behoven har
eskalerat. Behoven kring barn och unga är stora och en synlig effekt redan är nya
besöksgrupper på mötesplats Sågen och den föreningsdrivna verksamheten Holken i
Ljungbyhed. Med den sedan tidigare låga bemanningsgrad på Sågen och med
föreningsdrift med ideella krafter ser förvaltningen ett stort behov av främst
metodhandledning och att söka nya samarbetsformer etc. för att skapa en verksamhet
som fungerar för alla.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser ett behov av att få in en tillfällig resurs under
2016 för att jobba både internt med vår egen organisation med kompetens och
nätverk men främst som en lots mellan föreningsliv, förvaltningen, Klippanbor
och nyanlända.
Kultur- och fritidförvaltningen har önskemål om att anställa en person som
jobbar med:
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*Föreningslivet i syfte att identifiera och stödja deras behov för att jobba
inkluderande.
*Skapa nätverk och strukturer för att skapa nya mötesplatser och mötesformer.
*Identifiera verksamhetsbehov och initiera långsiktiga lösningar på en över tid
hållbar verksamhet.
*Att vara en brobyggare mellan olika intressenter och viljeinriktningar
*Att vara en möjliggörare som är behjälplig att förverkliga alla goda initiativ som
ständigt växer fram.
*Att arbeta med en ökad förståelse för hur den svenska föreningsmodellen fungerar
och vilka möjligheter den ger.
För att underlätta integrationsprocessen och minska den frustration som råder inom
alla grupper, idag främst i Ljungbyhed men också generellt i kommunen behöver
kultur- och fritidsförvaltningen intensifiera arbetet inom kultur och fritid.
Förvaltningen behöver lägga en grund och hitta metoder att utgå ifrån vilket det inte
finns resurser till att åstadkomma inom överskådlig tid. Förvaltningen vill med denna
insats påskynda och främja en positiv integration och med det förebygga framtida
problem som riskerar att uppstå om man inte hittar rätt i starten.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser ett behov att anställa en lots på 100 % i 10
månader under 2016 och en mindre verksamhetspott för att prova olika
verksamhetsformer och initiativ. Förvaltningen önskar att få disponera 450 000 kr ur
de särskilda integrationsmedel som finns för 2016 för att lägga grunden för framtida
lyckat integrationsarbete. Då integrationslots finansieras av statliga bidrag för år
2016 gäller finansiering endast för år 2016.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidschefen Arne Amnér tjänsteskrivelse 2016-02-03.
Arbetsutskottets beslut
Beviljar Kultur- och fritidsnämnden 450 000 kronor för integrationslots under 2016
vilket finansieras av erhållna statsbidrag för integration år 2016.
_____
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