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§ 106
Rapport över pågående, planerade och diskuterade samverkansprojekt
KS 2013.0499.106

Ärendet
Klippans kommun ingår i en lång rad av samverkansprojekt med andra kommuner.
Bakgrunden spänner ifrån samverkan som motiveras av rent ekonomiska skäl till
samverkan som motiveras av en allt mer komplicerad lagstiftning som kräver ny eller
utökad kompetens. Ytterligare motiv till samverkan är att hantera den sårbarhet som
gäller för mycket små verksamheter. Sett ur ett geografiskt perspektiv sker
samverkan såväl i ett Skåneperspektiv, ett Skåne-nordvästperspektiv, mellan 6Kkommunerna, samt även mellan enskilda kommuner.
Beslutsunderlag
Ordförandens PM 2013-04-18 (bilaga Au § 106/13)
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
(Kommunfullmäktiges beslut)
Informationen noteras.
_____
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Sammanträdesdatum

2013-04-24

§ 107
Administrativ samordning lön och pension i Skåne Nordväst
KS 2013.0346.106

Ärendet
Styrelsen i Skåne Nordväst har i sin verksamhetsplan för åren 2012 - 2014 beslutat
ställa sig bakom etablerandet av en kommungemensam löne- och
pensionsadministration för kommunerna i Skåne Nordväst, med sikte på
genomförande vid årsskiftet 2013/2014. Utifrån detta ställningstagande har en
utredning genomförts som tydliggör hur denna etablering kan utformas och
genomföras.
Syftet med samverkan kring löne- och pensionsadministration är att minska
sårbarheten samt att uppnå ökad kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet.
Utredningen lyfter fram ett antal principer som föreslås utgöra grunden och ramen
för samarbetet. Dessa har godkänts av Skåne Nordvästs styrelse vid sammanträde
2013-02-08 och innebär:
- Samverkansområdet innefattar personal- och löneadministration, systemförvaltning
av system kopplade till lönearbetet, pensionshandläggning samt support och
utbildning avseende ingående processer och system. De samverkande kommunernas
respektive ansvar och åtaganden framgår i de tjänstebeskrivningar som redogörs för i
utredningen.
- För att tillgodose olika samverkande kommuners behov på ett optimalt sätt finns,
utöver ovan nämnda tjänster, möjlighet att samverka kring ytterligare tjänster med
nära koppling till löne- och pensionsadministration, såsom ytterligare HR-system.
Exempel på denna typ av tjänster finns beskrivna i utredningen och avtalas särskilt
med respektive kommun.
- Samverkan ska bygga på samverkansavtal. Någon särskild fristående organisation
för samverkan föreslås inte bildas.
- Verksamheten ska lokaliseras till Helsingborgs stad genom inrättandet av ett
gemensamt löne- och pensionscenter.
- Ersättning för löne- och pensionscentrets utförda tjänster och uppdrag ska utgå
enligt självkostnadsprincipen. Rationaliseringar i hanteringen skall komma
samverkande kommuner till godo i form av pris per lönespecifikation. Samverkande
kommun har rätt att själv eller genom revisor ta del av allt underlag som krävs för en
korrekt bedömning av Helsingborgs kostnader för verksamheten.
- Samverkan kommer rent praktiskt att ske genom att samverkande kommuns
personella resurser inom samverkansområdet överförs till Helsingborg och att
Helsingborg därefter tillhandahåller tjänster inom samverkansområdet. Överlåtelsen
innebär verksamhetsövergång enligt § 6b LAS - Ansvar för styrning av
verksamheten ligger hos Helsingborgs stad men ska ske i samråd med samverkande
kommuner i form av i utredningen beskriven styrmodell.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
HR Servicecenter utredningsrapport 2012-12-12
Bilagor till utredningsrapport
Fördjupnings PM 2013-03-15
Mall för avtal
Samverkansprotokoll 2013-02-25, -03-12, -04-02, -04-09
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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Sammanträdesdatum

2013-04-24

§ 108
Temadiskussion: Tekniska ärenden m.m.
Ärendet
1. Tekniske chefen redovisar tänkt utformning av vattenspel i Stadsparken.
2. Vidare redovisas tänkt lösning för hur bangårdsområdet ska disponeras mellan
kommunen och Trafikverket. Det är inte möjligt att dela upp fastigheterna i mark och
byggnader vid överlåtande från Trafikverket till kommunen, eller för kommunen att
på motsvarande sätt sälja enbart byggnad till veteranjärnvägsföreningen. Inhägnad av
spårområde och tak på lokstallarna är kostnader som kan förutses.
3. Lokalfrågor redovisas med outhyrda, uppsagda och externa lokaler, samt lokaler
till försäljning eller rivning. Elfdalens camping och Rickmansgården diskuteras.
Söndraby fritidsgård avhänds, med eller utan byggnader. Ljungby skola hanteras
senare. Godsmagasinet Ljungbyhed föreslås försöka säljas, och behöver i så fall
kombineras med en uppstädning av området. Villa Villerkulla och Skaparverkstan
ger upphov till en diskussion om hyresnivån.
4. Beläggningsprogram 2013 och utförda gatubeläggningar 2012 presenteras.
Utförda beläggningar 2012 redovisas vid ett kommande sammanträde med
Arbetsutskottet. Osäkerheter för 2013 är aktuella gatusträckningar, prisbild och vad
som behöver avsättas för vinterunderhåll. Asfaltering av gångbanor diskuteras.
5. Cykelleder finns skyltade av dåvarande Vägverket, men kommunen har inte någon
dokumentation. Den gamla banvallen i Östra Ljungby har varit skyltad, men de har
tagits ner efter skadegörelse. För att legitimera cykelleder kan de, sedan de
definierats, skyltas. Turismfrågor inkl. cykelleder tas upp vid ett kommande
Arbetsutskott.
6. Förslag till utformning av Preem-korsningen presenteras. Placering av rondell
diskuteras. Inriktningen är att genomföra arbetet under sensommaren.
7. Konstgräsplanen diskuteras. Det finns specifika önskemål om vilka mått som ska
gälla för att få en fullstor plan. För att få plats med planen på avsedd plats måste en
breddning göras in i befintlig slänt, vilket medför ingrepp som även omfattar
befintligt staket och belysningsmaster. Planen kommer därmed att fördyras.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 109
Utformning av kommunhusets entré
KS 2013.0157.295

Ärendet
För det fortsatta arbetet med utformning av kommunhusets entré erfordras en
arbetsgrupp.
Arbetsutskottets beslut
1. En arbetsgrupp om minst tre medlemmar tillsätts, med uppdrag att lämna ett
konkret förslag på hur kommunhusets entré ska utformas.
2. I gruppen ingår stadsarkitekt och teknisk chef, vilka utser övriga ledamöter.
_____
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Datum

Beteckning

2013-04-18

2013.499-2.106

Ert datum

Er beteckning

Rapport över pågående, planerade och diskuterade samverkansprojekt
Klippans kommun ingår i en lång rad av samverkansprojekt med andra kommuner. Bakgrunden spänner
ifrån samverkan som motiveras av rent ekonomiska skäl till samverkan som motiveras av en allt mer
komplicerad lagstiftning som kräver ny eller utökad kompetens. Ytterligare motiv till samverkan är att
hantera den sårbarhet som gäller för mycket små verksamheter. Sett ur ett geografiskt perspektiv sker
samverkan såväl i ett skåneperspektiv, ett skåne-nordvästperspektiv, mellan 6K-kommunerna, samt även
mellan enskilda kommuner.
Nedanstående sammanställning är med all säkerhet inte fullt komplett. Bland annat torde det finnas
samarbeten på verksamhetsnivå inom tex socialtjänsten och skolsektorn. Rapporten bör dock ge en ganska
bra bild av omfattningen på samarbetena.

Samverkan som sker i gemensam organisation:
Innebär att de är en egen juridisk person med någon form av styrelse eller direktion:
Renhållningsverksamheten
Kommunalt bolag med Klippan som säte

Klippan, Perstorp, Örkelljunga

Medelpunkten
Kommunalförbund med Helsingborg som säte
Hanterar handikapp hjälpmedel mm

10 av 11 kommuner i nordvästskåne

Söderåsens Miljöförbund
Kommunalförbund med Klippan som säte

Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv,
Örkelljunga

Upphandlingsnämnd 4-K
Klippan, Perstorp, Åstorp, Örkelljunga
Gemensam nämnd med Klippan som säte
(Mycket begränsad verksamhet med inriktningen upphandling av gemensamma IT-system mm)
AV-Media
Kommunalförbund med Hässleholm som säte
(Verksamhet riktad till skolan)

Postadress
264 80 Klippan

Besöksadress
Trädgårdsgatan 12

Telefon Växel
0435-280 00
Direkttelefon

Ett 20-tal skånekommuner är medlemmar eller
avtalsparter i samarbetet

Telefax
0435-184 60
E-post

Hemsida
www.klippan.se

Bankgiro
991-2122
PlusGiro
829 79-6

Samverkan som sker genom civilrättsliga avtal:
Överförmyndarverksamhet
Bjuv, Klippan, Perstorp
Perstorp säte
Här sker en diskussion kring såväl ingående samverkansparter och samverkansmodell där inriktningen är
att i samband med mandatperiodsskiftet gå över till gemensam nämnd
Televäxel
Huvudväxeln i Klippan
(en samverkan som startade på 90-talet)

Klippan, Perstorp, Åstorp, Örkelljunga

Räddningstjänst
Klippan, Åstorp
Här sker en diskussion kring såväl ingående samverkansparter och ett arbete med att ta fram
beslutsunderlag för att övergå till gemensam nämnd
Kris o säkerhet
Gemensam handläggare som är anställd av Klippan

Klippan, Åstorp

EU-samordning/landsbygdsutv.
Gemensam handläggare som är anställd av Klippan

Klippan, Örkelljunga

Upphandling
Gemensam handläggare som är anställd av Klippan

Klippan, Åstorp med Perstorp på väg in

Boende för ensamkommande flyktingbarn
Klippan, Örkelljunga
Boendet är i Örkelljunga och Klippan är anställningsmyndighet
Turism (Söderåsen)
Samverkan som skall stödja besöksnäringen
Runt Söderåsen

Bjuv, Klippan, Svalöv, Åstorp

Drift av PA-system
Klippan systemägare

Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp,
Örkelljunga och Båstad

GIS (geografiskt informationssystem)
Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp,
Gemensam upphandling som syftar till
Örkelljunga
en gemensam plattform med Perstorp som systemägare
Rönneåkommittén
Klippans kommun administrerar kommitten.
Samordnad recipientkontroll Rönneå med biflöden.
(kontroll av vattenkvalitet)

Kommuner (7 st) och större företag längs Rönneå
och dess biflöden.

Rönneå Vattenråd
Kommuner (7 st) och större företag längs Rönneå
Hanterar arbetet med vattenförvaltning inom
och dess biflöden.
ramen för Vattenmyndigheten och aktuella EU-direktiv
Postadress
264 80 Klippan

Besöksadress
Trädgårdsgatan 12

Telefon Växel
0435-280 00
Direkttelefon

Telefax
0435-184 60
E-post

Hemsida
www.klippan.se

Bankgiro
991-2122
PlusGiro
829 79-6

Samverkansprojekt där Klippans kommun avstått att delta:
NSVA
Ett kommunalt bolag i Skåne Nordväst med säte i Helsingborg som hanterar drift o underhåll av Vaanläggningarna i de samverkande kommunerna.
Gemensam räddningstjänst i Skåne Nordväst
Ett pågående arbete som syftar till att bilda ett kommunalförbund
Överlåtelse av färdtjänsten till Region Skåne
Merparten av Skånes kommuner har överlåtit ansvaret för färdtjänsten till en gemensam organisation
(Skånetrafiken) inom Region Skåne

Övrig samverkan och samarbeten
Utöver samverkan kring direkta verksamheter så sker mer övergripande samarbeten
Kommunförbundet Skåne
Skånes 33 kommuner
Ideell förening med säte i Lund
Kan närmast ses som en regional branschorganisation
Skåne Nordväst/Familjen Helsingborg
11 kommuner i nordvästskåne
Ideell förening med säte i Helsingborg
(From 2013 ingår även Perstorp)
Administreras genom Helsingborgs försorg.
Viss gemensam marknadsföring mm. Syftar bland annat till att få till stånd praktisk samverkan inom olika
verksamheter. Administrerar vissa verksamhetsprojekt såsom Trainee-projektet mm.
Den externa kommunikationen mot såväl besöksnäring och näringslivs genomförs under varumärket
”Familjen Helsingborg”
6-K
Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp,
Ansvaret cirkulerar mellan kommunerna.
Örkelljunga
Syftar bland annat till att få till stånd praktisk samverkan inom olika verksamheter

Pågående diskussioner och arbeten med samverkan
Som framgick i ovanstående sammanställning sker det diskussioner kring att utvidga/utveckla samverkan
för överförmyndarverksamheten, samt räddningstjänsten.
Två ytterligare prioriterade samverkansområden är IT-drift och lönehanteringen.
Just nu pågår ett aktivt och konkret arbete för att hitta en rationell och kostnadseffektiv samverkan för
lönehanteringen i de nordvästskånska kommunerna.
När det gäller IT-driftfrågan så har diskussionerna pågått under många år. För mindre kommuner kommer
det i framtiden att bli mer angeläget att samverka på detta område både på grund av kompetensförsörjning
och kostnadseffektivitet.
Postadress
264 80 Klippan

Besöksadress
Trädgårdsgatan 12

Telefon Växel
0435-280 00
Direkttelefon

Telefax
0435-184 60
E-post

Hemsida
www.klippan.se

Bankgiro
991-2122
PlusGiro
829 79-6

