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§ 30
Kurser och konferenser 2016
KS 2016.0024.000

Ärendet
Följande kurser och konferenser föreligger:
Strukturbild Skåne - Slutseminarium för pilotprojektet Den attraktiva regionen,
Malmö, 2016-04-06.
Sveriges Kommuner och Landsting - Demokratidag 2016, Stockholm, 2016-04-06.
Hela Sverige ska leva - Landsbygdsriksdag, Gotland, 2016-05-27--05-29.
Regeringskansliet - Kommundialog med Civilminister Ardalan Shekarabiden,
Kristianstad, 2016-03-16.
Strukturbild Skåne - "Ett grönare Skåne", Malmö, 2016-03-15.
Kommunförbundet Skåne - Kommunledningskonferens, Lund 2016-03-18.
Kommunförbundet Skåne - Samverkan kring aktuella utvecklingsfrågor!
Kristianstad, 2016-04-25.
Kommunförbundet Skåne - SkånePrat, öppna föreläsningar, Lund, 2016-03-02,
2016-04-06, 2016-05-18.
Kävlinge kommun -kvalitetsdagar i Kävlinge kommun en mötesplats för inspiration,
2016-09-15--09-16.
Beslutsunderlag
Kurser och inbjudningar.
Arbetsutskottets beslut
1. Godkänner deltagande för Kerstin Persson vid Slutseminarium för pilotprojektet
Den attraktiva regionen, Malmö, 2016-04-06.
2. Godkänner deltagande för Kerstin Persson och Kenneth Dådring vid
Kommunledningskonferens, Lund 2016-03-18.
3. Godkänner deltagande för Kerstin Persson och Kenneth Dådring vid Samverkan
kring aktuella utvecklingsfrågor! Kristianstad, 2016-04-25.
_____
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§ 31
Information angående avskrivningar samt återvunna kundförluster 2015
KS 2016.0192.040

Ärendet
Ekonomichef Jan Tingecz informerar om att fordringar med förfallodatum
2014-12-31 om 434 714 kronor och 60 öre har avskrivits i bokföringen.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-02-22.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Godkänner avskrivningar om totalt 434 714 kronor och 60 öre.
_____
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§ 32
Årsredovisning 2015 för Klippans kommun samt
Gemensam Räddningsnämnd
KS 2016.0082.042

Ärendet
Ekonomichef Jan Tingecz överlämnar årsredovisning för Klippans kommun 2015.
Resultatet för 2015 visar på 8,8 mnkr och rensat från AFA medel 7,3 mnkr och
bidrag från migrationsverket på 3,1 mnkr är resultatet för år 2015 -1,6 mnkr.
Årsredovisningen 2015 för Gemensam Räddningsnämnd visar budget i balans.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2015 för Klippans kommun (rev. 2016-03-16), bilaga a Au § 32/16.
Årsredovisning 2015 för Gemensam Räddningsnämnd, bilaga b au § 32/16.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänner årsredovisning 2015 för Klippans kommun inkluderande
Gemensam Räddningsnämnd.
_____
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§ 33
Årsredovisning 2015 för Treklövern Bostads AB
KS 2016.0082.042

Ärendet
Treklövern Bostads AB överlämnar årsredovisning för år 2015.
Bokslutet för verksamhetsår 2015 gav ett positivt resultat om 8 277 000 kronor.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för Treklövern Bostads AB 2015, bilaga Au § 33/16.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Informationen noteras.
_____
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§ 34
Årsredovisning 2015 för SIKAB
KS 2016.0082.042

Ärendet
Likvidatorn för SIKAB överlämnar års- och slutredovisning för år 2015.
Beslutsunderlag
Års- och slutredovisning likvidation av SIKAB, bilaga a Au § 34/16.
Registreringsbevis för SIKAB avseende likvidationen, bilaga b Au § 34/16.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Informationen noteras.
_____
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§ 35
Årsredovisning 2015 för Norra Åsbo Renhållnings AB
KS 2016.0082.042

Ärendet
Norra Åsbo Renhållnings AB överlämnar årsredovisning för år 2015.
Beslutsunderlag
Årsredovisning Norra Åsbo Renhållnings AB 2015, bilaga Au § 35/16.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Informationen noteras.
_____
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§ 36
Disposition av statsbidrag
KS 2016.0260.047

Ärendet
Ekonomichef Jan Tingecz redogör för förslag på disposition av statsbidrag.
Riksdagen beslutade 2015-12-10 att fastställa regeringens förslag till ändringsbudget
för år 2015 med anledning av aktuell flyktingsituation. Under december månad 2015
har Sveriges kommuner och landsting erhållit ett tillfälligt stöd med anledning av
rådande flyktingsituation. Bidraget är ett tillfälligt stöd och avser att täcka kostnader
som uppstår under år 2015 eller förväntas uppstå år 2016. För Klippans kommun
uppgår erhållet stöd till en summa om 40,2 miljoner kronor.
Rådet för kommunal redovisning (RKR) har publicerat ett yttrande om redovisning
och periodisering av statsbidrag som erhålls som tillfälligt stöd till kommuner och
landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen. Enligt rådet är det rimligt
att det aktuella bidraget periodiseras mellan år 2015 och år 2016. Enligt RKR kan
1/13-del periodiseras i december 2015, vilket för Klippans kommun motsvarar cirka
3 100 000 kronor. Den grundläggande utgångspunkten för en resultatutredande
redovisning är att det finns en tydlig koppling mellan intäkter och identifierbara
kostnader. Enligt RKR bör bidraget periodiseras fram till 2016-12-31.
Vilken summa som kan avsättas för resultatutjämningsreserv, för att användas
år 2017, är avhängigt av Kommunfullmäktiges beslut om vilken procent av
skatteintäkterna som ska avsättas samt resultat Kompletteringsbudget 2016.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Jan Tingecz skrivelse 2016-03-16.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänner att den del av årets resultat, efter balanskravjusteringar, som överstiger
1 % av skatteintäkterna och generella statsbidrag får avsättas till resultatutjämningsreserv.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Högst 15 mnkr av erhållet statsbidrag används till insatser som avropas under
2016. Resterande del avsätts till resultatutjämningsreserv för att användas 2017.
2. Uppdrar åt Kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om vilka insatser som
utförs under 2016 motsvarande högst 15 mnkr.
3. Återrapportering och uppföljning sker till Kommunstyrelsen i samband med
månadsrapporter samt delårsbokslut 2016-08-31 och årsredovisning
2016-12-31.
4. Beslut enligt punkt 1-3 gäller under villkor av att Kommunfullmäktige
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godkänner att den del av årets resultat, efter balanskravjusteringar, som
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§ 37
Kompletteringsbudget 2016
KS 2016.0235.041

Ärendet
Ekonomichef Jan Tingecz informerar nedan om kompletteringsbudget 1 för 2016 och
överlämnar härmed verksamhetsområdenas avräkning efter bokslut 2015 samt
förslag till kompletteringsbudget 1 för 2016.
Kompletteringsbudgeten innehåller de delar av nämnders/styrelsers överskott och
underskott samt ej avslutade investeringsanslag som efter bokslutsberedning föreslås
överföras till 2016. Utöver det innehåller kompletteringsbudgeten större förändringar
som inte var kända när budget 2016 beslutades samt i vissa fall särskild finansiering
som i beslut hänskjutits till kompletteringsbudget.
Årets driftresultat minskas från +13,9 mnkr till +7,0 mnkr. Skatteprognosen ser ut att
bli bättre än budget tack vare ökat invånarantal. Om alla nämnder klarar att hålla sin
budget kan årets resultat bli högre.
Årets investeringsnivå ökar från 79,5 mnkr till 96,2 mnkr (KB 6,6 mnkr plus
särskilda beslut om 10,1 mnkr).
Volymförändringar inom förskola/skola har beaktats och ersätts till 100 %.
Avstämning görs i samband med årets delrapport efter augusti månad.
Söderåsens Räddningstjänst inkom 2016-03-18 med kompletterande skrivelse
avseende arbetsmiljöåtgärd på Klippans brandstation.
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
- att fastställa kompletteringsbudget 1/2016
- att volymförändring avseende elever inom förskola/skola ersätts med 100 % samt
att avräkning och bedömning av volymförändringarna ska göras i samband med
delårsrapporten efter augusti månad
- att godkänna justerad investeringsplan
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-03-10 med bilagor, bilaga a Au § 37/16.
Räddningstjänstens skrivelse 2016-03-04, bilaga b Au § 37/16.
Yrkande
Johan Pettersson yrkar att ärendet överlämnas utan eget förslag.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Ärendet överlämnas utan eget förslag.
_____
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§ 38
Budgetram 2017 för Söderåsens miljöförbund
KS 2016.0183.041

Ärendet
Söderåsens Miljöförbund har inkommit med förslag till budgetram för år 2017
för samråd.
Enligt direktionens sammanträdesprotokoll 2016-02-10, § 14, är budgetramen
beräknad på utfallet av intäkter år 2015 samt med hänsyn taget till kända
förändringar under 2016. Utöver detta har intäkterna beräknats öka med 0,25 mkr
genom en ökad debiteringsgrad. Detta innebär en ökad intäkt jämfört med 2016 om
0,57 mkr (ökad K-faktor 2,5%). Personalkostnaderna har uppräknats med fyra
procent och övriga kostnader har endast beräknats öka med indexuppräkning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott påpekar att procentsatsen för uppräknande av
personalkostnader, vilken noterats under rubriken ”Ärendebeskrivning”, bör ändras
från fyra till tre procent.
Beslutsunderlag
Söderåsens miljöförbunds Sammanträdesprotokoll 2016-02-10, § 14,
bilaga Au § 38/17.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Procentsatsen för uppräknande av personalkostnader bör ändras från fyra till tre
procent.
2. Ställer sig i övrigt bakom förslag till mål och budgetram för år 2017 för
Söderåsens Miljöförbund.
_____
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§ 39
Revidering av taxor 2016 för Söderåsens miljöförbund
KS 2016.0184.043

Ärendet
Söderåsens Miljöförbund har inkommit med förslag till ny taxa samt ändringar i
redan befintliga taxor för samråd
Förslaget innebär:
• Ny taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer (timavgift 800 kr)
• Anmälan av tobaksförsäljning höjs från 1 000 kronor till 4 000 kronor
• Årlig tillsynsavgift för tobaksförsäljning höjs från 2 000 kronor till 3 000 kronor
• Årlig tillsynsavgift tas ut redan första året vid försäljning av folköl och receptfria
läkemedel
Hänsyn ska tas till synpunkt avseende uppräkning av personalkostnad som påtalats
avseende Budgetram 2017 för Söderåsens Miljöförbund.
Beslutsunderlag
Söderåsens miljöförbund - Sammanträdesprotokoll
2016-02-10, § 15, bilaga Au § 39/16.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Hänsyn ska tas till synpunkt avseende uppräkning av personalkostnad som
påtalats avseende Budgetram 2017 för Söderåsens Miljöförbund.
2. Godkänner i övrigt revidering av taxor 2016 för Söderåsens Miljöförbund.
_____
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§ 40
Plan för långsiktig ekonomi för Söderåsens Miljöförbund
KS 2016.0187.040

Ärendet
Söderåsens Miljöförbund har inkommit med förslag på alternativ med lösningar för
en långsiktig ekonomi för samråd.
Enligt direktionens sammanträdesprotokoll 2016-02-10, § 13, har miljöförbundet
sedan förbundets start haft en stabil ekonomi. En avgiftsfinansiering på cirka 52 %
har byggts upp och de ökade intäkterna har täckt kostnaderna. Kommunernas
medlemsbidrag har därmed inte behövt justeras under åren.
Sedan 2014 har miljöförbundet en underbalanserad budget där förbundet nyttjar
innestående kapital från tidigare år.
Beslutsunderlag
Söderåsens miljöförbunds sammanträdesprotokoll 2016-02-10, § 13,
bilaga Au § 40/16.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Tidigare beslut om att förbruka innestående kapital kvarstår och frågan om
framtida finansiering återkommer.
2. Ställer sig i övrigt bakom förslag till Plan för långsiktig ekonomi för Söderåsens
Miljöförbund.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

16 (38)

Sammanträdesdatum

2016-03-16

§ 41
Hantering av statsbidrag från Migrationsverket 2016
KS 2016.0259.047

Ärendet
När flyktingar med uppehållstillstånd (UT) flyttar till kommunen eller blir
kommunplacerade i Klippans kommun, är Kommunen berättigad till vissa
statsbidrag.
Det finns tre former av statsbidrag från Migrationsverket till kommunerna.
1. Automatiska schabloner som utbetalas för att täcka vissa kostnader
2. Schabloner som går att söka hos migrationsverket
3. Områden där Migrationsverket ersätter kommunens faktiska kostnader
Sökbara ersättningar är alltid avsedda att täcka specifika kostnader som uppstått
inom en förvaltning. De automatiska schablonerna behöver däremot fördelas utifrån
vilka kostnader de avses täcka samt behov inom kommunen. Storleken på de
automatiska schablonerna varierar dessutom beroende av de nyanländas ålder och
om de bott i ett anläggningsboende eller ett eget boende innan de flyttar till
kommunen.
För att hantera dessa kostnader antogs 2015 en fördelningsnyckel av
kommunstyrelsens arbetsutskott. Vissa ersättningar har ändrats avseende år 2016 och
därför föreslås nu en uppdatering av fördelningsnyckeln.
Fördelningsnyckeln berör främst hanteringen av etableringsschablonen om 125 000
kr för nyanlända bosatta efter 2016-01-01. Denna utbetalas i tio delar om 12 500 kr
under 2 år. Denna schablon ska bland annat täcka ökade kostnader under de första
36 månaderna för:
• Mottagande och praktisk bosättning
• Introduktionsinsatser eller kostnader i skola, förskola och barnomsorg
• Svenska för invandrare (SFI)
• Samhällsorientering
• Tolk-kostnader
Enligt kommunstyrelsens beslut avseende fördelningsnyckel 2015 skulle en stor del
av etablering-schablonen avseende barn överföras till skolan för det begynnande
arbetet med mottagningsenheten.
En mindre justering av de faktiska beloppen avseende skola och socialtjänst föreslås
i modellen. Kultur och fritidsförvaltningen föreslås få en procentuell tilldelning
motsvarande 7500 kr per individ och två-årsperiod enligt 2016 års ersättningsnivå.
Kommunledningsförvaltningen har ett större ansvar under 2016 utifrån den aktuella
flyktingsituationen samt det ansvar som följer i och med att bosättningsuppdraget
ökat från bosättning av 10 individer 2015 till bosättning av 40 individer 2016.
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En större procentuell del föreslås därför tillfalla kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Flyktingsamordnare Jonathan Vikstens tjänsteskrivelse 2016-03-09.
Fördelningsnyckel 2016, bilaga Au § 41/16.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Godkänner fördelningsnyckel för hantering av statsbidrag från Migrationsverket
för år 2016.
_____
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§ 42
Införskaffande av småhus
KS 2016.0261.133

Ärendet
Från och med 1 mars 2016 har Sveriges kommuner ålagts uppdraget att organisera
boende för nyanlända personer med uppehållstillstånd och som är i behov av
bosättningsstöd. I enlighet med § 5 Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning, blir kommunerna skyldiga att efter anvisning ta emot en
nyanländ för bosättning. Den myndighet som regering bestämmer sköter anvisningen
i enlighet med § 6 av lagen. För närvarande görs anvisningen av Migrationsverket
eller Arbetsförmedlingen. Fördelningstal har fastslagits av Länsstyrelsen. Enligt detta
fördelningstal ska Klippans kommun bosätta 40 personer under 2016. Detta innebär
fyra till fem personer per månad perioden april till december. Detta innebär att
mellan 25 och 30 lägenheter kommer att behöva införskaffas.
Under förra året bosattes nio personer i Klippans kommun enligt avtal med
Migrationsverket i tre lägenheter. Ett omfattande arbete lades ner för att hitta dessa
tre lägenheter, genom att bygga relationer med fastighetsägarna, erbjuda ett
omfattande stöd vid flytt och i kommunikationen med hyresgästerna samt sociala
kontrakt. Uppdraget att klara 40 bosättningar under året kräver att ytterligare
lösningar används.
En lösning som använts i kommuner är att köpa villor och småhus för att hyra ut till
större familjer, för ändamålet att bosätta nyanlända. Fastigheten Klippan Pantern 15
på Idrottsvägen 9 kan av Klippans kommun införskaffas för ändamålet till ett pris av
1 750 000 kronor. Fastigheten innehåller två lägenheter som kan förhyras till små
familjer. Givet en avskrivningstid om 30 år skulle hyresnivån hamna inom
försörjningsstödsnormen. Fastigheten är färdigrenoverad med två lägenheter, en per
våningsplan. Enligt beräkning blir hyran cirka 5 800 kr per månad. En familj
bestående av en till två vuxna och två barn kan inom normen för försörjningsstöd
betala en hyra om 5 900 kr/månad. Detta är en rimlig storlek på familj utifrån
lägenheternas storlek.
Lösningar som skulle kunna utgöra alternativ till denna lösning är exempelvis
moduler för korttidsförhyrning eller vandrarhem.
Om kommunen inte erbjuder bostad skulle detta i dagsläget inte innebära något vite.
Kommunen har två månader på sig att ordna ett boende. Efter det blir individen
automatiskt kommunplacerad och Socialtjänstlagens vistelsebegrepp blir tillämpligt.
Tackar individen nej till erbjuden bosättning har individen 30 dagar på sig att lämna
Migrationsverkets boende till förmån för egen bostad. Kan ingen egen bostad
ombesörjas blir individen bostadslös, och tillräknas anvisningskommunen.
Socialtjänstlagens vistelsebegrepp blir tillämpligt.
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Står kommunen som ägare behöver frågan av praktisk hantering av drift och service
e.t.c. utredas vidare.
Beslutsunderlag
Flyktingsamordnare Jonathan Vikstens tjänsteskrivelse 2016-03-09.
Årsplanering avseende anvisningar.
Beskrivning av fastigheten.
Kostnadskalkyl avseende Pantern 15.
Arbetsutskottets beslut
Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att återkomma med förslag till
köpekontrakt, förvaltning och finansiering.
_____
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§ 43
Uppförande av bostäder Brinova
KS 2016.0243.231

Ärendet
Teknisk chef Björn Pettersson informerar om förslag till uppförande av boende för
asylsökande i form av moduler från Brinova.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2016-03-18, bilaga Au § 43/16.
Arbetsutskottets beslut
Uppdrar åt teknisk chef att slutföra förhandlingar med Brinova och återkomma med
förslag på avtal till Kommunstyrelsens sammanträde 2016-04-06.
_____
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§ 44
Lägesrapport friluftsbad Ljungbyhed
KS 2015.0156.820

Ärendet
Det förs en dialog mellan Ljungbyheds IF och Klippans kommun innebärande att
kommunen inte längre svarar för drift och verksamhet vid friluftsbadet Ljungbyhed.
Det finns aspekter av juridisk art som bör belysas avseende bidrag, ägande,
förvaltande m.m.
Överlåtelse eller arrende-/nyttjanderättsavtal
Det föreligger inga kommunal- eller fastighetsrättsliga hinder för Klippans kommun
att överlåta eller teckna arrende-/nyttjanderättsavtal med ett aktiebolag som äger
friluftsbadet (byggnader) och som svarar för driften av anläggningen.
Såvida fastigheten försäljs ska det i princip ske till marknadsvärde då det annars kan
föreligga en otillåten subvention.
Kommunalt bidrag till LIF – kommunallag och lagen om offentlig upphandling
Det föreligger inget kommunalrättsligt hinder mot att lämna bidrag till ideella
föreningar såsom Ljungbyheds IF. Det har i rättspraxis fastställts att kommuner har
rätt att lämna bidrag till ideella föreningar.
Att kalla en ekonomisk transaktion för bidrag innebär inte att det inte kan anses vara
ersättning för en tjänst som ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling.
Att bidrag kan anses vara ersättning för en tjänst som omfattas av lagen om offentlig
upphandling har prövats av Konkurrensverket i ärende rörande en kommun som stått
för betalning då den lokala fotbollsföreningen uppförde en omklädningsbyggnad.
Konkurrensverket är tydliga med att vad som ska anses utgöra ett bidrag och vad
som ska anses utgöra ersättning för en upphandlingspliktig tjänst måste bedömas från
fall till fall. Som vägledning vid bedömning av respektive fall beaktas nedan
redovisade omständigheter.
Omständigheter som talar för bidrag:
- Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte.
- Verksamheten drivs i enskild regi.
- Anordnaren förutsätts inte genomföra sitt uppdrag mot ersättning för
avtalad prestation utan får istället ett bidrag till egenfinansiering (som kan
vara förknippat med vissa villkor).
- Den upphandlande myndigheten har inte tagit initiativ till verksamheten.
Omständigheter som talar för att bidraget utgör ersättning för
upphandlingspliktig tjänst:
- Syftet med kontraktet är att tillgodose ett behov som den upphandlande
myndigheten på förhand definierat inom ramen för sina befogenheter.
- Den upphandlande myndigheten har specificerat byggnationen/tjänsten.
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- Kontraktet innehåller sanktioner (vite, skadestånd etc.) som blir tillämpliga om de kontraktsenliga skyldigheterna inte fullgörs.
Vid en sammanvägning av ovanstående faktorer kan konstateras att verksamheten
som erhåller bidrag (LIF) bedrivs utan vinstsyfte. Verksamheten drivs i enskild regi
och kommunen kommer inte att styra över avgifter och skötsel av den blivande
anläggningen. Det bidrag som är framräknat av kommunen är beräknat att täcka
LIF:s kostnader d.v.s. bidrag till egenfinansiering. Att så är fallet understryks av att
klubbhus och övriga delar av anläggningen inte är avsedda att återgå i kommunens
ägo. Byggnader och anläggningar som uppförs utgör egendom som tillhör aktiebolag
ägt helt eller delvis av LIF. För initiativ till uppförande av klubbhus och
anläggningens utformning, projektering och upphandling svarar LIF. Såvida dessa
förutsättningar består talar övervägande skäl för att det inte föreligger
upphandlingspliktig tjänst utan ett traditionellt bidragsärende förenligt med
kommunallagen.
Beslutsunderlag
Ljungbyheds IF förslag på idrottsanläggning 2016-02-17.
Kanslichef Lars-Åke Svenssons tjänsteskrivelse avseende juridiska
aspekter 2016-03-08.
Ljungbyheds IF beräknade kostnader för byggnader, planer och
badreparation/renovering för Ljungbyheds friluftsbad.
Tekniska förvaltningens kostnadsbedömning 2016-02-26, bilaga Au § 44/16.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 45
Ansökan om föreningsbidrag 2016
KS 2015.0166.048

Ärendet
Inkomna ansökningar om bidrag från föreningar och organisationer till 2016 års
verksamhet föreligger enligt nedan.
- Östra Ljungby Bygdegårdsförening
- Gråmanstorps Bygdegårdsförening
- Färingtofta IK för Tornsborgs tivoli
- Föreningen Klippans begravningsplats
för smådjur
- Klippans civilförsvarsförening
a) årligt bidrag
b) bidrag för övningar

80 000 kr
65 000 kr
75 000 kr
15 000 kr

5 000 kr
10 000 kr

- Klippans krets av Svenska Röda
Korset
- Färingtofta Röda korskrets
- Ljungbyheds Röda korskrets

10 000 kr
2 000 kr
10 000 kr

- Ljungbyheds Köpmanna- och företagarförening

8 000 kr

För bidrag till föreningar finns ett särskilt anslag för kommunstyrelsen i
budget om 159 000 kr (verksamhet 8004). Vissa bidrag finansieras genom anslag
inom ramen för Näringsliv och kommunikation eller Kommunledningen
(säkerhetschef). I den mån dessa anslag ej bedöms kunna rymmas inom anslag har
bidrag täckts av Arbetsutskottets eller Kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Det torde komma ytterligare ansökningar under året. År 2015 beviljades av
Kommunstyrelsens anslag, utöver ovanstående, även bidrag för, Ljungby-heds
framtid (Nattöga i Ljungbyhed 20 000 kr och hyreslokal Klostergatan 6 000 kr) med
26 000 kr, Klippans köpmannaförening med 9 800 kr och Företagarna i Klippan med
15 000 kr. Samtliga finansierades inom ramen för Näringsliv och kommunikation.
Därutöver lämnades även bidrag till Åsbo förvaltar- och godemansförening vilket
finansierades av Kommunstyrelsens anslag till förfogande. Ansökan från Klippans
Turism & Hantverk Mölletofta avslogs 2015.
Det noteras att i Kommunstyrelsens budget 2016 har anslagits medel om 100 000 kr
för ”bygdegårdar” (verksamhet 1002). Det är ett engångsanslag endast för år 2016.
Beslutsunderlag
Kanslichefens skrivelse 2016-01-21.
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Arbetsutskottets beslut
Beviljar bidrag till föreningar och organisationer, som sökt bidrag för 2016, enligt
följande:
1. - Östra Ljungby Bygdegårdsförening 63 000 +39 000 =
- Gråmanstorps Bygdegårdsförening 48 000 + 30 000 =
- Färingtofta IK för Tornsborgs tivoli 49 000 + 31 000 =
- Föreningen Klippans begravningsplats
för smådjur
- Klippans krets av Svenska Röda
korset
- Färingtofta Röda korskrets
- Ljungbyheds Röda korskrets
Summa

102 000 kr
78 000 kr
80 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
1 500 kr
10 000 kr
286 500 kr

Finansiering med 160 000 kr av anslag för bidrag till föreningar (verksamhet
8004).
Finansiering med 26 500 kr från anslag arbetsutskottets medel till förfogande
(Föreningen Klippans begravningsplats för smådjur, Klippans krets av Svenska
Röda korset och Färingtofta Röda korskrets).
Finansiering med 100 000 kr (39 000 +30000 + 31 000) av engångsanslag till
Kommunstyrelsen 2016 för bygdegårdar (verksamhet 1002 och konto 4531).
2. Ljungbyheds Köpmanna- och Företagarförening

8 000 kr

Finansiering inom ramen för anslag Näringsliv och kommunikation.
3. Det noteras att ersättning till Föreningen Klippanbygdens Natur
(uppdragsersättning Kungsfiskarens fortlevnad) erläggs enligt avtal med 12 000
kr/årligen.
Finansiering av anslag från arbetsutskottets medel till förfogande.
4. Det noteras att säkerhetschefen Göran Tesfai Skoglund har delegation att besluta
om bidrag till Klippans civilförsvarsförening vilka finansieras inom ramen för
den verksamheten.
Klippans civilförsvarsförening
a) årligt bidrag
b) bidrag för övningar

5 000 kr
10 000 kr

5. Utbetalning av sökt bidrag sker snarast under förutsättning att verksamhetsberättelse för 2015 inlämnats.
_____
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§ 46
Lunds Botaniska förenings ansökan för 2016
KS 2016.0189.048

Ärendet
Lunds Botaniska Förening ansöker om 5 000 kronor i verksamhetsbidrag för år 2016.
Föreningen bildades 1858 och är landets äldsta botaniska sammanslutning. Det är en
regional ideell förening som vänder sig till alla botaniskt intresserade och är en
sammanslutning för båda amatör- och fackbotanister.
Föreningen inledde år 1989 projekt Skånes Flora med inventering av landskapets
kärlväxtflora som avslutades år 2007 med utgivningen av det andra bandet av Floran
Skåne. Föreningens arbete med inventering fortsätter men i andra former.
Klippans kommun avstod år 2012 och 2013 från att lämna verksamhetsbidrag
(arbetsutskottets beslut 2013-03-13, § 59) med motiveringen att kommunen för
närvarande avstår från att lämna verksamhetsbidrag och prioriterar istället lokala
engagemang. För år 2015 avslog kommunstyrelsens arbetsutskott (2015-03-11, § 52)
bidrag till föreningen om 5 000 kronor med samma motivering. Det var dock inte ett
enigt beslut om att avslå ansökan om bidrag.
Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag från Lunds Botaniska förening 2016-02-17.
Kanslichefen Lars-Åke Svensson tjänsteskrivelse 2016-02-25.
Yrkande
Kenneth Dådring (M) yrkar avslag på ansökan.
Arbetsutskottets beslut
Ansökan om bidrag avslås.
_____
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§ 47
Ansökan om bidrag till 2016 års Bruksspel
KS 2016.0056.048

Ärendet
Föreningen Teater Amabile har 2016-01-19 inkommit med ansökan om bidrag för
Bruksspelet 2016. Teater Amabile ansöker nu om ett stöd för 2016 års musikaluppsättning om totalt 250 000 kronor.
Bruksspelet har 2013 och 2014 genomförts med stöd av EU:s
landsbygdsutvecklingsfond Leader vilket bygger på en trepartssamverkan, privat,
ideell och offentlig. Under projektperioden har verksamheten därför inte kunnat
generera någon vinst.
Projektet har på många sätt blivit en framgång. Klippans historia som bruksort, det
lokala ideeélla engagemanget, det av Klippans Bruk uppbyggda muséet, har stärkt
Klippans kommuns varumärke på ett positivt sätt.
Näringslivs- och kommunikationsavdelningen har 85 000 kronor inom befintlig
budgetram. Därutöver biträder avdelningen med personalresurser värderat till 17 000
kronor.
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beslutat anslå 50 000 kronor för Bruksspelet
2016.
Yrkande
Johan Pettersson (S) yrkar bifall till ansökan om bidrag till ett värde om totalt
202 000 kronor innebärande att Näringslivs- och kommunikationsavdelningen
beviljas 50 000 kronor utöver budgetram.
Beslutsunderlag
Teater Amabiles ansökan 2016-01-12.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-02-10, § 22.
Näringslivs- och kommunikationsavdelningens yttrande 2016-03-10.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Bifaller ansökan om stöd för Bruksspelet 2015 med ett totalt värde om
202 000 kronor.
2. Beviljar Näringslivs- och kommunikationsavdelningen 50 000 kronor genom
utökning av avdelningens budgetram.
3. Finansiering av utökad ram till Näringslivs- och kommunikationsavdelningen
med 50 000 kronor görs genom Kommunstyrelsens anslag till förfogande för
2016. Därefter kvarstår 873 000 kronor för år 2016.
_____
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§ 48
Styrdokument för krisberedskap för Klippans kommun
KS 2016.0200.163

Ärendet
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tecknat en överenskommelse med
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), som reglerar kommunernas
ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (LEH). Överenskommelsen preciserar vidare statens förväntningar på hur
uppgifter ska genomföras i form av målbeskrivningar och riktlinjer för hur
verksamhet och ersättning ska följas upp.
Uppgifterna som beskrivs i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap delas in i följande
verksamheter:
- risk- och sårbarhetsanalys
- planering
- geografiskt områdesansvar
- utbildning och övning
- rapportering
- höjd beredskap
Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny
mandatperiod fastställa en beredskapsplan för hur den ska hantera extraordinära
händelser. Den planen ska utgöra en del i ett styrdokument för kommunens arbete
med krisberedskap.
Kris- och säkerhetssamordnaren Göran Tesfai Skoglund har i samråd med berörda
utarbetat styrdokument för krisberedskap med bilagor (beredskapsplan, utbildningsoch övningsplan) som ska antas av Kommunfullmäktige. Kommunens risk och
sårbarhetsanalys behandlas som särskilt ärende
Beslutsunderlag
Kanslichef Lars-Åke Svenssons förslag till beslut 2016-02-24.
Styrdokument för krisberedskap 2016-2018 Klippans kommun, bilaga Au § 48/16.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Antar styrdokument för krisberedskap för Klippans kommun.
_____
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§ 49
Risk- och sårbarhetsanalys 2015 för Klippans kommun
KS 2015.1585.168

Ärendet
Risk- och sårbarhetsanalysen beskriver nuläget för kommunens krisberedskap.
Dokumentet innehåller exempel på vilka risker och kritiska beroenden som finns och
hur bortfall av dessa kritiska beroenden kan påverka verk-samheter inom kommunen
och dess geografiska område.
Analysen har genomförts i en, på grund av flyktingsituationen, ansträngd
arbetssituation. Samhället utsätts i dag för en omfattande påfrestning som innebär
stora utmaningar kring målen för samhällets säkerhet och grundläggande värden.
Den nationella lägesbilden, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) indikerar att den nuvarande situationen kommer att pågå under en lång tid
framåt.
Risk- och sårbarhetsanalysen är ett dokument som fastställs politiskt
(Kommunstyrelsen) och som ska kunna användas både som kunskapskälla och som
grund för planering av de samhällsviktiga verksamheterna. Detta för att såväl på kort
som lång sikt stärka krisberedskapen och därmed också mildra skadeverkningar vid
kris och extraordinär händelse. Arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys
är en ständigt pågående process som möjliggör en tydligare bild av nuläget, vilket
också bidrar till en enklare process när det är dags för nästa analys. I analysens sista
kapitel finns förslag på åtgärder som bör göras, utifrån resultatet av denna analys.
I kommunen finns inga större ändrade förutsättningar som påverkar riskbilden eller
förmågebedömningar från den risk- och sårbarhetsanalys som gjordes och sändes in
till Länsstyrelsen 2011 eller i uppdaterade rapporter 2012, 2013 samt 2014 och som
tidigare har inlämnats till Länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kanslichef Lars-Åke Svenssons skrivelse 2016-01-11.
Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga Au § 49/16.
Arbetsutskottets beslut
Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att ta fram tidplan för genomförande av
åtgärder redovisade i Risk- och sårbarhetsanalys.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Antar Risk- och sårbarhetsanalys för Klippans kommun.
_____
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§ 50
Kommunikationspolicy för Klippans kommun
KS 2016.0071.003

Ärendet
Kommunikationspolicyn är ämnad att var ett övergripande dokument till våra övriga
handböcker och policys; kommunikationshandboken, Facebookpolicyn,
webbpolicyn, webbhandboken samt den grafiska profilen.
Policyn beskriver de riktlinjer kommunens tjänstemän ska förhålla sig till när de
kommunicerar för kommunens räkning, hur en kommunikationsinsats förbereds och
genomförs samt betonar vikten av samarbete inom organisationen.
Beslutsunderlag
Kommunikatör Lina Widelands skrivelse 2016-02-01.
Kommunikationspolicy (reviderad 2016-02-16), bilaga Au § 50/16.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Antar Kommunikationspolicy för Klippans kommun.
_____
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§ 51
Trädgårdstjänst för äldre
KS 2016.0233.770

Ärendet
Socialnämnden beslutade 2016-02-24, § 28, att trädgårdstjänst skall erbjudas boende,
som är 80 år eller äldre, i kommunen. Tjänsten skall även erbjudas ideella föreningar.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2016-02-24, § 28.
Yrkande
Kerstin Persson (S) yrkar att ärendet återremitteras till Socialnämnden för
tydliggörande av ekonomiska effekter samt omfattning och konsekvenser för
personer över 80 år och ideella föreningar.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet återremitteras till Socialnämnden för tydliggörande av ekonomiska effekter
samt omfattning och konsekvenser för personer över 80 år och ideella föreningar.
_____
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§ 52
Yttrande över remiss angående ökad tillgänglighet till
sprututbytesverksamheter i Sverige
KS 2015.1562.754

Ärendet
Socialdepartementet inkom 2015-12-04 med remiss avseende ökad tillgänglighet till
sprututbytesverksamheter i Sverige.
Socialnämnden har 2016-02-24, § 31, yttrade sig vilket följer nedan:
Ur ett folkhälsoperspektiv har sprututbytesverksamhet visat sig ha goda effekter
såväl nationellt som internationellt. Promemorian visar på nyttan med
verksamheterna och att det är angeläget med att undanröja hinder som idag försvårar
för verksamheterna. Idag finns sprututbytesprogrammet endast på 6 platser i Sverige,
men fler län har visat intresse för verksamheten.
Kliniska erfarenheter visar på att utöver att risken för smitta av HIV och Hepatit C
minskar så skapas en kontaktyta till personer som är svåra att nå för motiverande
samtal och rådgivning.
I promemorian föreslås att sprututbyte bör vara tillgängligt i hela Sverige där behov
finns och att det i fortsättningen är Landstinget som ska vara huvudman för
verksamheten då det främst är en smittskyddsinsats. Det är dock viktigt att det är ett
samråd mellan landstinget och kommunerna innan en ansökan skickas in till
Inspektionen för Vård och Omsorg.
I en undersökning som gjordes i Stockholm under 2007 till 2008 visade på en
debutålder på 19 år för injektionsmissbrukare. En annan studie av ungdomar som är
placerade inom SiS visade på en debutålder på 16 år för injektionsmissbrukare.
Utifrån det är det angeläget att åldern för att delta i sprututbytesverksamheten sänks
från 20 år till 18 år.
Sverige har en restriktiv narkotikapolitik och det finns ingen motsättning mellan det
och främjande av god hälsa och förhindring av smittspridning. Tyngdpunkten för
regeringens strategi i ANDT – frågor kommer även fortsättningsvis vara
förebyggande åtgärder och tidig upptäckt.
Klippans kommun anser att det är viktigt ur ett nationellt folkhälsoperspektiv
att sprutbytesverksamheten kan etablera sig på fler platser i landet. Det förutsätter
dock att det finns en god dialog mellan de två huvudmännen som idag har ansvaret
för missbruksvården.
Promemorian är ett steg i rätt riktning inom missbruksvården men det kvarstår
fortfarande oklarheter i ansvarsfrågan rörande en mycket utsatt grupp i samhället.
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2015-12-01.
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Protokollsutdrag Socialnämnden 2016-02-24, § 31.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Antar Socialnämndens yttrande som eget svar till Socialdepartementet.
_____
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§ 53
Motion om att utarbeta policy för användandet av sociala medier
i skolan- remiss
KS 2016.0207.003

Ärendet
Helena Dådring (M) m.fl. har 2016-02-09 inkommit med motion avseende att arbeta
fram en policy för användandet av sociala medier i skolan.
Beslutsunderlag
Helena Dådrings (M) m.fl. motion 2016-02-29, bilaga Au § 53/16.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet remitteras till Barn- och utbildningsnämnden.
_____
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§ 54
Motion gällande tekniken vid möten och konferenser- svar
KS 2015.1517.005

Ärendet
Helena Dådring (M) och Tonny Svensson (M) har för moderaterna i Klippan inkomm
med motion 2015-11-24 om nyttjande av teknik vid möten och konferenser.
Motionärerna föreslår att kommunen skapar förutsättningar som gör att orten för möte
och konferenser inte är avgörande för deltagande samt att detta sker skyndsamt efterso
tekniken redan finns
Den tekniska utrustningen i kommunhusets sessionssal uppgraderades 2015 för att
uppfylla krav på en civil ledningscental. Huvuddelen av kostnaderna för utrustningen
finansierades av statliga bidrag via Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap
(MSB). I uppgraderingen ingick bla videokonferensutrustning som används i begränsa
omfattning. Det finns i kommunen vidare tillgång till högtalartelefon för
telefonsammanträden. Det finns således teknik tillgänglig i kommunhuset för att den
fysiska orten inte ska vara avgörande för deltagande i möten och konferenser och
sammanträden. Trenden tycks rent generellt gå mot ökad mängd videkonferenser.
Ovanstående förutsätter att aktörer som anordnar konferenser och sammanträden har
tillgång till erforderlig teknik. Sveriges Kommuner och Landsting anordnar ett flertal
konferenser som videokonferenser. Det som i många fall blir begränsande för
deltagande i videokonferenser är inte tillgänglighet till teknisk utrustning utan andra
omständigheter såsom nätverksbyggande. Det kan dock även handla om att ändra
inlärda vanor.
Det finns kommuner som i policys föreskriver när man ska använda sig av
videokonferens/ telefonkonferens. Vid utformandet av sådana föreskrifter måste
beaktas att det utöver tekniska möjligheter även finnas omständigheter som
motiverar fysisk närvaro såsom att bygga nätverk eller genom sin närvaro markera
att kommunen lägger vikt vid vissa frågor. Det kan således vara begränsande att
utforma policys då den fysiska närvaron kan vara motiverad av flera olika skäl.
Då det gäller ledamöters närvaro per distans i fullmäktiges och nämnders
sammanträden är detta sedan år 2013 möjligt i den utsträckning som
kommunfullmäktige bestämt under förutsättning att deltagandet sker genom ljud- och
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra samt delta på lika villkor. Ledamöter som deltar på distans under dessa
förutsättningar anses närvarande. Det ska noteras att syftet med att ha ersättare i
Kommunstyrelsen och nämnder är att de ska kunna träda in vid ordinarie ledamots
förhinder.
En kommun som vill nyttja möjlighet att låta ledamöter delta på distans måste för
fullmäktige reglera detta i arbetsordningen och för nämnder i deras reglementen.
Kommunfullmäktige reglerar således i vilka situationer deltagande på distans är
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tillåtet, vilken teknisk lösning som ska användas och vilka lokaler som ska användas.
Fullmäktige kan när det gäller nämnder utforma reglementena på ett sätt som innebär
att det överlåts till respektive nämnd att närmare bestämma vad som ska gälla om
deltagande på distans i den nämnden.
Då den tekniska utrustningen finns tillgänglig utgör detta inte hinder för
videokonferenser/telefonsammanträden. Såvida utrustningen behöver kompletteras
möter detta inte heller några hinder för videokonferenser.
Beslutsunderlag
Helena Dådrings (M) och Tonny Svenssons (M) motion 2015-11-24,
bilaga Au § 54/16.
Kanslichef Lars-Åke Svenssons yttrande 2016-02-11.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utreda riktlinjer för förtroendevaldas deltagande i nämnd-/Kommunstyrelse- och kommunfullmäktigesammanträden på distans.
2. Motionen anses besvarad.
_____
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§ 55
Motion angående urfolk, nationella minoriteter och minoritetsspråk- svar
KS 2015.1039.100

Ärendet
Helena Dådring (M) och Tonny Svensson (M) har 2015-09-22 inkommit med motion
om urfolk, nationella minoriteter och minoritetsspråk. Motionärerna föreslår att
politiker får grundläggande kunskap om Lag (2009:724) om nationella minoriteter
och minoritetsspråk samt om Sveriges och Europas enda urfolk.
Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk innehåller bestämmelser om
nationella minoriteter, nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att
använda minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt
bestämmelser om vissa skyldigheter inom förskola och äldreomsorg. Lagen stadgar
vidare att förvaltningsmyndigheter när det behövs på lämpligt sätt ska informera de
nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt lagen. Det åvilar tjänstemän att
upprätthålla kunskap och tillämpa all gällande lagstiftning. Det är upp till respektive
nämnd och förvaltning att bedöma behovet av tjänstemäns kompetensutveckling.
Motionärerna föreslår att kommunens politiker får grundläggande
information/utbildning avseende regelverket för nationella minoriteter och
minoritetsspråk. Det är upp till kommunens politiker att bedöma behovet av sådan
utbildning. Det noteras att personalavdelningen arbetar med en mångfaldsplan som
ska tillvarata lika rättigheter och möjligheter hos Klippans kommun som
arbetsgivare. Motionen får härmed anses besvarad.
Beslutsunderlag
Helena Dådrings (M) motion 2015-08-27, bilaga Au § 55/16.
Kanslichef Lars-Åke Svensson yttrande 2016-02-11.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Uppdrar åt Kommunledningsförvaltningen att informera förvaltningschefer om
skyldigheterna enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk och att information om skyldigheterna även lämnas till
gruppledare för respektive parti.
2. Noterar att Personalavdelningen arbetar med mångfaldsplan som ska tillvarata
lika rättigheter och möjligheter hos Klippans kommun som arbetsgivare.
3. Motionen anses besvarad.
_____
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§ 56
Redovisning av motioner vars beredning ej ännu slutförts
KS 2016.0169.101

Ärendet
Kommunkansliet har sammanställt redovisning av motioner vars beredning ännu inte
slutförts.
Beslutsunderlag
Kommunkansliets redovisning 2016-02-22, bilaga Au § 56/16.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Informationen noteras.
_____
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§ 57
Tema-Au 2016
KS 2016.0237.000

Ärendet
Ärende för Tema-Au i april diskuteras.
Arbetsutskottets beslut
Det lämnas följande förslag till studiebesök för Tema-Au i april:
NÅRAB
Rickmansgården
Ljungbyhed Park
_____
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