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§ 104
Kurser och konferenser 2016
KS 2016.0024.000

Ärendet
Kommunförbundet Skåne - Dialogmöte om bostads- och
bostadsförsörjningsfrågan, Lund, 2016-08-25.
Sveriges Kommuner och Landsting - SKL:s ordförandedag för
ledande politiker, Stockholm, 2016-09-14.
Sveriges Kommuner och Landsting - Resultatstyrning för politiker,
Malmö, 2016-10-11.
Regeringskansliet - Träff om skolutveckling, Kristianstad, 2016-11-04.
Kommunförbundet Skåne - Kommunal bolagsstyrning! Kommunens
möjlighet och skyldighet att styra sina bolag!, Lund, 2016-10-21
Beslutsunderlag
Kurser och inbjudningar.
Arbetsutskottets beslut
1. Godkänner deltagande för Kerstin Persson i Dialogmöte om bostads- och
bostadsförsörjningsfrågan, Lund, 2016-08-25.
2. Godkänner deltagande för Kerstin Persson vid SKL:s ordförandedag för
ledande politiker, Stockholm, 2016-09-14.
3. Godkänner deltagande för Kerstin Persson och Kenneth Dådring vid
Regeringskansliets Träff om skolutveckling, Kristianstad,
2016-11-04.
4. Godkänner deltagande för Jörgen Bjerkäs och Charlotta Gudmundsson vid
Kommunal bolagsstyrning! Kommunens möjlighet och skyldighet att styra sina
bolag!, Lund, 2016-10-21.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

4 (18)

Sammanträdesdatum

2016-08-17

§ 105
Information om bostadsbyggande
KS 2016.1047.250

Ärendet
Stefan Mårtensson, vd. Acrinova Bostadsutveckling AB (AcriBo), och Ulf Wallén
vd. Acrinova AB, presenterar bostadskonceptet ”Tillsammans” som en möjlig
utveckling av området vid Elfdalen.
Bostadskonceptet ”Tillsammans” är en tillåtande mix av verksamheter och
bostäder för alla generationer och människor av olika bakgrund och förutsättningar.
Konceptet möjliggör förutsättningar för att leva grönt, i och tillsammans med
naturen.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 106
Begäran om detaljplaneuppdrag- Valhalla 14
KS 2016.1046.214

Ärendet
Fastigheten Valhalla 14 ligger centralt i Klippans tätort med närhet till service
och kollektivtrafik. Fastigheten avgränsas i norr av Teatergatan, i
väster av Tingsgatan och i söder av Valhallagatan. I öster har man fastighetsgräns
mot bostadsbebyggelse inom samma kvarter. För fastigheten gäller en detaljplan från
1978 som anger Centrumverksamhet.
Fastigheten ägs idag av Henrik Andersson (HNA-Storkök) genom bolaget
Kultur Inn. Avsikten är att driva och utveckla befintliga byggnader och
verksamheter samtidigt som man vill pröva möjligheten att bygga bostäder
i parkdelen väster om kulturcentret. För detta krävs en ändring av
detaljplanen.
Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av tre
Huskroppar, i upp till 4 våningar, i parkdelen av Valhalla 14 samt fortsatt
centrumverksamhet för den östra delen av fastigheten. Den nya bebyggelsen kan
ge ca. 66 lägenheter och kommer att ansluta till befintlig infrastruktur och
service, se bilaga 1.
Kommunen har enligt Plan- och bygglagen rätt att ta ut en avgift för att
täcka kostnader som har uppstått vid planläggning med detaljplan, antingen
genom planavgift eller genom avtal om planersättning. Planavgift får endast
tas ut i samband med lov och anmälan, om den nya planen är till nytta för
fastigheten. Beräknad planavgift enligt taxan är 354 400 kronor, exklusive
eventuella utredningar. Kommunen har dock för avsikt att reglera sin
självkostnad via avtal om planersättning med den (ca. 200 000 kronor exklusive
eventuella utredningar).
Kommunstyrelsen föreslås att uppdra åt Plan- och byggkontoret att revidera
detaljplan för Valhalla 14 samt att godkänna avtal avseende planersättning.
Beslutsunderlag
Plangruppens skrivelse 2016-06-30.
Bilagor till Plangruppens skrivelse, bilaga Au § 106/16.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Uppdrar åt Plan- och byggkontoret att revidera detaljplan för Valhalla 14.
2. Godkänner avtal avseende planersättning.
_____
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§ 107
Flyktingmottagande Klippans kommun
KS 2014.0807.133

Ärendet
Flyktingsamordnare Jonathan Viksten informerar om aktuell lägesbild avseende
flyktingmottagande för Klippan.
Beslutsunderlag
Flyktingsamordnare Jonathan Vikstens skrivelse 2016-08-09, bilaga Au § 107/16.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 108
Program för folkhälsa och social hållbarhet
KS 2016.0960.106

Ärendet
Kommunens Folkhälsoråd har under våren 2016 tagit fram ett förslag till nytt
Program för folkhälsa och social hållbarhet. Detta program ska ersätta den nu
gällande Folkhälsoplanen.
Inriktningen är något förändrad. Programmet har en bredare och mer övergripande
ansats. Det ska fungera som en plattform för kommunens olika insatser för hälsa och
social hållbarhet. Utgångspunkten är att många olika faktorer påverkar medborgarnas
hälsa och välbefinnande. Därför omfattas förutom folkhälsa även insatser för
demokrati och delaktighet, tillgänglighet, trygghet och säkerhet samt mångfald och
jämlikhet.
Programmet utgår från nationella uppdrag och kommunens fullmäktigemål.
Handlingsplaner med aktiviteter ska tas fram för de olika områdena vilka därefter ska
inarbetas i målstyrningen i form av verksamhets- och förvaltningsplaner.
Programmet för folkhälsa och social hållbarhet föreslås gälla tills vidare men ska ses
över och eventuellt revideras i samband med ny mandatperiod.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-10, § 114, att godkänna Lokalpolisens
”Medborgarlöfte” vilket ska införlivas i Program för folkhälsa och social hållbarhet.
Redaktionell ändring i text avseende Ungdomsdemokrati ska även göras.
Programmet revideras till Kommunstyrelsens sammanträde 2016-09-07.
Beslutsunderlag
Utvecklingsstrateg Anders Ebbessons skrivelse 2016-06-29.
Program för folkhälsa och social hållbarhet, bilaga Au § 108/16.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Antar Program för folkhälsa och social hållbarhet.
_____
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§ 109
Inrättande av styrgrupp avseende översyn av kommunens
samtliga särskilda boende
KS 2016.0998.771

Ärendet
Socialnämnden beslutade 2016-06-29, § 96, att hemställa hos Kommunstyrelsen om
att inrätta en styrgrupp för arbetet med översyn av kommunens framtida boende för
äldre och funktionshindrade.
Styrgruppen föreslås bestå av förtroendevalda i Styrgrupp för socialnämndens ekonomi i balans som Kommunstyrelsen fattat beslut om att inrätta 2016-11-04, § 195.
Utöver presidierna kommer kommundirektör, socialchef och ekonomichef att
närvara. I övrigt tas den expertis med som behövs vid respektive tillfälle
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2016-06-29, § 96.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Godkänner inrättande av styrgrupp avseende översyn av kommunens särskilda
boende.
2. Styrgruppen består av förtroendevalda i Styrgrupp för socialnämndens ekonomi i
balans, d.v.s. Kommunstyrelsens och Socialnämndens presidier.
_____
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§ 110
Nytt hälso- och sjukvårdsavtal för Skåne
KS 2014.0630.770

Ärendet
Region Skånes Regionfullmäktige fattade 2016-04-26 beslut om ett nytt hälso- och
sjukvårdsavtal.
Socialnämnden i Klippan har yttrat sig och beslutade 2016-06-29, § 97, bl.a. att
föreslå Kommunstyrelsen godkänna nytt hälso- och sjukvårdsavtal för Skåne.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-06-29, § 97, bilaga a Au § 110/16.
Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och
sjukvården i Skåne, bilaga b Au § 110/16.
Yrkande
Kenneth Dådring (M) yrkar att nytt hälso- och sjukvårdsavtal för Skåne ska antas.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänner nytt hälso- och sjukvårdsavtal för Skåne.
_____
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§ 111
Revidering av arbetsordning för pensionärsrådet
KS 2016.0999.003

Ärendet
Socialnämnden beslutade 2016-06-29, § 102, att anta föreslagen revidering av
Författningssamling 3:13:1-2.
Föreslagna ändringar är:
§2, 4:de st., Efter sista meningen lägg till texten ”Mellan rådets sammanträden kan
skriftligt remissförfarande användas om pensionärsrådets sammanträde ej kan
avvaktas”.
§4 Lägg efter ordet närvarorätt till texten ”och yttranderätt”.
§7 Lägg efter första mening till ”Därutöver kan extra sammanträde hållas vid
behov”.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2016-06-29, § 102
Författningssamling 3:13:1-2 (antagen av Kommunfullmäktige 2001-06-27),
bilaga Au § 111/16.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänner föreslagna förändringar av Författningssamling 3:13:1-2 enligt ovan.
_____
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§ 112
Inbjudan Ungdomsdemokrati
KS 2015.1086.100

Ärendet
Kommunen har sedan 2001 drivit ett projekt för att utveckla ungdomsdemokratin.
Projektet startade som ett pilotprojekt på Snyggatorpsskolan höstterminen 2001 och
har enligt beslut i Kommunfullmäktige 2002-11-27 utvidgats till att omfatta samtliga
grundskolor i kommunen. Sedan 2002 avsätter Kommunfullmäktige årligen medel
som fördelas vid två tillfällen under läsåret.
Vid ett möte med Kommunstyrelsens presidium, elevrepresentanter och handledare
2015-09-14 diskuterades den aktuella arbetsformen och hur man kan utveckla
ungdomsdemokratin i Klippans kommun.
Då framkom synpunkter på fördelning av avsatta medel och möjligheterna att bredda
ungdomsdemokratiarbetet.
Vid mötet framkom också förslag om att utveckla nuvarande modell till en form av
ungdomsråd.
Med anledning av ovanstående har en reviderad arbetsordning för
ungdomsdemokrati antagits i Kommunfullmäktige 2016-02-23. Arbetsordningen
innehåller en process för ungdomsråd eller motsvarande för utökad delaktighet.
Beslutsunderlag
Utvecklingsstrateg Anders Ebbessons skrivelse 2016-06-29.
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2016-02-23, § 16.
Arbetsutskottets beslut
Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att inbjuda ungdomar till ett möte om
utveckling av ungdomsdemokrati i Klippans kommun genom inrättande av
ungdomsråd eller motsvarande.
_____
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§ 113
Motion om en friflödande Rönneå!- svar
KS 2016.0290.435

Ärendet
Kenneth Dådring, m fl. har i mars lämnat in rubricerade motion. 2016-03-22 har
kommunfullmäktige, § 30, remitterat motionen till kommunstyrelsen för yttrande.
Motionären vill att konsekvenserna av ett fritt flöde i Rönne å utreds samt att
förhandlingar med ägarna till kraftverken inleds med syfte att säkerställa en positiv
utveckling för Rönneå. Vidare vill motionären att möjligheterna att finansiera
ovanstående åtgärder utreds. Detta ska enligt motionären redovisas senast 2016-0815.
Som framförs i motionen är Rönne å ett skyddsvärt vatten med mycket höga
naturvärden. Flera nationellt sällsynta och skyddsvärda arter finns rapporterade i
vattendraget och Rönne å är klassat som nationellt särskilt värdefullt vatten. Utöver
naturvärden finns även ett flertal grundvattentäkter och kulturhistoriskt värdefulla
miljöer. I dagsläget finns en bitvis välutbyggd infrastruktur för besöksnäringen, med
en friflödande å skulle sannolikt möjligheterna att utveckla besöksnäringen i
regionen avsevärt öka.
Mot bakgrund av ovanstående förordas att kommunstyrelsen initierar de utredningar
och förhandlingar som motionären föreslår, förslagsvis i samarbete med någon eller
några av de andra kommunerna längsmed ån om möjligt. Med det som underlag kan
fullmäktige i ett nästa steg fatta beslut om hur kommunen ska agera vidare.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-08, § 100, att uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att tillsätta en arbetsgrupp för fortsatt utveckling av
Rönne å samt att inleda dialog med berörda kommuner.
Beslut fattades om att utse en styrgrupp för arbetet.
Arbetet har påbörjats och en initierande kontakt har även tagits med ägarna av
kraftverken, berörda kommuner och andra möjliga finansiärer.
För att påskynda konsekvensbeskrivningen behöver kommunen avsätta särskilda
resurser. En ansökan om medel för detta har skickats till Naturskyddsföreningen.
Med hänvisning till ovanstående föreslås Kommunstyrelsen härmed anse motionen
besvarad.
Beslutsunderlag
Motion från Kenneth Dådring m.fl. ”2016-03-15, bilaga Au § 113/16.
Yrkande
Kenneth Dådring (M) yrkar att motionen ska anses bifallen.
Tommy Cedervall (L) yrkar bifall till Kenneth Dådrings förslag.
Signatur justerare
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Kerstin Persson (S) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Ordföranden ställer proposition på Kenneth Dådrings och Kerstin Perssons förslag.
Ordföranden finner att Arbetsutskottet beslutat bifalla Kerstin Perssons förslag om
att anse motionen besvarad.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen anses härmed besvarad.
_____
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§ 114
Departementspromemoria 2016:17 Otillåtna bosättningar- remiss
KS 2016.0908.260

Ärendet
I promemorian otillåtna bosättningar (DS 2016:17) föreslås att det införs ett nytt
förfarande vid särskild handräckning benämnt avlägsnande för att kunna hantera
stora otillåtna bosättningar. Förslaget innebär bl.a. att kraven på identifiering av
boende sänks och en fast grundavgift förr avhysning/handräckning införs.
Klippans kommun delar utredningens bedömning att det är nödvändigt att förenkla
för enskilda att få handräckning för att avlägsna otillåtna bosättning-ar. Det är i
många fall omöjligt för den enskilde fastighetsägaren att kunna identifiera de boende
varför det är nödvändigt att kunna få en ansökan om avlägsnande prövad utan ett
absolut krav på identifiering. Även om det kan ifrågasättas om rättssäkerheten
tillgodoses utgör det föreslagna förfarandet som möjliggör för svaranden att invända
ett betydligt mer rättssäkert förfarande för samtliga berörda än nuvarande
förhållanden.
I likhet med övrig handräckning som rör barnfamiljer och mot bakgrund av FN:s
barnkonvention är det väsentligt att barnperspektivet beaktas. Genom att
Kronofogdemyndigheten åläggs skyldighet att underrätta socialnämnden de-lar
Klippans kommun utredarens bedömning av att barnens rätt tillgodoses.
Även om antalet ärenden torde öka rör det sig med stor sannolikhet om ett mycket
begränsat antal. Redan den omständigheten att möjligheten att agera kommer
sannolikt att bidra till att minska behovet. Skyldigheterna för kommuners socialtjänst
är i princip oförändrade jämfört med annan form av handräckning. Det föreslås att
förslaget tillstyrkes i sin helhet.
Beslutsunderlag
Kanslichefens skrivelse 2016-06-16.
Departementspromemoria 2016:17 Otillåtna bosättningar.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Förslag till lagändringar i Departementspromemorian 2016:17 Otillåtna bosättningar tillstyrkes i sin helhet.
_____
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§ 115
Avtal med STIM
KS 2015.1570.861

Ärendet
Det har förelegat avtal mellan STIM och Klippans kommun avseende ersättning för
uppförande av upphovsrättsligt skyddad musik. Avtalet har historiskt varit
konstruerat så att ersättning erlagts med ett belopp beräknat utifrån
befolkningstal samt en särskild ersättning för uppförande med mer än 300 deltagare.
Därutöver har kultur- och fritid erlagt ersättning till STIM och SAMI för
musik i badhuset. Den totala ersättningen har legat på ca 15 000 kr/år. Det aktuella
avtalet har upphört per 2015-12-31 varför STIM har översänt förslag till
nytt avtal.
Det nya avtalet baseras också på schabloner men istället för beräkning utifrån
befolkningstal så utgår schabloner utifrån eventuella möjligheter att nyttja musik.
Det är således inte en fråga om ett avtal som utgår ifrån faktiskt nyttjande utan
utifrån ett eventuellt nyttjande vilket innebär att STIM önskar ersättning
även för verksamheter där det inte framförs musik. Att så är fallet understryks av att
skolförvaltningen uppger att bakgrundsmusik kan förekomma i elevhall och
någon gång i samband med idrottslektion. Vid förskolor finns inga elevhallar
eller motsvarande utrymmen. Skolan har ingen plan för musikframträdanden som
äger rum på enskilda skolor.
Det kan på goda grunder ifrågasättas att kommunen ska erlägga ersättning
för att ha möjliggjort för anställda att lyssna på musik. Klippans kommun
har inte anställt personal för att lyssna på musik eller köpt in utrustning för att
möjliggöra detta. Att utrustning rent teknisk kan användas för att lyssna på
radio kan inte uteslutas men det innebär inte att arbetsgivaren möjliggjort för
anställda att lyssna.
Antalet motionspass inom äldreomsorgen är en uppskattning då det finns
pass såväl med som utan musik. Det är tillika endast ersättning för de rehab-pass
inom äldreomsorgen där kommunen utgör huvudman.
Av bilaga till avtalet som översänts av STIM framgår att musik redovisas
och betalas utifrån antal personer inskrivna i äldreomsorg, antal skolor och
elever vid mediaprogram m.m. Med beaktande av ovanstående och en
beräkning uti-från bilaga 2 till avtalet torde den totala ersättningen uppgå till
23 833 kronor
Beslutsunderlag
Kanslichefens skrivelse 2016-06-21.
Avtal från STIM med bilaga, bilaga Au § 115/16.
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Arbetsutskottets beslut
1. Godkänner avtal med Stim att gälla från och med 2016-01-01 med en ersättning
för år 2016 om 23 833 kr.
2. Konstatera att Klippans kommun som arbetsgivare inte möjliggör för anställda att
lyssna på musik varför ersättning inte ska utgå för detta.
_____
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Sammanträdesdatum

2016-08-17

§ 116
Finansiering av administrationskostnader för Överförmyndarnämnden
KS 2015.0712.133

Ärendet
Det har under längre tid förts en dialog om finansiering av ökade administrationskostnader för Överförmyndarnämnden avseende ensamkommande flyktingbarn.
Överförmyndarnämnden har i skrivelse 2015-10-06 anfört att rimligt belopp är
5000 kronor per barn.
Frågan har även berörts i samband med utökning av överförmyndarorganisationen
(Kommunstyrelsen 2015-12-02 § 219).
Ersättning om 5000 kronor per barn som placerats av Klippans kommun är utifrån
nuvarande erhållna statsbidrag rimligt. Den aktuella fakturan om 395 000 kronor
avser 79 barn som placerats av Socialnämnden i Klippan
Det förordas av ekonomiavdelningen att kostnaden täcks av statsbidrag om
40 000 000 kronor.
Arbetsutskottets beslut
1. Godkänner retroaktiv ersättning till Perstorps kommun om 395 000 kronor.
2. Finansiering sker genom det statsbidrag om 40 000 000 kronor som kommunen
mottagit.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum

2016-08-17

§ 117
Tema-Au 2016
KS 2016.1083.210

Ärendet
Ämne för Tema-Au i september diskuteras.
Arbetsutskottets beslut
Tema-Au i september ägnas åt studiebesök av boendeprojekt i Malmö
och Rydebäck.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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