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§ 102
It- struktur och organisation
KS 2014.0096.005

Ärendet
It-chef Carl- Gunnar Thosteman informerar kort om wi-fi samt om kommunens
it-strategi.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 103
Personalfrågor samt redovisning av projekt om ungdomsarbetslöshet
KS 2014.0508.020

Ärendet
Malin Högdén, personakontoret informerar om projekt angående
ungdomsarbetslöshet. Projektet som startade i april 2013 har som mål att göra
ungdomarna mer attraktiva på arbetsmarknaden.
16 ungdomar fick erbjudande om anställning under ett år med en månads praktik och
anställdes inom skolverksamhet, omsorgsverksamhet, vaktmästeri, räddningstjänst
samt gata/park.
Under anställningstiden har de haft handledare på arbetsplatsen och fått tillgång till
jobbcoachning på Jobbcenter.
Mikael Sjöholm och Helena Florell informerar kort om nyckeltal för Klippans
kommun samt om lönesättning 2014.
Beslutsunderlag
Personalkontorets skrivelse 2014-04-23.
Personalkontorets skrivelse 2014-04-16.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 104
Brottningscenter i Klippan
KS 2012.0631.106

Ärendet
Brottningen i Klippan består av tre delar:
 Klippans Brottarklubb med mycket lång tradition och stora framgångar
 Damelitbrottning sanktionerad och finansierad av Sveriges Olympiska
Kommitté, SOK
 Brottningsgymnasium drivet av Klippans kommun, sanktionerat och delvis
finansierat av Riksidrottsförbundet
Brottningsgymnasiet har funnits i Klippan sedan 1975. Tidigt på 2000-talet förlorade
verksamheten sin status som RIG (riksidrottsgymnasium). Sedan 2008 har
verksamheten bedrivits i Ljungbyhed där lokaler för träning och internatboende har
hyrts in. Den nya läroplanen för gymnasiet, GY11, ändrade förutsättningarna för
skolförlagd idrottsutbildning. Samhällsprogram med idrottsinriktning avskaffades
och ersattes av nationell idrottsutbildning, NIU. Inför läsåret 2014/15 beviljades åter
RIG för brottning med fyra elevplatser per årskurs.
Brottningsgymnasiet har under de senaste åren haft 20-25 elever inom ramen för
NIU. Planeringen när RIG återetableras är att ha motsvarande antal elever, d v s 12
inom RIG och cirka 12 inom NIU. Riktad ersättning för att bedriva själva
idrottsutbildningen utges av Riksidrottsförbundet. För elever inom NIU är
ersättningen 15 tkr/elev och år (förutsatt att eleverna kommer från Skåne) och för
elever inom RIG 30 tkr.
Under hösten 2013 i samband med arbetet med budget 2014 befanns kostnaderna för
brottningsgymnasiet kraftigt överstiga ovan beskrivna ersättningar. Detta föranledde
kommunstyrelsen att 2014-01-15 besluta föreslå barn- och utbildningsnämnden att
lägga ner brottningsgymnasiet. Detta beslut togs aldrig av nämnden då det under
tiden kom fram förslag som väsentligt skulle reducera kostnaderna. Initiativet till
detta kom från Klippans Brottarklubb och företrädare för damelitbrottningen.
En arbetsgrupp tillsattes bestående av Rune Pettersson, Klippans Brottarklubb,
Fariborz Besarati, damelittränare, Börje Norén, kultur- o fritidschef, Mattias Säflund,
verksamhetschef gymnasieskolorna och undertecknad. Gruppen har haft fyra träffar
från slutet av januari till början av april. Gruppen har arbetat fram förslag på
hanteringen av de tre olika förutsättningarna för brottningsgymnasiet: träning,
boende och lokaler.

I prioriteringen mellan de tre delarna har brottarföreträdarna varit mycket tydliga
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med att det är hög kvalitet på tränare som är den absolut viktigaste ingrediensen. I
andra hand kommer bra lokaler. Boende får ses som en grundförutsättning för
verksamheten.
Tränare
I tränardelen innebär föreliggande förslag att en av kommunen anställd RIG-ansvarig
tränare leder verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden fattade 2014-03-24 beslut
om att tillsätta denna tjänst under förutsättning att RIG-avtal tecknas. RIG-ansvarig
har huvudansvaret, planerar och leder verksamheten vid brottningsgymnasiet.
Kommunen köper av brottarklubben en tilläggsresurs i form av tränare för att få
maximal effekt av samordning och därmed högsta kvalitet. Den RIG-ansvarige
samverkar med brottarklubben kring utbildningen och träningsupplägg.
Träningsupplägget ska hålla en hög klass med vissa träningar enskilt för tjejer och
killar och vissa träningar med klubben. Kommunen, gymnasieskolan, avser att köpa
tilläggstjänster, olika extra resurser som t.ex. extra träning, sjukgymnastik och
massage, i enlighet med bifogat förslag till avtal. Träningen på RIG avser att utbilda
brottare på internationell elitnivå. På NIU är utbildningen inriktad på nationell
elitnivå. Tilläggsresursen från brottarklubben kostar enligt avtalsförslaget 250 tkr/år.
För närvarande finns två tränare (1,75 tjänst) anställda av Klippans kommun på
brottningsgymnasiet. Genom ovanstående upplägg uppstår en övertalighet av en
tränare. Bemanningsfrågan och övertaligheten får hanteras efter att beslut om
organisation enligt föreliggande förslag har fattats.
Boende
Klippans kommun har huvudansvaret för tillsyn av elevernas boende. Kommunen
företräds av anställd RIG-ansvarig som svarar för planering och uppföljning av
boendeverksamheten. Klubben åtar sig att förmedla boende till elever på
brottningsgymnasiet, i enlighet med bifogat avtal. Klubben svarar för all
administration och kontakter med hyresvärdar samt för att vid var tid anvisa lediga
lägenheter till elever. Klubben utför på uppdrag av kommunen tillsynen över
elevernas boende. Enlig bifogat avtalsförslag ersätter kommunen brottarklubben med
150 tkr/år för tjänsten.
Lokaler
För närvarande finns brottningsgymnasiet i lokaler på Ljungbyhed Park, vilka
frånträds sommaren 2014. Brottarklubben och dameliten finns i lokal på Storgatan 47
(47:an). I inledningen på processen om brottnings-RIG så var idén att lokaler i
kvarteret Sågen skulle byggas om till brottningscenter för både klubb, elit och
gymnasium. Denna lösning visade sig vara mycket kostsam. På initiativ av
brottarklubben och damelitbrottningen så har en annan lösning bearbetats. Källaren
på idrottshallen i Klippan anses vara fullt tillräcklig för ändamålet.
Förslaget är nu att alla tre delarna av brottningen i Klippan sammanförs i
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

7 (8)

Sammanträdesdatum

2014-04-23

idrottshallens källare. Detta förstärker samverkan mellan dem och innebär också en
återgång till situationen före brottningsgymnasiets flytt till Ljungbyhed 2008. En
mindre renovering och ombyggnad krävs för att få lokalerna i fullgott skick. En
mycket preliminär beräkning ger en ombyggnadskostnad på ca 2 mkr och en årlig
tilläggshyra ca 250 tkr. Inventarierna i Ljungbyhed ägs av kommunen och flyttas till
de nya lokalerna.
Den nuvarande verksamheten som använder källaren på dagtid är gymnasiet och de
kan fortsatt utnyttja lokalerna för idrottsutbildning. På kvällstid används lokalerna av
föreningar. Dessa kan i första hand flytta till Antilopenskolan och i andra hand till
övriga lediga lokaler. Kultur- och fritidsnämnden får 2014 en engångskostnad om ca
125 000 kr för bla utrustning (ny innebandysarg, vagn m.m.).
Under längre tid har 47:an ansetts som en undermålig lokal för verksamheten.
Genom brottningens flytt därifrån ges möjlighet att förbättra lokalerna för de fyra
övriga föreningar som finns där endera genom omförhandling av ytor och hyra eller
genom en mindre ombyggnad i kvarteret Sågen. Lösningen på den frågan behandlas
inte i detta förslag. Det noteras att arbete pågår med översyn av om det är möjligt och
lämpligt att flytta kvarvarande verksamhet i 47:an (exklusive brottning) till kvarteret
Sågen.
Ekonomi och anslagsfördelning
Den ekonomiska sammanfattningen av förslaget blir
Tränare gymnasiet
540 tkr
Intäkt gymnasiet (fullt utbyggt)
-540 ”
Tränarresurs brottarklubben
250 ”
Boende
150 ”
Lokalhyra (prel.)
250 ”
Summa
650 ”
Anslagsfördelningen föreslås bli att gymnasiet betalar anställd tränare och får
intäkten från Riksidrottsförbundet. Innan RIG är fullt utbyggt uppstår här ett mindre
underskott som väl borde kompenseras av interkommunala skolersättningar för
elevernas ordinarie skolgång. Kultur- o fritidsnämnden föreslås ansvara för lokalerna
och tillföras de medel som erfordras för ökad hyra. Övriga delar ansvarar barn- och
utbildningsnämnden för medan kommunstyrelsen föreslås täcka kostnader mot
brottarklubben för tränarresurs och boende.
Nettokostnaden på 650 tkr skall jämföras med nuvarande underskott för
brottningsgymnasiet som enligt uppgift är 2 mkr och som helt belastar
gymnasieskolan. Enligt detta förslag uppstår ingen nettokostnad som drabbar
gymnasiet utan kostnaden täcks genom anslag på kultur- o fritidsnämnden och
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta enligt föreliggande förslag,
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att anslå 2 mkr till ombyggnad av idrottshallens källare,
att anslå 170 tkr 2014 och 400 tkr 2015 till kommunledningsförvaltningen och
att anslå 225 tkr 2014 och 250 tkr 2015 till kultur- och fritidsförvaltningen.
Investeringen om 2 mkr och anslag om 225 tkr år 2014 till Kultur- och
fritidsförvaltningen kräver beslut om finansiering.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Hans-Åke Lindvalls skrivelse 2014-04-15.
Avtal utbildning 2014-04-16, bilaga a Au § 104/14.
Avtal boende/tillsyn 2014-04-16, bilaga b Au § 104/14.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan eget förslag.
_____
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Avtal om utbildning
Mellan Klippans kommun, Barn- och utbildningsnämnden, orgnr 212000-0928,
nedan kallad Kommunen och Klippans Brottarklubb, orgnr …….... - ……, nedan
kallad Klubben träffas följande avtal rörande köp av utbildning i form av utbildning/tränarresurs för elever vid Kommunens brottningsgymnasium.
1§
Bakgrund
Kommunen och Klubben har diskuterat åtaganden avseende boende för elever vid
brottningsgymnasiet, lokaler för brottning samt åtaganden avseende tränarresurser.
I detta avtal regleras parternas åtaganden avseende tilläggsresurs i form av tränare
vilken syftar till att stärka kvaliteten i utbildningen och skapa förutsättningar för
att eleverna ska uppnå internationell konkurrenskraft. Detta förutsätter att tränarresursen har internationell erfarenhet som aktiv och/eller tränare.
2§
Omfattning
Klubben åtar sig att åt kommunen för elever vid brottningsgymnasiet svara för utbildning innebärande att Klubben svarar för tilläggsresurs i form av tränar/ utbildningsresurs som skall motsvara utbildning inom ramen för gymnasieskolans specialidrott inom RIG och NIU vid brottningsgymnasiet i enlighet med fastställda
krav. Klubben ska samråda med Kommunen kring bemanning av verksamheten,
avseende kompetens, utbildning och lämplighet som tränare/utbildare.
Tränarresursen som klubben svarar för skall motsvara 25 timmar per vecka under
termin varav 15 timmar ska utgöra effektiv1 tid avseende träning. Övrig tid omfattar förberedelser, resor, uppföljning m.m.
Kommunen fattar beslut om enskild elevs studieplan i samråd med Klubben. En
studiepoäng motsvarar i grunden en timmes verksamhet. Klubben ska dokumentera och till Kommunen månadsvis redovisa såväl antal timmars träning/utbildning som träningens/utbildningens upplägg (innehåll), samt bokföra
och redovisa elevernas närvaro/frånvaro.
Klubben svarar för att träningarna/utbildningen uppfyller fastställda krav såväl
vad gäller omfattning som kvalitet. Klubben ska dokumentera elevernas resultat
och ansvara för betygssättning av eleverna inom ramen för träningen/utbildningen
och redovisa utfallet till kommunen. Klubben och kommunen ska samråda kring
utbildningens planering, genomförande och utvärdering.
Kommunen svarar för schemaläggning av resurs enlig denna paragraf i samråd
med Klubben
1

Med effektiv tid avses träning exklusive förberedelser, resor, uppföljning m.m.
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3§
Uppföljning och utvärdering
Klubben svarar för att, tillsammans med ansvarig vid Klippans gymnasieskolor,
månatligen följa upp verksamheten. En gång per termin ska parterna utvärdera
verksamheten. Vid externa granskningar av RIG/NIU-verksamheten ska Klubben
samverka med ansvarig vid Klippans gymnasieskolor.
4§
Antagning
Kommunen och klubben ska samarbeta vid antagning av elever till verksamheten.
Kommunen har huvudansvaret för verksamheten och utslagsröst kring antagning
av elever, baserat på de sökande elevernas förutsättningar att genomföra skolutbildningen. Klubben har ansvaret och utslagsröst för bedömning av sökandes förutsättningar och kvalitéer i brottning, samt elevernas förutsättningar att genomföra brottningsutbildningen.
5§
Ersättning
För Klubbens åtagande att svara för tränarresurs enligt 2 § betalar Kommunen till
Klubben en total ersättning om tvåhundrafemtiotusen (250 000) kronor per helår
(läsår). Det innebär att för år 2014 (augusti-december) utgår ersättning med totalt
104 166 kr.
6§
Betalningsvillkor
Kommunen erlägger ersättning enligt § 5 månadsvis med en tolftedel per månad
med utbetalningsdatum den 15 i respektive månad. Första utbetalning görs den 15
augusti 2014 med beloppet 20 833 kr.
7§
Index
Kommunens ersättning gäller för år 2014 och är anpassat till indextal för juni
2014 (basmånad). Skulle indextalet för påföljande juni månad ha ändrats i förhållande till bastalet, skall ersättningen justeras med samma procenttal som indextalet ändrats i förhållande till bastalet.
Ändringar sker årligen per den 1 augusti och första prisreglering sker 2015-08-01.
Indexreglering görs med förändring av Arbetskostnadsindex (SNI, preliminärt index för ”P-S, Arbetare/tjänstemän2, Utbildning, vård och omsorg sociala tjänster,
kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag”).
Om index under viss tidsperiod skulle sjunka kvarstår kommunens ersättning till
Klubben oförändrad. Vid eventuellt upphörande av angivet AKI-index åvilar det
parterna att komma överens om annat närliggande arbetskostnadsindex.

2

Genomsnitt av index för arbetare och tjänstemän då de varierar.
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8§
Avtalstid
Avtalet mellan parterna ska vara kopplat till den första RIG-perioden och förlängs
sedan med ett år i taget om inte endera part har sagt upp avtalet. Det innebär att
avtalet således gäller fr o m. den 1 augusti 2014 till den 31 juli 2015 med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med
tolv månader med tre månaders ömsesidig uppsägningstid.
9§
Överlåtelse och hävning
Part får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan
utan motpartens skriftliga godkännande härtill.
Vardera part har rätt att häva detta avtal om någon part har begått ett väsentligt
avtalsbrott gentemot den hävande parten och rättelse inte skett utan dröjsmål.
10 §
Ändringar/tillägg
Eventuella ändringar och tillägg till detta avtal skall vara skriftliga för att vara giltiga.
11 §
Force Majeure
Part är fri från ansvar när förlust, eller skada orsakats av lagbud, krigshändelse,
strejk (såväl avtalsenlig som avtalsstridig), lockout, bojkott, blockad eller annan
omständighet som part inte skäligen kunde ha förväntats ha räknat med och vars
följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om part själv vidtar
eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.
12 §
Avtalets giltighet
Detta avtal förutsätter för sin giltighet godkännande av Barn- och utbildningsnämnden, Klippans kommun.
13 §
Originalavtal
Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar varav parterna tagit var sitt.
Datum:
Ort:

2014Klippan

Datum:
Ort:

2014Klippan

Klippans kommun,

Klippans Brottarklubb

______________________________

__________________________

______________________________
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Avtal om boende och tillsyn
Mellan Klippans kommun, Barn- och utbildningsnämnden, orgnr 212000-0928,
nedan kallad Kommunen och Klippans Brottarklubb, orgnr …….... - ……, nedan
kallad Klubben träffas följande avtal rörande boende för elever brottningsgymnasiet.
1§
Bakgrund
Kommunen och Klubben har diskuterat åtaganden avseende boende för elever
brottningsgymnasiet, lokaler för brottning samt åtaganden avseende tränarresurser.
I detta avtal regleras parternas åtaganden avseende förmedling av boende och tillsyn av elevers boende. Klippans kommun har huvudansvaret för tillsyn av elevernas boende. Kommunen företräds av anställd RIG-ansvarig som svarar för planering och uppföljning av boendeverksamheten.
2§
Omfattning
Klubben åtar sig att förmedla boende till elever brottningsgymnasiet vilket innebär att Klubben svarar för all administration och upprätthållande av löpande kontakter med hyresvärdar samt vid var tid anvisar lediga lägenheter till elever.
Hyresavtal undertecknas av elev (myndig) och för underåriga elever av vårdnadshavare. Klubben tillser på uppdrag av kommunen att elev/vårdnadshavare får information om vid var tid gällande bestämmelser om tillsyn över elevens boende.
Vårdnadshavare/elev ska vara delgivna nedan angivna ordningsregler (3§) som en
förutsättning för upplåtelsen.
3§
Tillsyn och ordningsregler
Klubben svarar på uppdrag av kommunen för tillsynen över elevernas boende och
ska meddela Kommunen och de boende, och för underåriga elever även vårdnadshavare, om vilka personer från Klubben som utövar tillsyn (tillsynsmän).
Tillsynen ska utövas av tillsynsman enligt särskilt schema som överenskommes
med Kommunen. Utöver tillsynen ska eleverna ha tillgång till en bakjour vid
akuta händelser. Klubben och dess tillsynsmän har en skyldighet att underrätta utsedd kontaktperson vid Klippans gymnasieskolor om det finns oro kring någon/några av de boende missköter sig i enlighet med överenskomna regler.
Utövandet av tillsyn innebär att Klubben svarar såväl för att lämna stöd som att
kontrollera att elever iakttar hyreslagens skyldigheter samt därutöver ordningsregler enligt nedan.
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□
□
□
□
□
□
□

Jag visar respekt för mina medboende och personal och även för deras och
andras egendom.
Mobbing, våld eller hot om våld accepteras inte i boendet. .
All rökning är förbjudet i boendet, även vattenpipa.
Det är förbjudet att vara drogpåverkad, förtära, inneha eller förvara alkoholhaltiga drycker eller andra droger i boendet.
Man får inte använda, inneha eller förvara vapen och vapenliknande föremål. Även smällare och annan pyroteknisk utrustning är förbjuden.
Klubbens och skolans företrädare har rätt att bereda sig tillträde till boendet
för besiktning, reparation, besök av sjukanmäld eller annan hjälp som kan
behövas.
I övrigt. åvilar det Klubben att föranstalta om eventuellt ytterligare specifika
regler avseende förhållandet mellan boende och hyresvärd samt förhållandet
mellan boende och Klubb som förmedlare av bostad.

Vid allvarligare förseelser mot ordningsreglerna ska sådan dokumenteras skriftligen och Kommunen omgående informeras.
Revidering av ordningsreglerna för boende görs enligt 9 § dvs genom skriftligt
tillägg till detta avtal.
4§
Uppföljning och utvärdering
Klubben svarar för att, tillsammans med ansvarig vid Klippans gymnasieskolor,
en gång per termin följa upp och utvärdera verksamheten. Vid eventuella externa
granskningar av boendet i RIG/NIU-verksamheten ska Klubben samverka med
ansvarig vid Klippans gymnasieskolors.
5§
Elevvårdsresurser
Kommunen, via Klippans gymnasieskolor, tillhandahåller, under läsår och normal
arbetstid, elevvårdsresurser inom ramen för arbetet med skolelever. Erbjudandet
avser skolsköterska och kurator, samt fältkurator ansvarig för arbetet mot ANDT.
En förutsättning för att boendeverksamheten kan nyttja resursen är att Klubben
underrättar ansvarig vid Klippans gymnasieskolor.
6§
Ersättning
För åtagandet att förmedla boende och svara för tillsyn erhåller Klubben en total
ersättning av Kommunen om etthundrafemtiotusen (150 000) kronor för helår.
Det innebär att för år 2014 (augusti-december) utgår ersättning med totalt
62 500 kr.
7§
Betalningsvillkor
Kommunen erlägger ersättning enligt 6 § månadsvis med en tolftedel per månad
med utbetalningsdatum den 15 i respektive månad. Första utbetalning görs den 15
augusti 2014 med beloppet 12 500 kr.
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8§
Index
Kommunens ersättning gäller för år 2014 och är anpassat till indextal för juni
2014 (basmånad). Skulle indextalet för påföljande juni månad ha ändrats i förhållande till bastalet, skall ersättningen justeras med samma procenttal som indextalet ändrats i förhållande till bastalet.
Ändringar sker årligen per den 1 augusti och första prisreglering sker 2015-08-01.
Indexreglering görs med förändring av Arbetskostnadsindex (SNI, preliminärt index för ”P-S, Arbetare/tjänstemän1, Utbildning, vård och omsorg sociala tjänster,
kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag”).
Om index under viss tidsperiod skulle sjunka kvarstår kommunens ersättning till
Klubben oförändrad. Vid eventuellt upphörande av angivet AKI-index åvilar det
parterna att komma överens om annat närliggande arbetskostnadsindex.
9§
Avtalstid
Avtalet mellan parterna ska vara kopplat till den första RIG-perioden och förlängs
sedan med ett år i taget om inte endera part har sagt upp avtalet. Avtalet gäller således fr o m. den 1 augusti 2014 till den 31 juli 2015 med tre månaders ömsesidig
uppsägningstid. Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med tolv månader med
tre månaders ömsesidig uppsägningstid.
10 §
Överlåtelse och hävning
Part får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan
utan motpartens skriftliga godkännande härtill.
Vardera part har rätt att häva detta avtal om någon part har begått ett väsentligt
avtalsbrott gentemot den hävande parten och rättelse inte skett utan dröjsmål.
11 §
Ändringar/tillägg
Eventuella ändringar och tillägg till detta avtal skall vara skriftliga för att vara giltiga.
12 §
Force Majeure
Part är fri från ansvar när förlust, eller skada orsakats av lagbud, krigshändelse,
strejk (såväl avtalsenlig som avtalsstridig), lockout, bojkott, blockad eller annan
omständighet som part inte skäligen kunde ha förväntats ha räknat med och vars
följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om part själv vidtar
eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

1

Genomsnitt av index för arbetare och tjänstemän då de varierar.
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13 §
Avtalets giltighet
Detta avtal förutsätter för sin giltighet godkännande av Barn- och utbildningsnämnden, Klippans kommun.
14 §
Originalavtal
Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar varav parterna tagit var sitt.

Datum:
Ort:

Datum:
Ort:

2014Klippan

2014Klippan

Klippans kommun,

Klippans Brottarklubb

______________________________

__________________________

______________________________
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