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VÄLKOMMEN

Datum och tid:  2017-10-04, kl  13:30
Plats: Sessionssalen Klippans kommunhus

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet ska ringa in sin personliga 
ersättare.

Kallade till sammanträdet är Arbetsutskottets ledamöter, Tomas Rikse, Claes Jarlvi, Jan 
Tingecz, Staffan Winstedt, Anna Ilirzon och Ardiana Demjaha. Kallelsen delges 
Arbetsutskottets ersättare.

Kerstin Persson (S)

Ordförande
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1. Val av justerare  

2. Kurser och konferenser 2017  

Sammanfattning
Följande kurser och konferenser föreligger:
 
Kommunförbundet Skåne- Kommunledningskonferens, Lund 2017-10-13.
Framtidsbygget och Sveriges Byggindustrier- inbudan till seminarium, Helsingborg 
2017-10-26
 
Beslutsunderlag
Kurser och inbjudningar.

3. Utökad samverkan avseende räddningstjänst Staffan Winstedt 13:30

Sammanfattning
Kommunstyrelsen behandlade 2017-09-06, § 115, ärende kring utökning av 
samverkan avseende räddningstjänst.

Kommunstyrelsen föreslogs besluta att bifalla förslaget om att gå med i
kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst med driftstart
2018-01-01 och att därmed godkänna att processen för verksamhetsövergång
påbörjas efter beslut i Kommunfullmäktige, medan nytt förslag på förbundsordning
upprättas och beslut tas om godkännande av ny förbundsordning i Kommun-
fullmäktige under hösten 2017.
 
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för komplettering av följande:
- Ärendet bör kompletteras med fullt ut jämförbara
  kalkyler som visar huruvida Klippans kommuns eventuella anslutning till
  räddningsförbundet är kostnadsneutralt i jämförelse med att fortsätta driva
  verksamheten i samverkan med Åstorp.
 
- Ärendet bör även kompletteras med ytterligare förtydligande om skillnaden
  mellan samverkan eller att ingå i ett gemensamt förbund.
 
- Ett omtag för att hämta in ytterligare synpunkter från personal/fackförening skall
  göras.
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- Möjligheten att senarelägga samgåendet och eventuella hinder för detta skall 
utredas.
 
Den kompletterande informationen ska presenteras vid Kommunstyrelsens
sammanträde 2017-10-11.
 
Beslutsunderlag
Räddningschef Staffan Winsteds komplettering 2017-09-18 med bilaga.
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-09-06, § 115.

4. Nämndmål för Kommunstyrelsen för år 2018 Anna Ilirzon 14:15

Sammanfattning
Förslag på nämndmål för Kommunstyrelsen för år 2018 föreligger.

Beslutsunderlag
Förslag nämndmål.

5. Effektmål för ny skola i Klippan Toma Rikse/Ardiana 
Demjaha 15:30

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-06 att godkänna Barn- och 
utbildningsnämndens förslag till pedagogiska effektmål samt att återremittera 
ärendet till Arbetsutskottet för att efter dialog med nämnden förtydliga innebörden 
av övriga punkter enligt beslut.

Beslutsunderlag
Kommundirektör Tomas Rikses  skrivelse 2017-09-26.
Projektstyrningsmatris.
Teknisk chef Ardiana Demjahas skrivelse med förslag till beslut presenteras vid 
sammanträdet.

Arbetsuskottets förslag till Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämndens presidium får medverka vid Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträden vid behandlingen av ärenden som avser skolbygget.
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6. Yttrande angående Centerpartiets skrivelse om 
laddningsstolpar i Klippan

 

Sammanfattning
Centerpartiet i Klippan inkom 2017-08-19 med skrivelse om laddningsstolpar i 
Klippans kommun. och föreslår att uppdrag lämnas till Kommunstyrelsen att ta 
fram förslag på var laddstolpar kan byggas runt om i kommunen.
Centerpartiet föreslår även att förslag på finansiering ska tas fram.
 
Kommundirektör Tomas Rikse och miljöstrateg Tord Anderssons yttrar sig 
avseende skrivelse.

Beslutsunderlag
Kommundirektör Tomas Rikse och miljöstrateg Tord Anderssons yttrande
2017-09-28.

Förslag till beslut
Informationen noteras.
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