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VÄLKOMMEN

Datum och tid:  2017-04-12, kl  13:00
Plats: Sessionssalen, Klippans kommunhus

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

Obs! Notera att sammanträdet startar kl. 13:00.  Kallade till sammanträdet är 
Arbetsutskottets ledamöter, Tomas Rikse, Lars-Åke Svensson, Jan Tingecz, Carina Zachau, 
Ronny Nilsson, Magnus Jälminger, Henrik Ehrenberg, Jonathan Viksten, Anders Ebbesson, 
Martin Tång och Arne Amnér. Kallelsen delges Arbetsutskottets ersättare.

Kerstin Persson (S)

Ordförande
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1. Val av justerare  

2. Kurser och konferenser 2017  

Sammanfattning
Kurser och inbjudningar.
 
Beslutsunderlag
Projekt ScanArkiv- Presentation av förstudie, Lund 2017-06-12.
Projekt ScanArkiv- Presentation av projektet vid Arbetsutskottets sammanträde 
2017-05-22.
Kommunförbundet Skåne- Kommunledningsresa 2017, Hessen i sydvästra 
Tyskland 2017-06-26--28.Tidplan översyn av kommunens särskilda boenden
 

3. Diskussion avseende NSVA- information  

Sammanfattning
Diskussion avseende NSVA tillsammans med representanter från Örkelljungas och 
Perstorps kommuner samt representant från NSVA.

Förslag till beslut
Informationen noteras.

4. Sociala investeringar Henrik Ehrenberg 15:00

Sammanfattning
Samordnare Henrik Ehrenberg har tillsammans med kommundirektör Tomas Rikse 
tagit fram förslag på Riktlinje för Sociala investeringar.
 
Beslutsunderlag
Samordnare Henrik Ehrenberg och Kommundirektör Tomas Rikses skrivelse     
 2017-04-04.
Förslag på riktlinjer för sociala investeringar.
Tidigare version av riktlinjer för sociala investeringar.

Förslag till beslut
Ändra namn till Sociala investeringar.
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Godkänna riktlinjer för sociala investeringar i Klippans kommun, bland annat 
innebärande:
Förändrad målgruppsformulering.

Ändra ansökningsprocess.

Den politiska ambitionen är att motsvarande en procent av kommunens totala 
budget ska finnas avsatta i reservationen för genomförandet av tidiga insatser 
genom sociala investeringar.

Skapa reservationen (REN) och godkänna återföringsmodellen.
I nuläget ej genomföra konceptet Partnerskap för sociala effekter/Social Impact 
Bond.

5. Hantering av statsbidrag från Migrationsverket 2017 Jonathan Viksten 15:15

Sammanfattning
Varje år får Klippans kommun ersättning av Migrationsverket för kostnader som 
uppstår i samband med nyanlända med uppehållstillstånd på grund av asylskäl. 
Dessa ska täcka kostnader i olika förvaltningar och därför föreslås tillämpning av 
en förnyad fördelningsnyckel som justerats utifrån organisationsförändringar 2016 
och 2017.
 
Beslutsunderlag
Flyktingsamordnare Jonathan Vikstens skrivelse 2017-04-04 med bilagor.

Förslag till beslut
Godkänner förenklad rutin för hantering av statsbidrag från Migrationsverket antas 
enligt ovanstående ärendebeskrivning.

6. Hemlöshet och anhöriginvandring Jonathan Viksten 

Sammanfattning
Trots att det i juridisk mening först och främst är den enskildes ansvar att själv lösa 
sin boendesituation saknar många nyanlända förutsättningar för att själva lösa sin 
boendesituation. Detta leder till att olika verksamheter i kommunen ställs inför 
svåra dilemman där det behövs tydligare direktiv kring kommunens agerande.
 
Beslutsunderlag
Flyktingsamordnare Jonathan Vikstens skrivelse 2017-03-04.
Bilaga 1- konsekvensanalys.
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Förslag till beslut
Godkänner direktiv enligt flyktingsamordnare Jonathan Vikstens förslag.

7. Demokratimässa – en satsning på medborgardialog och 
demokrati

Anders Ebbesson 15:45

Sammanfattning
Klippans kommun har sedan några år tillbaka haft målet att utveckla möjligheter 
för medborgarna att känna delaktighet och inflytande genom nya former för 
demokrati och medborgardialog. Ett viktigt steg i detta arbeta är att genom 
information och öppenhet ge kommuninvånarna ökade kunskaper om kommunen 
organisation och verksamheter. Med detta syfte föreslås att kommunen bjuder in 
medborgare till ett eller två möten för att ge information om kommunens 
organisation och verksamheter, politiskt och förvaltningsmässigt och inspirera till 
engagemang i form av medborgardialog eller politiskt arbete.
 
Beslutsunderlag
Utvecklingsstrateg Anders Ebbessons skrivelse 2017-03-02.

Förslag till beslut
Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att genomföra informationsmöte samt 
planera för demokratimässa.

8. Samrådsförslag Valhalla 14 Martin Tång 16:00

Sammanfattning
Klippans kommun och Klippans tätort växer, behovet av bostäder och skolor är 
stort. Även boende för äldre behövs.
 
Beslutsunderlag
Planarkitekt Martin Tångs skrivelse 2017-04-04 med bilagor.

Förslag till beslut
Godkänner att förslaget ställs ut för samråd.

9. Samrådsförslag Nejlikan 19 och 20, del av Klippan 3:145 
och del av Klippan 3:117

Martin Tång 

Sammanfattning
Klippans kommun och Klippans tätort växer, behovet av bostäder, förskolor och 
äldreboende är stort. Syftet med planen är att skapa ett attraktivt bostadsområde 
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med möjlighet till äldreboende samt även möjligöra en ny förskola med upp till 8 
avdelningar. Planen överensstämmer med översiktsplanen och bedöms medge ca. 
80 bostäder.
 
Beslutsunderlag
Planarkitekt Martin Tängs skrivelse 2017-04-04 med bilagor.

Förslag till beslut
Godkänner att förslaget ställs ut för samråd.

10. Erbjudande om delägarskap i Inera AB  

Sammanfattning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i skrivelse erbjudit samtliga Sveriges 
kommuner att köpa aktier i företaget Inera AB. Företaget är ett företag inom SKL 
Företag AB. Inera AB:s ändamål är att bli en plattform för arbete med att utveckla 
och förvalta gemensamma digitala lösningar för landsting/region och 
kommunsektorn. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i skrivelse erbjudit 
samtliga Sveriges kommuner att köpa aktier i företaget Inera AB. Företaget är ett 
företag inom SKL Företag AB. Inera AB:s ändamål är att bli en plattform för 
arbete med att utveckla och förvalta gemensamma digitala lösningar för 
landsting/region och kommunsektorn.
 
Beslutsunderlag
Kanslichefens skrivelse 2017-03-06 med bilaga dvs utdrag från SKL:s hemsida 
2017-02-27.
Sveriges kommuner och landsting skrivelse 2017-02-24.

Förslag till beslut
Godkänner köp av fem aktier i Inera AB till en total kostnad av 42 500 kronor.
Finansiering av köpet av aktier om 42 500 görs av Kommunstyrelsens anslag för 
investeringar.

11. Motion för ett stärkande av varumärket- svar  

Sammanfattning
Kenneth Dådring (M) har 2016-04-26 inkommit med motion om att tillse att 
skyltplatserna utmed väg 21 bekläds med skyltar med texten ”Klippans kommun- 
Här bor och mår vi bra!” och att motsvarande sätts upp vid E4 samt att utreda 
kostnader, möjliga finansieringar och drift av en till tre digitala informationstavlor 
för Klippans centralort in-/utfarter.
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Ärendet återremitterades av Kommunstyrelsens Arbetsuskott för komplettering 
med utredning av kostnader och finansiering av analoga skyltar längs väg 21 och 
E4 samt en till tre digitala informationstavlor.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2016-12-17 § 194.
Kenneth Dådrings (M) motion 2016-04-26.
Utvecklingsstrateg Anna Ilirzons komplettering 2017-04-04.

12. Motion om bibliotek, skola och mötesplats- svar  

Sammanfattning
Helena Dådring har 2016-10-27 inkommit med motion avseende bibliotek, skola 
och mötespats i Ljungbyhed. Motionären framför att biblioteket är en naturlig 
mötesplats som ska vara tillgänglig för alla och att Ljungbyhedsskolans biblioteket 
idag inte uppfyller kraven för skolbibliotek. Genom att placera Ljungbyhed 
bibliotek på eller i direkt anslutning till skolan får kommunen ännu ett bibliotek 
som kan nyttjas av fler invånare och bli en mötesplats.
 
Motionen har remitterats till Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande.
 
Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har ställt sig 
positiva till att en utredning genomförs kring möjlighet att Ljungbyheds bibliotek 
integreras med Ljungbyhedsskolans.
 
Beslutsunderlag
Helena Dådrings motion 2016-10-27.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2017-01-25, § 6.
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-27, § 22.

13. Bidrag till föreningar och organisationer 2017  

Sammanfattning
Inkomna ansökningar om bidrag från föreningar och organisationer till 2017 års 
verksamhet föreligger.
 
Beslutsunderlag
Kanslichef Lars-Åke Svenssons skrivelse 2017-02-08.
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Förslag till beslut
Beviljar bidrag till föreningar och organisationer, som sökt bidrag för 2017, enligt 
Kanslichef Lars-Åke Svenssons förslag.
 

14. Ansökan om bistånd från Sveriges Finska pensionärer - 
Finland 100 år

 

Sammanfattning
Sverigefinska pensionärer, södra distriktet, tillhörande Riksförbundet Finska 
Föreningar i Sverige ansöker om bidrag med 5000 kr för firandet av Finland 100 
år.
 
Beslutsunderlag
Kanslichef Lars-Åke Svenssons skrivelse 2017-04-04.

Förslag till beslut
Beviljar/avslår SPF:s Södra distrikts ansökan om bidrag med 5000 kr för firandet 
av Finland 100 år.

15. Rapport kring förstudie om Sågen Arne Amnér 16:30

Sammanfattning
Rapport om arbetet med planering av Sågen samt studiebesök i lokalerna.
 
Beslutsunderlag
Ev. underlag presenteras vid sammanträdet.
 

Förslag till beslut
Informationen noteras.
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