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Tomas Rikse (kommundirektör)
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Stefan Christiansson (HR-chef) §30
Ardiana Demjaha (teknisk chef) §31
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 25 Val av justerare
§ 26 Återrapportering Migrationsmedel
§ 27 Dom gällande beslut om fiberutbyggnad av landsbygden i Klippans 

kommun - etapp 2
§ 28 Försäljning av fastighet Pilagården 1:91
§ 29 Försäljning av fastigheten Pantern 15
§ 30 Strategin "Ett jämställt Skåne"
§ 31 Hemtagning av grönyteskötseln
§ 32 Motion om att se över möjligheten för barnen på Klippans friskola 

att få gå klart årskursen på sin friskola
§ 33 Motion om uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen - Svar
§ 34 Motion om att återuppta verksamheten med Ung Omsorg inom 

äldreomsorgen - Svar
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§25

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Arbetsutskottets beslut
Robert Larsson (KD) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll den 20 mars 
klockan 13:00.
 

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26

Återrapportering Migrationsmedel 
KS 2016.0712

Ärendet
En sammanställning har upprättats per 2018-12-31 för de under 2018 använda medel från 
statsbidraget för flyktingar (de s.k. 40 miljonerna). Beviljat belopp för 2018 uppgick till 
12,3 mnkr. Under 2018 har 9,2 mnkr använts till olika insatser i kommunens 
verksamheter. Med hänsyn tagen till kvarvarande medel sedan tidigare år, använda medel 
under 2018 samt beslut som fattats under 2018 kring insatser med möjligt genomförande 
under 2019, finns 3,8 mnkr kvar att ta ställning till.
 
Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 22 februari 2019.
Sammanställning per 2018-12-31, utfall och kvarvarande medel totalt för kommunen, 
upprättad 22 februari 2019.
Skrivelse från Kommundirektör, upprättad 26 februari 2019.
Skrivelse från socialchef Agneta Hugander, upprättad 8 februari 2019.
Sammanställning av migrationmedel 2018 - Barn- och utbildningsförvaltningen.
Sammanställning av migrationsmedel 2018 - Kultur- och fritidsförvaltningen.
Sammansträllning av migrationsmedel 2018 - Tekniska förvaltningen.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 
1. Informationen noteras gällande redovisningen av återrapportering av migrationsmedel.
 
2.Barn- och utbildningsförvaltningen beviljas ett tillskott om 3 000 tkr att användas för 
insatser avseende projekt Heldagsverksamhet Färingtofta.
 
3.Kultur- och fritidsverksamheten beviljas ett tillskott om 470 tkr att användas för 
insatser avseende projekt Mobilt team (300 tkr) samt projekt "Gemensamt föreningsliv" 
och "Barn och unga generellt" (170 tkr).
 
4.Finansiering sker genom ianspråktagande av medel från statsbidraget för mottagande av 
flyktingar (de s.k. 40 miljonerna).
 
5. Uppföljning genomförs gällande projekten Mobilt team och Heldagsverksamhet 
Färingtofta.
_____
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27

Dom gällande beslut om fiberutbyggnad av landsbygden i Klippans 
kommun - etapp 2 
KS 2014.1189

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2018, § 22 om medfinansiering till Bjäre 
Krafts fiberutbyggnad av landsbygden i Klippans kommun - etapp 2. Beslutet 
överklagades av Jörgen Bjerknaes som anförde att det saknades underlag för att fatta 
beslut i ärendet och att beslutet därför inte tillkommit i laga ordning. Vidare ansåg Jörgen 
Bjerknaes att beslutet stred mot likställighetsprincipen och att stödet skulle anses vara ett 
inriktat stöd till enskild näringsidkare.

Klippans kommun har bestridit överklagandet då kommunen ansett att klaganden inte 
kunnat anföra skäl för att upphäva beslutet.

Förvaltningsrätten i Malmö upphäver i dom 2019-02-05, mål nr 2828-18, det överklagade 
beslutet. Klippans kommun har nu att ta ställning till om det finns eller inte finns 
möjligheter att rätta beslutet.

Beslutsunderlag
Kommunkansliets tjänsteskrivelse, upprättad 21 februari 2019.
Dom i Mål 2828-18, inkommen 5 februari 2019.
Protokollutdrag Kommunfullmäktige den 27 februari 2018, § 22

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2018, § 22 om fiberutbyggnad av 
landsbygden i Klippans kommun - etapp 2, är inte möjligt att rätta.
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28

Försäljning av fastighet Pilagården 1:91 
KS 2019.0127

Ärendet
Fastighetsavdelningen äger idag en fastighet på Bläsingevägen 1 i Östra Ljungby. 
Fastigheten består av ett bostadshus med kringliggande tomt. Fastigheten har tidigare 
inrymt en affärsverksamhet kombinerat med bostad men används för närvarande enbart 
för bostad. Detaljplanen medger endast bostad.

Fastighetsavdelningen ser inte att kommunen har något intresse av att äga fastigheter 
avsedda för en- till tvåfamiljshus och föreslår därför försäljning.

Beslutsunderlag
Kartskiss översikt, upprättad 28 februari 2019.
Kartskiss detalj, upprättad 28 februari 2019.
Hyresavtal Bläsingevägen 1.
Fastighetsavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 26 februari 2019.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Fastighetsavdelningen får i uppdrag att via mäklare sälja fastigheten Pilgården 1:91.
_____

 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 29

Försäljning av fastigheten Pantern 15 
KS 2019.0128

Ärendet
Ärendet gäller försäljning av fastigheten Pantern 15, Idrottsvägen 9, Klippan. Klippans 
kommun köpte in fastigheten den 19 maj 2016 för att provisorisk lösa boende för två 
flyktingfamiljer. Fastigheten används inte längre för flyktingboende och kommunen har 
inget intresse i att äga småhus eftersom de är svåra att hantera såväl administrativt som 
praktiskt.

Beslutsunderlag 
Köpekontrakt Pantern 15.
Kartskiss översikt, upprättad 6 mars 2019.
Kartskiss detalj, upprättad 6 mars 2019.

Yrkande
Robert Larsson (KD) yrkar bifall till förslag till beslut att sälja fastigheten.
 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Sälja fastigheten Pantern 15, med adress Idrottsvägen 9A, 264 31 Klippan, till Thomas 
Hallby Fastigheter AB, till en köpeskilling om 2 070 tkr och i övrigt enligt bifogat förslag 
till köpekontrakt.   
_____

 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 30

Strategin "Ett jämställt Skåne" 
KS 2018.0750

Ärendet
Länstyrelsen har inkommit med en förfrågan till Klippans kommun om att ansluta sig till 
strategin "Ett Jämställt Skåne". Strategin fungerar som en regional plattform för arbetet 
med de nationella jämställdshetspolitiska målen. Idag är 70 aktörer anslutna, bland dessa 
flertalet kommuner. Erbjudandet om att ansluta sig till strategin betraktas som gynnsamt 
eftersom det innebär att kommunen får stöd i ett arbete som vi i mångt och mycket är 
förpliktigade att bedriva.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens skrivelse, upprättad 27 februari 2019.
Länstyrelsen Skånes förfrågan om att anlsuta Klippans kommun till "Ett Jämställt 
Skåne", kom in 6 december 2019.
För vidare läsning om strategin " Ett Jämställt Skåne" se länk nedan:
https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/ett-jamstallt-skane---
jamstalldhetsstrategi-for-skane-2017-2020.html

Arbetsutskottes förslag till Kommunstyrelsen
Klippans kommun ansluter sig till strategin Ett Jämställt Skåne.
_____

 
  
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31

Hemtagning av grönyteskötseln 
KS 2019.0129

Ärendet
Under april månad 2018 presenterades situationen kring grönyteskötseln för 
kommunstyrelsens tekniska utskott. Politiken var eniga om att en hemtagning av skötseln 
från att tidigare ha varit ute på entreprenad till att ha den i egen regi var en bra idé. 
Motivet till detta var bland annat högre kvalitet till lägre kostnader. Det har även 
inkommit mycket klagomål från allmänheten på entreprenörernas skötsel.
 
Då det är ett omfattande arbete att ta hem hela grönyteskötseln vid ett och samma tillfälle 
harGatu- och Parkavdelningen planerat att ta hem merparten av grönyteskötseln till våren 
2019 och att resterande skötsel tas hem 2020–2021. Tidpunkten för hemtagningen är väl 
anpassad då samtliga avtal med entreprenörerna löper ut 2019-03-31.

Beslutsunderlag
Gatu- och parkavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 6 januari 2019.
Grönyteskötsel i egen regi - beslutsunderlag 1, upprättat 5 mars 2019.
Grönyteskötsel i egen regi - beslutsunderlag 2, upprättat 5 mars 2019.
Grönyteskötsel i egen regi - beslutsunderlag 3, upprättat 5 mars 2019.
Grönyteskötsel i egen regi - beslutsunderlag 4, upprättat 5 mars 2019.

Yrkande
Johan Petersson (S) yrkar att gatu- och parkavdelningen övertar delar av grönyteskötseln 
med start 1 april 2019.
 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Gatu- och parkavdelningen övertar delar av grönyteskötseln med start 1 april 2019 enligt 
upprättad bilaga 3.
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 32

Motion om att se över möjligheten för barnen på Klippans friskola att 
få gå klart årskursen på sin friskola 
KS 2018.0749

Ärendet
Åsa Edvardsson (SD) har 2018-12-04 inkommit med en motion om att se över 
möjligheterna för eleverna vid Klippans friskola att gå kvar årskursen på sin friskola.

När det i början av november kom till barn- och utbildningsförvaltningens kännedom att 
Klippans friskola befann sig ekonomiskt trångmål undersökte förvaltningen vilka olika 
alternativ som fanns för ett eventuellt övertag av hela eller delar av verksamheten.  Detta 
blev aktuellt då ledningen för Klippans friskola tog beslut att försätta friskolan i konkurs 
den 21 november.

Det föranledde ett intensivt beredningsarbete för att kunna ta emot de ca 150 elever som 
haft sin skolplacering på enheten i kommunens ordinarie verksamhet. Eleverna erbjöds 
placering med sammanhållna klasser på Ljungbyhedsskolan. De ca 120 elever som antog 
erbjudandet har sedan vårterminens start 2019 sin skolplacering på Ljungbyhedsskolan.
Sverigedemokraternas motion gällande möjlighet för barnen på Klippans friskola att gå 
klart årskursen på sin friskola  kan därmed anses besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunkansliets tjänsteskrivelse, upprättad 25 fabruari 2019.
Sverigedemokraternas motion, inkommen 6 december 2018.
Protokollutdrag Kommunfullmäktige 18 december 2018, § 126
Protokollutdrag Barn- och utbildningsnämnden 29 januari 2019, § 5

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
 
Motionen anses besvarad.
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33

Motion om uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen - Svar 
KS 2017.0907

Ärendet
Hans Bertil Sinclair (M) har 2017-10-31 inkommit med en motion om uppsökande 
verksamhet inom äldreomsorgen. I motionen föreslår moderaterna att Klippans kommun 
återinför uppsökande verksamhet hos äldre under budgetåret 2018. Motionen 
är remitterad till Kommunstyrelsen och Socialnämnden för yttrande.
 
Socialnämnden ansåg i beslut 2018-01-24 att det inte finns anledning att återinföra den 
uppsökande verksamheten för äldre på så sätt som beskrivs i motionen. Moderaterna 
reserverade sig mot detta beslut med motiveringen att antalet äldre ökar men äldre med 
insatser har varit konstant de senaste 10 åren. Detta skapar ett mörkertal där kommunen 
riskerar att missa en stor grupp människor.

Socialnämnden har 19-02-27 §23 behandlat ett ärende som är mycket likt motionärens 
intention. Ärendet handlar om uppsökande verksamhet och beslutet blev att 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att snarast ta fram underlag för 
kostnadsberäkning av återinförande av ”Uppsökande verksamhet” i enlighet med tidigare 
uppdrag. Redovisning ska ske vid Socialnämndens sammanträde i maj 2019.

Med hänvisning till Socialnämndens senaste beslut föreslår kansliavdelningen 
bifall till motionen.

Yrkande
Johan Petersson (S) och Robert Larsson (KD) yrkar bifall till förslag till beslut.
 
Beslutsunderlag
Svar på motion om uppsökande verksamhet, upprättad 5 mars 2019.
Socialnämndens protokollutdrag 27 februari 2019, § 23.
Socialnämndens protokollutdrag 24 januari 2018, § 8.
Hans-Bertil Sinclairs motion 2017-10-30.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
 
Motionen bifalles.
_____
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§ 34

Motion om att återuppta verksamheten med Ung Omsorg inom 
äldreomsorgen - Svar 
KS 2017.0906

Ärendet
Hans Bertil Sinclair (M) har lämnat in en motion om att återinföra verksamheten Ung 
Omsorg hos äldre. Fullmäktige remitterade, 19 december 2017 § 143, motionen till 
socialnämnden. Socialnämnden svarade 19 december 2018 §143.
 
Motionären föreslår att verksamheten Ung Omsorg som bedrevs under 2014-2015 
återinförs. Ung Omsorg innebar generationsöverskridande möten där ungdomar, oftast i 
åldern 14-19, besökte äldre för olika aktiviteter såsom exempelvis läsning, bakning, 
promenader etc. Verksamheten upplevdes positiv men avbröts på grund av ekonomiska 
prioriteringar. Socialnämnden har inga budgetanslag i budgeten för 2019 till att på nytt 
starta verksamheten.
 
Kansliavdelningen föreslår att motionen bifalles och lämnas till kompletteringsbudgeten 
för 2019 samt till budgetberedningen för 2020.

Beslutsunderlag 
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 4 mars 2019.
Protokollutdrag socialnämnden 19 december 2018, § 143
Motion från Hans-Bertil Sinclair, inkommen 28 november 2017.

Yrkande
Johan Petersson (S), Robert Larsson (KD) och Christer Johansson (C) yrkar bifall till 
förslag till beslut.
 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
 
Motionen bifalles och lämnas till kompletteringsbudgeten för 2019 och till 
budgetberedningen för 2020.
_____
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