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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 78 Val av justerare
§ 79 Föredragningslista
§ 80 Mobilt team i Klippans kommun
§ 81 Information om sommarjobb
§ 82 Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet AV Media Skåne samt 

hemställan om ansvarsfrihet.
§ 83 Begäran om höjning av medlemsbidraget för Söderåsens 

Miljöförbund
§ 84 Rivning av träbyggnad på Pilagårdsskolan
§ 85 Svar på motion om gång- och cykelväg Östra Ljungby-Klippan-

Ljungbyhed-Söderåsen/Skäralid
§ 86 Årlig rapportering om flyttade fordon 2019
§ 87 Ansökan om projektmedel för preventivt arbete mot våld
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§78

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att utse Johan Petersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
_____

  

Paragrafen är justerad
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2020-05-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§79

Föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista föreligger.

Beslut
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna föredragningslistan med tillägg av ärendet "Information om sommarjobb"
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 80

Mobilt team i Klippans kommun 
KS 2016.0712

Ärendet
Kultur- och fritdschefen informerar om arbetsmetoder, arbetssätt och styrning av ett 
mobilt ream med verksamhet året runt.

Sedan 2018 har det mobila teamet varit igång under sommararna och deras mål har varit 
att bygga relationer och sedan kartlägga olika platser i kommunen samt skapa ökad 
trygghet under sommaren.
 
Bakgrunden till tillskapandet av ett permanent mobilt team är att det fanns en otrygghet i 
ungdomsgruppen. Det finns också en grupp ungdomar som inte "fångas upp" av 
befintliga resurser i form av kommunens egna verksamheter eller av föreningsliv.
Målen med verksamheten är flera:
- Skapa långsiktiga relationer med målgruppen som bygger på förtroende för att vända 
beteenden och väg leda till positiva livsval.
- Fånga upp eventuella problembilder i ett tidigt skede och genom att vara en del av 
socialförvaltningens myndighetsutövning så att de ska kunna sätta in rätt resurser i rätt 
tid.
- Vara en del av skolans arbete med att skapa en trygg lärmiljö genom insatser på ungas 
fria tid under skoldagen samt aktivt arbete med värdegrundsarbete i skolan tillsammans 
med skolans personal.
- Verka i det offentliga rummet i hela kommunen kvälltid för att vägleda unga till 
meningsfull verksamhet samt vara en trygghetsskapande faktor
- Tät samverkan mellan teamet och andra aktörer som på olika sätt möter unga i sin 
vardag såsom polis, socialtjänst, föreningsliv, organisationer och andra kommunala 
verksamheter, med syfte att snabbt kunna agera vid behov.
 
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen, utbildningschefen och socialchefen
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
 
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra verksamheten
 
att utvärdera projektet senast i mars 2021.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige
beslutar
att flytta anslaget för "mobila teamet" om 2 500 tkr från kommunstyrelsens driftbudget 
till kultur- och fritidsnämndens driftbudget.

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§81

Information om sommarjobb

Ärendet
HR-chefen informerar om ändrade arbetsuppgifter på grund av rådande pandemi.
Varje år erbjuder Klippans kommun 60 ungdomar kommunala sommarjobb inom 
äldreomsorgen, LSS-verksamheten, förskolan samt gata- och parkverksamheten.
Men, Covid-19 påverkar cirka 25 av årets unga sommarjobbare i hög grad. Med rådande 
situation är det inte längre möjligt att låta minderåriga få jobba inom omsorg och 
förskola, eftersom smittan är riskklassad. Arbetsmiljöverket förbjuder arbetsgivare att låta 
minderåriga utföra arbeten med ökad risk för smittoämnen enligt en viss riskklass, som 
Coronaviruset tillhör. Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters 
rekommendationer för att förhindra smittspridning måste följas.
Alternativet ryms inom konceptet ”Håll Klippan rent” och innebär allmänt beskrivet 
skräpplockning runt om i kommunen. Ungdomarna får därmed ändå möjlighet till 
meningsfull sysselsättning under några sommarveckor, samtidigt som vi skapar mer 
trivsamma utemiljöer.
Deltagarna får också en kortare teoretisk utbildning i exempelvis 
arbetsmarknadskunskap, utbildningsinformation och yrkeskompetens som ungdomar 
kommer att ha nytta av inför framtida yrkes- och studieval
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att notera informationen.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 82

Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet AV Media Skåne samt 
hemställan om ansvarsfrihet. 
KS 2020.0153

Ärendet
AV Media Skåne har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 2019-12-31 som varit 
föremål för revisionsgranskning. Svar om ansvarsfrihet för verksamhetsår 2019 vill 
kommunförbundet AV Media Skåne erhålla senast 2020-06-30.
 
För år 2019 redovisar kommunförbundet AV Media Skåne ett resultat på +0,3 mnkr.
Resultatet är bättre än förväntat vilket beror på att begäran om gottgörelse från 
pensionsstiftelsen beviljades med 0,3 mnkr. 2018 års negativa resultat om -0,2 mnkr 
återställs därmed i sin helhet.

I revisionsberättelsen görs bedömning att direktionen i allt väsentlighet bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
Vidare bedöms direktionens interna kontroll som tillräcklig. Revisionen tillstyrker 
därmed att medlemskommunernas kommunfullmäktige beviljar direktionen och de 
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 och att årsredovisningen för 
2019 godkänns för AV Media Skåne.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2020-04-08
Skrivelse från AV Media Skåne daterad 2020-04-01
Protokoll för kommunförbundet AV Media Skåne, sammanträdesdag 2020-03-09
Av Media Skånes årsredovisning 2019
Statistik 2019
Revisionsrapport från EY, granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019
Revisionsberättelse för år 2019

Beslut
Kommunstyrelsens arbetutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att godkänna årsredovisning 2019 för AV Media Skåne

att bevilja förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetår 2019.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 83

Begäran om höjning av medlemsbidraget för Söderåsens 
Miljöförbund 
KS 2020.0175

Ärendet
Direktionen för Söderåsens miljöförbund har fattat beslut om att begära en höjning av 
medlemsbidraget från och med år 2021 med 18 kr till 150 kr per invånare och år samt att 
medlemsbidraget därefter årligen får räknas upp med SKRs prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) med basmånad oktober.
 
Förbundet har också antagit en konsekvensbeskrivning med anledning av att förbundet 
inte har tillräckligt med resurser i form av medlemsbidrag för att inom sitt uppdrag 
genomföra all den myndighetsutövning som åligger myndigheten, och som endast kan 
finansieras med skattemedel. Förbundets självkostnader är högre än det arvode som 
medlemskommunerna betalar för miljöstrategiskt arbete. Bidraget har under den senaste 
tioårsperioden höjts vid ett tillfälle och har inte uppräknats automatiskt för att täcka löne- 
och andra kostnadsökningar.

För Klippans kommun innebär förbundets begäran för år 2021 en ökad kostnad med 320 
tkr.

Om höjning inte sker har förbundet presenterat tre åtgärder för att komma tillrätta med 
den ekonomisk situationen:
1. Reducera den skattefinansierade tillsynen
2. Därefter årligen reducera övrig skattebaserad tillsyn
3. Bedriva verksamhet på lånade pengar och erhålla negativa resultat

Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-05-07
Sammanträdesprotokoll Söderåsens miljöförbund 2020-04-07 § 31
Sammanträdesprotokoll Söderåsens miljöförbund 2020-03-03 § 23

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att Klippans kommun ställer sig, under förutsättning att övriga förbundsmedlemmar fattar 
likalydande beslut, positiva till förslag om höjning av medlemsbidraget med 18 kronor 
per invånare,
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2020-05-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att bidraget från och med 2022 räknas upp med SKRs prisindex för kommunal 
verksamhet PKV med basmånad oktober samt

att ärendet för finansiering hänskjuts till budgetarbetet för år 2021.
 
Jäv
På grund av jäv deltar inte Åsa Edvardsson (SD) i handläggning och beslut i ärendet.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 84

Rivning av träbyggnad på Pilagårdsskolan 
KS 2020.0190

Ärendet
Fastighetsavdelningen avser att riva byggnaden ”uppehållsrum/kiosk” som ligger i norra 
delen av Pilagårdsskolans område. Anledningen till rivningen är primärt att platsen 
behövs för att ställa upp tillfälliga moduler på inför terminsstarten hösten 2020. Beslut 
om rivning ligger som delegation till KSAU.
 
Träbyggnaden är troligen från tidigt 70-tal och har byggts om ett antal gånger från att ha 
varit dusch- och omklädningsrum till att användas för nuvarande fritidshemsverksamhet. 
Byggnaden är i mycket dåligt skick och är inte anpassad för dagens krav.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänteskrivelse, 2020-04-24
Bil. 1. Del av ritning.
 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att bordlägga ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 20 maj 2020.

Beslut skickas till 
Fastighetsavdelningen
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85

Svar på motion om gång- och cykelväg Östra Ljungby-Klippan-
Ljungbyhed-Söderåsen/Skäralid 
KS 2019.0288

Ärendet
Vår framtid Klippan har 2019-05-24 inkommit med motion om att ta fram en plan för hur 
och när en sammanlänkad gång/cykelväg mellan Ö Ljungby-Klippan-Ljungbyhed-
Söderåsen/Skäralid ska kunna genomföras.

I ärendet finns ett svar från Gata- och parkavdelningen.

Beslutsunderlag
Gatu- och parkavdelningens tjänstekskrivelse, 2020-04-22
Motion från Vår Framtid, 2019-05-24

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att anse motionen besvarad då en RTI-ansökan om en cykelplan för den tänka 
sträckningen har lämnats in till Trafikverket.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86

Årlig rapportering om flyttade fordon 2019 
KS 2020.0172

Ärendet
I Klippans kommun ansvarar tekniska förvaltningen för att flytta fordon på kommunal 
mark efter beslut som grundas på lagen om flyttning av fordon (LFF 1982:129) samt 
förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:189).
Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön 
får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av kommunen. Kommunen har rätt att 
besluta om och verkställa flyttning av fordon på all mark. Fastighetsägare är själva 
ansvariga för fordon som ställs upp på tomtmark. Markägare kan begära handräckning av 
kommunen för att flytta fordon från tomtmark. Kostnaden faktureras eventuellt 
beställaren. Om kommunen tagit beslut om fordonsflytt flyttas fordonet till kommunens 
uppställningsplats. Ägaren till fordonet får lösa ut bilen först efter det att kostnaden för 
flytt och uppställning är betald. Polismyndigheten underrättas om flytten och ägaren får 
information per post. I de fall ägaren är känd och fordonet inte hämtas ut efter 30 dagar 
övergår ägarskapet till kommunen. Om ägaren är okänd gäller 90 dagar innan ägarskapet 
övergår till kommunen.
 
Antalet flyttade fordon 2019 var 46 st.

Beslutsunderlag
Gata- och parkchefens tjänsteskrivelse, 2020-04-16
Bilaga 1, sammanställning flyttade fordon 2019

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsuytskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att notera informationen.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87

Ansökan om projektmedel för preventivt arbete mot våld 
KS 2020.0204

Ärendet
Länsstyrelsen Skåne har utlyst medel för preventivt arbete mot våld vilket kommuner, 
myndigheter och ideella organisationer kan söka. Här föreslås att Klippans kommun 
ansöker om medel för att bedriva sådant arbete i syfte att förebygga förekomst av våld.
 
Klippans Kommun startade 2019 projektet Klippan fri från våld med syfte att lägga 
grunden till ett långsiktigt våldsförebyggande arbete i kommunen. Projektet 
möjliggjordes genom beviljade utvecklingsmedel av Länsstyrelsen för att genomföra en 
lokal kartläggning av våldet samt för att ta fram en kommunövergripande 
handlingsplan/strategi med särskild inriktning på barn och unga 0-25 år.
 
Inom ramen för Klippan fri från våld och kommunens våldsförebyggande arbete söker 
Klippans kommun utvecklingsmedel för att under det kommande året fortsätta att 
utveckla insatser och metoder inom våldsprevention. När denna ansökan skrivs pågår en 
fördjupa analys av kartläggningen samt framtagande av strategin. Aktuellt projekt har 
synliggjort och identifierat flera olika behovsområden som behöver inkluderas i ett 
långsiktigt våldspreventivt arbete. Klippans kommun har utifrån kartläggningen en 
ambition att under kommande år utveckla insatser och metoder inom våldsprevention 
med en hela kommunen ansats, ett arbete som på sikt ska spridas och implementeras i 
hela kommunen. Arbetet har fokus på att primärt genomföra aktiviteter som riktar sig till 
flertalet olika aktörer i kommunen som i sina verksamheter kommer i kontakt med barn, 
unga och föräldrar. Syftet med aktiviteterna är att på långsikt göra alla medverkande 
parter till självgående enheter som har kompetens, drivkraft och resurser att driva vidare 
ett våldspreventivt arbete på egen hand. Anledningen till att ärendet hanteras av 
kommunstyrelsen är att arbetet kommer att utföras på kommunövergripande nivå och 
beröra samtliga förvaltningar

Beslutsunderlag
Stabens tjänsteskrivelse, 2020-05-04
Ansökan till Länsstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att från Länsstyrelsen Skåne ansöka om projektmedel motsvarande 50% av  763 000 kr 
för att bedriva ett kommunövergripande och förebyggande arbete mot våld samt
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att kommunens medfinansiering sker inom förvaltningens budgetram

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen Skåne
Utvecklingsstrategen
_____

Paragrafen är justerad
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