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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 158 Val av justerare
§ 159 Godkännande av dagordning
§ 160 Information om om- och tillbyggnad av Ljungbyhedsskolan
§ 161 Information om Åbyhem
§ 162 Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening.
§ 163 Svar på motion om utredning av kostnader och effekter av 

kommunanställda ordningsvakter
§ 164 Projekteringstjänster för VA, exploatering och gata/park
§ 165 Fördelning av etableringsschablon år 2021
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§158

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreliiger.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att utse Åsa Edvardssin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
_____

  

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§159

Godkännande av dagordning

Ärendet
Godkännande av dagordning föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna dagordningen med förändringen att ärende "Halvårsredovisning för 
Söderåsens miljöförbund" dras ut.
_____

  

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 160

Information om om- och tillbyggnad av Ljungbyhedsskolan 
KS 2019.0415

Ärendet
Arbetsutskottet delges information och redovisning av alternativen till nybyggnation samt 
kostnadskalkyl.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteksrivelse, 2020-10-06
Bilaga 1. Ritningar över förslag för om- och tillbyggnaden
Bilaga 2. Kalkyl över om- och tillbyggnaden
Bilaga 3. Tidigare kostnadskalkyl

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att notera informaitonen samt
 
att hänskjuta frågan till dialoggruppen för att ta fram ett nytt förslag som tar hänsyn till 
återuppbyggnad, dimensionering och ambitionsnivå till senast 1 februari 2021.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Ellinor Varady (M) i handläggning och beslut i ärendet.

Beslut skickas till 
Tekniska förvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 161

Information om Åbyhem 
KS 2019.0031

Ärendet
Tekniska förvaltningen har tillsammans med Socialförvaltningen tagit fram ett förslag för 
om- och tillbyggnaden av Åbyhem.
Fastighetschefen redogör för arbetet som gjorts med förfrågningsunderlaget, visar skisser 
samt informerar om ambitioner som socialförvaltnignen fört fram i arbetet.

Beslutsunderlag
Ritning över förslaget till om- och tillbyggnad
Konstnadsförändringar

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 162

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening. 
KS 2020.0345

Ärendet
Vid Kommuninvests föreningsstämman 2020-04-16 beslutades om förändrade stadgar. 
Förändringen avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests fortsatta 
kapitalisering, här sammanfattat i för Klippans kommun följande viktiga punkter:
 
- En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar 
    föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. Beslutet  vid 
stämman 2020 avser åren 2021 till 2024.

- En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.

- Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner succesivt ökar från 900 till 
1300 kr per invånare år 2021 till 2024.

- Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobeslutet det vill säga första 
gången 2021.

Insatskapital ska för 2021 uppgå till 1000 kr per invånare, 2022 till 1100 kr/inv, 2023 till 
1200 kr/inv och 2024 till 1300 kr/inv.

För Klippans kommun innebär det en ytterligare kapitalinsats om 1,75 mnkr per år under 
perioden 2021 till 2024. Kapitalinsatsen ska betalas till Kommuninvest senast 30 juni 
respektive år.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2020-10-07
Bilaga 1 Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening
Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under 
åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett maximalt belopp om 1 300 kr per invånare.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 163

Svar på motion om utredning av kostnader och effekter av 
kommunanställda ordningsvakter 
KS 2019.0174

Ärendet
Kenneth Dådring (VF) har lämnat in en motion om utredning av kostnader och effekter 
för kommunanställda ordningsvakter.
 
Fullmäktige återremitterade 2019-09-23 motionen för ytterligare utredning och svar på 
motionens yrkande.

I ärendet föreligger ett svar från säkerhetschefen med förslag att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kris- och säkerhetssamordnaren 2020-03-16
Motionen inkommen 2019-03-25

Dagens sammanträde
Efter diskussion i arbetsutskottet enas ledamöterna om att anse motionen besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att anse motionen besvarad.

Paragrafen är justerad
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§ 164

Projekteringstjänster för VA, exploatering och gata/park 
KS 2020.0379

Ärendet
Upphandling för att sluta avtal med projektör för upprättande av ritningar och 
förfrågningsunderlag gällande VA, exploatering och gata/park. Med anledning av den 
expansion och de investeringar som Klippans kommun står inför finns behov av avtal 
med projektör för rubricerad tjänst.
Upphandlingen är menad att genomföras av kommunens upphandlingsenhet med teknisk 
kompetens från Tekniska förvaltningen.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-29

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att ge tekniska förvaltningen och upphandlingsenheten i uppdrag att genomföra 
upphandling gällande Projekteringstjänster för VA, exploatering och gata/park.

Beslut skickas till 
Tekniska förvaltningen
Upphandlingsenheten
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 165

Fördelning av etableringsschablon år 2021 
KS 2020.0381

Ärendet
Arbetsutskottet fastställer årsvis en fördelning av det schablonbidrag kommunen får för 
de flyktingar som bosätter sig i Klippans kommun. Nedan redovisas förslag till fördelning 
år 2021. Antalet bidragsberättigade flyktingar minskar stadigt i och med att de efter två år 
lämnar ”etableringen”. Dessutom minskar inflödet av flyktingar till kommunen. Under 
2020 beräknas kommunen få 300 tkr mindre än beräknat i bidrag. Sannolikt minskar 
statsbidragen med ytterligare cirka 25% till år 2021. Beräkningen är dock väldigt osäker 
eftersom den baseras på länsstyrelsens gissning om antalet egenbosatta och 
anhöriginvandrare till Klippans kommun under år 2021.
                                                                                       2020             2021
Kommunledningsstab (särskilt kommunbidrag)             650               650              
Kundtjänst                                                                    1.250            1.000
Socialförvaltningen (främst försörjningsstöd)                900            1.000
Barn- och utbildningsförvaltningen                             1.750            1.250
Arbetsmarknad och utveckling                                    1.100            1.000
Arbetsmarknad och utveckling, hyresförluster               100                   0
Vuxenutbildning                                                          1.050               500
Kultur- och fritid                                                             250                   0
Summa                                                                         7.050            5.400

Härutöver läggs 3.000 tkr på arbete och utveckling samt 3.000 tkr till Projekt Färingtofta 
från upparbetat överskott från tidigare schablonersättningar. Från samma håll finansieras 
hyresförluster avseende blockförhyrda lägenheter som är tomma.

Beslutsunderlag
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2020-09-23
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
 
att fastställa kommunledningsförvaltningens ovan redovisade förslag till fördelning av 
etableringsschablon 2021.
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Beslut skickas till 
Ledningsgruppen
Ekonomiavdelningen
_____

Paragrafen är justerad
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