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§ 27
Kurser och konferenser
Ärendet
Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger.
Kommunförbundet Skåne – Infrastruktur och kollektivtrafik, Hörby, 2012-03-16.
- Vilket ansvar har kommunstyrelsen för den kommunala koncernen?, Åhus, 201203-30
Sveriges Kommuner och Landsting – Mervärdet av sammanhållningspolitiken,
Stockholm, 2012-03-14
Beslutsunderlag
Kursinbjudningar
Arbetsutskottets beslut
Bodil Andersson medges delta i konferensen ”Vilket ansvar har kommunstyrelsen
för den kommunala koncernen?”.
_____
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§ 28
Gäst i Klippansoffan 2012
KS 2012.0088.861

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslöt 2011-12-14 KFN § 114/11 att hemställa hos
kommunstyrelsen om ett extra anslag på 60 000 kr 2012 för projektet ”Gäst i
Klippansoffan”.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2011-12-14 § 114
Ekonomikontorets skrivelse 2012-02-08
Arbetsutskottets beslut
Ärendet hänskjuts till behandlingen av kompletteringsbudgeten.
_____
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§ 29
Bokslutsberedning för kommunstyrelsen, Treklövern Bostads AB
och SIKAB
Ärendet
Bokslutet 2011 för Treklövern Bostads AB gav ett positivt resultat med en vinst på
2851508 kr. Bolaget ha sluppit tomma lägenheter under året, de lägenheter som sagts
upp har omedelbart fått en ny betalande hyresgäst. Byggprojektet Väpnaren är igång,
och de 36 lägenheterna för särskilt boende och 16 vanliga hyreslägenheterna
beräknas vara klara för inflyttning i slutet av 2012. Bolagets soliditet sjunker något,
beroende på stora investeringar. Anläggningstillgångarna i bolaget har ökat till 250
MKr, summa tillgångar uppgår till 266 MKr. Det egna kapitalet har ökat från 26,7
MKr till 29,3 MKr. Hyresförlusterna har minskat till mycket låga nivåer, och
omflyttningen bland hyresgästerna har minskat från 25% till 20%.
Småindustrilokaler i Klippan AB (SIKAB) äger fyra fastigheter i och kring Klippans
centralort, samt svarar för driften av Ljungbyheds flygplats. Över- och underskott av
flygplatsdriften delas av Klippans kommun och Ljungbyhed Park AB, varför den
redovisar ett nollresultat hos bolaget. Årets vinst är 985 tkr, dock utgörs 1,3 Mkr av
intäkterna av en engångsersättning. Bolagets soliditet är 47% (41%). Under året har
VD Hans-Göran Dahl avgått med pension, och Ulf Bengtsson, tillika VD för
Treklöverns Bostads AB, utsetts till ny VD för SIKAB.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2011 Treklöverns Bostads AB
Årsredovisning 2011 Småindustrilokaler i Klippan AB
Arbetsutskottets beslut
Ärendet bordläggs.
_____
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§ 30
Om kommunens skyldighet att skydda sitt dricksvatten
KS 2011.0870.341

Ärendet
Länsstyrelsen har uppmärksammat kommunerna på behovet av att inrätta
vattenskyddsområden med föreskrifter för sina dricksvattentäkter, och önskar en
redovisning av hur arbetet fortgår och vilka tidsplaner som gäller. Klippans kommun
driver fem vattenverk; i Klintarp, Ljungbyhed, Östra Ljungby, Ljung och Färingtofta.
För alla verk finns vattenskyddsområden med föreskrifter. Skyddsområdet i Klintarp
är utarbetat enligt miljöbalken, övriga enligt vattenlagen. Vattendomar saknas för
verken i Ljung och Färingtofta. Planeringen är att omarbeta skyddsområden och
föreskrifter för de områden som nu är reglerade enligt vattenlagen, samt att ansöka
om miljödom för vattenuttag i Ljung och Färingtofta. Åtgärderna avses inledas 2012
och pågå under åren 2013-2014.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens meddelande 2011-12-08
Tekniska förvaltningens skrivelse 2012-02-22
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Klippans kommun redovisar åtgärder för att säkra dricksvattenförsörjningen enligt
Tekniska förvaltningens yttrande 2012-02-22.
_____
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§ 31
Trafikstrategi och trafikplan i Höörs kommun
KS 2012.0057.501

Ärendet
Höörs kommun har 2012-01-18 berett Klippans kommun tillfälle att yttra sig över
remiss Trafikstrategi och Trafikplan i Höörs kommun. Trafikstrategin syftar till att
ange inriktning och vägledning kring vilka trafikfrågor som ska prioriteras.
Trafikplanen ska visa vilka planer och program som kan behöva tas fram, så att
strategin kan omsättas till konkreta åtgärder.
Utmaningarna summeras till fyra punkter: tågtrafik på stambanan, ringbussystemet,
ev. omläggning av väg 23 samt utbyggnad av gång- och cykelvägar längs
trafikverkets vägar. Väg 13 och Skåneperspektiv i infrastrukturhänseende berörs inte
i något nämnvärt avseende.
Beslutsunderlag
Höörs kommun remiss 2012-01-18
Tekniska förvaltningens yttrande 2012-02-14
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Klippans kommun avstår från yttrande över Trafikstrategi och trafikplan för Höörs
kommun.
_____
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§ 32
Ny lokal trafikföreskrift med förbud mot trafik med fordon på del
av Skolgatan, Östra Ljungby
KS 2012.0104.511

Ärendet
Runt Pilagårdsskolan är det problem med trafiken i samband med hämtning och
lämning. Skolbusschauffören blir ofta utsatt för stress när bussen stannar för att
släppa av eller ta upp barn. I samband med ombyggnaden av torget i Östra Ljungby
utformades skolbussens hållplats så att endast bussen får plats.
För biltrafik till och från skolan är det inte nödvändigt att hela Skolgatan är öppen.
Detsamma gäller för boendes bilkörning i området. Stängs Skolgatan av på mitten för
biltrafik så är det även till fördel för gångtrafiken som korsar parken. Bilaga Au §
32/12.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2012-02-14.
Arbetsutskottets beslut
Förslaget distribueras till Pilagårdsskolan, för vidare förmedling till föräldrarna.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Lokal trafikföreskrift LTF 2012:214 godkänns.
_____
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§ 33
Ny lokal trafikföreskrift med förbud mot parkering av tunga fordon
i Klippan mer än två timmar
KS 2012.0105.511

Ärendet
Det är problem med lastbilar som parkerar i bostadsområden runt om i kommunen.
Det kommer ofta samtal där man bland annat påpekar faran för barnen med stora
lastbilar inne bland bostäderna och varmkörningen tidigt på morgnarna.
Parkeringstiden för tunga fordon föreslås begränsas till två timmar i Klippans tätort,
norr om järnvägen. Bilaga Au § 33/12.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2012-02-14
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Lokal trafikföreskrift LTF 2012:215 godkänns.
_____
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§ 34
Ansökan om bidrag till rekonstruktion av IP Skogen
KS 2012.0111.810

Ärendet
Fritidscheferna i Klippans, Perstorps, Åstorps och Örkelljunga kommuner har
tillsammans med orienteringsklubbarna tagit fram ett förslag till förändrat
huvudmannaskap för IP Skogen, en mobil idrottsanläggning. Avsikten är att
föreningarna tar över driften, efter att kommunerna gjort nödvändig investering för
att anskaffa modern utrustning. Föreningarna har sökt och beviljats bidrag med
375 000 kr, under förutsättning att medfinansiering med samma summa ordnas. En
förutsättning för detta bidrag är ett minst tioårigt avtal om drift och underhåll.
Förslaget innebär att Kommunstyrelsen anslår 130 000 kr (vilket utgör Klippans
andel) som driftsbidrag, men att beslutet inte medför ökade driftsanslagsbehov för
Kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från fritidsansvariga i Klippan, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga 2012-0131
Ekonomikontorets yttrande 2012-02-15
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Nuvarande avtal om IP-Skogenanläggningen sägs upp ömsesidigt.
2. Kommunen ställer sig bakom att orienteringsklubbarna i de fyra kommunerna
bildar en allians och tecknar ett inbördes avtal om drift och förvaltning av IPSkogen-anläggningen på minst tio år.
3. Ett särskilt avtal tecknas mellan kommunerna och orienteringsklubbarna om
övertagande av befintlig utrustning samt förbindelse att svara för fortsatt drift.
4. Kommunen beviljar ett driftsbidrag 2012 på 130 000 kr, vilket innebär att samma
fördelningsprincip tillämpas som tidigare (per invånare), finansierat ur
kommunstyrelsens anslag för medel till förfogande.
5. Nuvarande bidragskonstruktion till IP-Skogenverksamheten tas bort och
föreningarna hänvisas istället till att söka bidrag för sin verksamhet enligt gällande
bidragsregler i respektive kommun.
_____
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§ 35
Revidering av investering och hyra för ombyggnad av lokal till
KGK, kv. Sågen
KS 2009.0455.048

Ärendet
I samband med att de tilltänkta ytorna för trampolinhopp blivit tillgängliga för
ombyggnad har farhågor uppstått om att de beslutade kostnaderna för ombyggnad
inte skulle räcka. Ytterligare projektering har därför genomförts, för att fastställa den
totala entreprenadkostnaden. Kalkylen slutar nu på en investering om 2 531 Tkr (exkl
bidrag från Skåneidrotten och Klippans kommun med 1 000 Tkr) mot tidigare 1 650
Tkr, en ökning med 881 Tkr. Därmed ökas även den tillkommande hyreskostnaden
med 83 671 kr/år, från 264 845 kr/år till 348 516 kr/år.
Kultur- och fritidsnämnden hemställer om täckning för den ökade hyreskostnaden.
Beslutsunderlag
Protokoll Kultur- och fritidsnämnden § 29/12
Ekonomikontorets skrivelse 2012-02-17
Yrkande
Bodil Andersson (KD) yrkar att ärendet lämnas till Kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Arbetsutskottets beslut
1. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för ställningstagande till om frågan ska
behandlas i kompletteringsbudgeten eller i budgetarbetet inför 2013.
2. Fritidschefen får i uppdrag att undersöka konsekvenserna av ett ev. uppskjutet
beslut.
_____
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§ 36
Rapport från mellanårsmöte betr. Vänortsutbyte 17-19 juni 2011
KS 2010.0129.105

Ärendet
Sedan 1955 har Klippans kommun vänortssamarbete med Sande, Norge, och Viiala,
Finland. 2007 tecknade Klippans kommun ett avtal (Ks § 140/07) med föreningen
Norden, Klippanavdelningen, om att föreningen har ansvaret för de nordiska
vänortskontakterna. Kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med
kommunledningen ansvarar från kommunens sida. 2011 hölls ett mellanårsmöte för
att gå igenom hur vänortssamarbetet ser ut idag och planera för nästa vänortsmöte.
Vid mötet konstaterades att det inte fanns ekonomiska förutsättningar för en stor
vänortsträff i Klippan 2012, utan Klippans kommun bjuder in till en mindre
vänortsträff där ett förslag till upplägg för det framtida vänortsutbytet gemensamt
kan utformas. Bilaga Au § 36/12
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2012-02-07
Ekonomikontorets skrivelse 2012-02-15
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Frågan om avtalet och samarbetsformerna med Limbazi tas upp till en särskild
diskussion i Kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Rapporten från mellanårsmötet godkänns och noteras.
2. De nordiska vänorterna bjuds in till ett uppföljningsmöte den 15-17 juni 2012 med
inriktning på att upprätta ett gemensamt nytt upplägg för det framtida vänortsutbytet.
3. 25 000 kr avsätts till vänortsträffen 2012, med finansiering ur anslaget till
Kommunfullmäktiges förfogande.
_____
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§ 37
Rapport från Folkhälsorådet 2011
KS 2012.0106.106

Ärendet
Folkhälsorådet lämnar rapport över genomfört arbete 2011. Bilaga Au § 37/12
Beslutsunderlag
Rapport från Folkhälsorådet 2012-01-10
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Rapporten godkänns.
_____
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§ 38
Rapport från arbete med "Äldres hälsa" 2011
KS 2012.0107.106

Ärendet
Folkhälsorådet lämnar rapport från arbetet med projektet ”Äldres hälsa” under 2011.
Beslutsunderlag
Folkhälsorådets rapport 2012-01-10
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Rapporten godkänns.
_____
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§ 39
Medel för utveckling av flygrelaterad verksamhet vid Ljungbyheds
flygplats
KS 2011.0434.614

Ärendet
2010 bildades ett konsortium bestående av Lunds Tekniska högskola, Ljungbyhed
Park AB, Region Skåne och Klippans kommun, där aktörerna tillsammans
undertecknade en avsiktsförklaring. Syftet var att medverka till att den framtida
utbildningen kommer att finnas kvar i Ljungbyhed, men också att arbeta för en vision
och mål att annan flygrelaterad utbildning kan starta och komplettera den
grundläggande pilotutbildningen. Konsortiets primära mål är att etablera ett flyg- och
luftcenter för nationell pilot- och flygteknisk utbildning med högsta kvalitetsnivå.
Enligt parternas upprättade budgetförslag för 2012 kommer ett behov av 1 000 000
kr att föreligga som ska användas till etablering av centret under startåret. Detta
innebär ett behov av 250 000 kr från vardera huvudman. Detta belopp är fördelat
med 20 000 kr som föreningsavgift i en ideell förening och med 230 000 kr i
serviceavgift i ett bolag med uppgift att profilera, driva och utveckla föreningens
verksamhet.
Beslutsunderlag
Hemställan 2012-02-14
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Klippans kommun anslår 250 000 kr med finansiering ur medel till
Kommunstyrelsens förfogande, och ställer sig bakom tankarna på en ideell förening
och bolag som driver det planerade centret i Ljungbyhed. Detta beslut gäller under
förutsättning av att övriga parter fattar motsvarande beslut.
_____
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§ 40
Nätkoncession för 20 kV markkabel mellan Klippan och Stackarp
KS 2012.0028.371

Ärendet
E.ON Elnät Sverige AB avser att anlägga en ny 20 kV markkabel mellan Klippan
och Kvidinge. Syftet är att öka driftsäkerheten i området genom att vädersäkra
elnätet. Det innebär att befintliga 20 kV ledningar i området skall ersättas med
markförlagda kablar. Den befintliga luftledningen kommer att raseras på lite längre
sikt.
Beslutsunderlag
Energimarknadsinspektionens remiss 2011-12-29
Plan- och byggkontorets skrivelse 2012-02-13
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Klippans kommun ser stora fördelar med att luftledningarna ersätts med markkabel.
Det är viktigt att den befintliga luftledningen tas bort så snart som möjligt, efter att
markkabeln är på plats.
Markkabelns planerade läge, utmed den södra sidan av väg 21, berör inte någon
detaljplan. Sträckningen går i kanten av strandskyddat område, vilket kan kräva en
strandskyddsdispens.
I övrigt bedöms inga konflikter uppkomma med närliggande riksintressen för naturoch kulturmiljön, utifrån redovisad koncessionsansökan.
_____
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§ 41
Detaljplaneuppdrag - Klippan 3:8, del av
KS 2012.0087.214

Ärendet
Syftet med den föreslagna planen är att erbjuda mark för industri- och
handelsverksamhet i västra delen av Klippan. Det aktuella området utgörs av
åkermark, och begränsas i väster av väg 13, i norr av detaljplanerad industrimark
intill Skånebanan, i öster av Fäladsvägen och i söder av Fabriksvägen. Bilaga Au §
41/12.
Beslutsunderlag
Plan- och byggkontorets skrivelse 2012-02-01
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Plangruppen får i uppdrag att ta fram detaljplan för del av Klippan 3:8. Den
beräknade kostnaden om 75 000 kr finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens
förfogande.
_____
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§ 42
Motion "Skapa ett konst- och kulturgalleri på internet"
KS 2012.0081.865

Ärendet
Jens Leandersson m.fl. (SD) har lämnat in en motion ”Skapa ett konst- och
kulturgalleri på internet”. Arbetsutskottet ställer sig positivt till motionens inriktning,
finansiering bör kunna ske inom ramen för kulturarvslyftet.
Beslutsunderlag
Motion ”Skapa ett konst- och kulturgalleri på internet”
Arbetsutskottets beslut
Motionen remitteras till Kultur- och fritidsnämnden.
_____
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§ 43
Tömning av slamavskiljare för enskilda avloppsbrunnar och
frågan om farbar väg
KS 2012.0103.350

Ärendet
Söderåsens miljöförbund har kontaktat kommunen med anledning av att de fått
”påstötningar” om problem med slamsugning, eftersom fordon inte kunnat ta sig
fram till berörda fastigheter. Skrivelsen har föregåtts av kontakter mellan Nårab och
miljöförbundet.
Beslutsunderlag
Söderåsens miljöförbunds skrivelse 2012-02-08
Beslut
Ärendet bordläggs.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum

2012-02-22

§ 44
Finansiella rapporter 2012
KS 2012.0114.041

Ärendet
Finansiell rapport per 2012-01-31 presenteras. Bilaga Au § 44/12
Beslutsunderlag
Finansiell rapport per 2012-01-31
Beslut
Informationen noteras.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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