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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum

2012-08-01

Innehållsförteckning:
§ 153 Kurser och konferenser m.m.
§ 154 Ny lokal trafikföreskrift med parkeringsförbud på del av Rönnegatan i
Klippan
§ 155 Problem med höga hastigheter på väg 1865, sträckan genom Riseberga
Kyrkby
§ 156 Samråd Översiktsplan för Höörs kommun 2012
§ 157 Ansökan om tillstånd skyddsjakt
§ 158 Ansökan från Sorrödssjöarnas Fiskevårdsområdesförening om bidrag till
vassklippning i Sorrödssjöarna
§ 159 Ansökan från Färingtofta Idrottsklubb om anslag till ombyggnad av
Tornsborgs Tivoli
§ 160 Programavgifter för gymnasieskolan
§ 161 Motion om skapande av en demokratiberedning
§ 162 Motion om översyn av den politiska organisationen
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2012-08-01

§ 153
Kurser och konferenser m.m.
Ärendet
Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger.
Kommunförbundet Skåne – Vattenförvaltning och politik, Hörby,
2012-09-05.
Sveriges kommuner och landsting – Mänskliga rättighetsdagarna, Göteborg, 201211-12—11-13.
Försvarsmakten – Försvarsmaktens införande av Militärregioner, Malmö, 2012-1022 m.fl.
Länsstyrelsen i Skåne län – Hur samverkar vi i vardag och kris för att skapa en
tryggare kommun?, Kristianstad, 2012-08-22, Malmö, 2012-09-04.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Risk- och sårbarhetsreducerande
arbete regionalt och lokalt, Kristianstad, 2012-11-13 m.fl.
SCB – Att mäta demokrati, Stockholm, 2012-09-27.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 154
Ny lokal trafikföreskrift med parkeringsförbud på del av
Rönnegatan i Klippan
KS 2012.0545.511

Ärendet
Vid flera tillfällen har det framkommit att det är svårt för varubilarna att svänga in på
Åbyhem från Rönnegatan. Detta beror på bilar som parkerar längs gatan och gör det
svårt för transportbilarna att få plats.
Parkeringsförbud föreslås längs en del av norra delen av Rönnegatan alla dagar
mellan klockan 06 och 18. Polismyndigheten och de boende på Rönnegatan 2, 4, 6
och 8 är informerade i ärendet.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2012-07-19
Lokal trafikföreskrift (LTF) 1276 2012:219 (bilaga Au § 154/12)
Förklarande karta
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Lokal trafikföreskrift (LTF) 1276 2012:219 godkänns.
_____
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§ 155
Problem med höga hastigheter på väg 1865, sträckan genom
Riseberga Kyrkby
KS 2012.0489.512

Ärendet
Risebergabygdens Grannsamverkan har i en skrivelse framfört synpunkter på att
många trafikanter håller alltför hög hastighet genom Riseberga kyrkby.
Trafikverket är väghållare och Riseberga by definieras av kommunen som
tättbebyggt område, vilket innebär att trafiknämnden kan ta beslut om högsta tillåtna
hastighet 30 eller 40 km i timmen. Ett sådant beslut ska vara motiverat av hänsyn till
trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.
Enbart en sänkning av tillåten hastighet är inte meningsfull. För att en restriktion ska
ge effekt krävs att kontroller utförs så att sannolikheten för konsekvenser påverkar
förarnas beteende.
Vad som kan göras är att väghållaren utreder om en fysisk åtgärd, såsom att bygga
tätortsportar eller liknande åtgärd, kan motiveras enligt gällande kriterier.
Beslutsunderlag
Riseberga Grannsamverkans skrivelse 2012-04-23
Tekniska förvaltningens yttrande 2012-07-23
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Klippans kommun begär hos Trafikverket att trafikflöden och fordonshastigheter på
väg 1865 genom Riseberga by utreds, för att pröva frågan om att bygga tätortsportar
eller liknande hastighetsreducerande åtgärd.
_____
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§ 156
Samråd Översiktsplan för Höörs kommun 2012
KS 2012.0598.212

Ärendet
Höörs kommun har översänt översiktsplan för samråd enligt PBL 3 kap 7 §.
Beslutsunderlag
Höörs kommuns skrivelse 2012-06-15
Plangruppens yttrande 2012-07-13
Arbetsutskottets beslut
Yttrande lämnas enligt följande:
Väg 13/108: Klippans kommun instämmer i vikten av att vägsträckningen får en
förhöjd standard för både trafiksäkerhet och tillgänglighet.
Rönneå: En gemensam syn på strandskydd och natur/friluftsliv bör gälla.
Cykelleder: Förslag på en sammanhängande cykelförbindelse mellan kommunerna
bör utredas.
Vindkraft: En mellankommunal dialog bör hållas vid ev. vindkraftplanering i
gränstrakterna mellan Höörs och Klippans kommuner, där bl.a. det utpekade ”tysta
området” och Syrkhultsmossen vägs in.
_____
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§ 157
Ansökan om tillstånd skyddsjakt
KS 2012.0645.434

Ärendet
För att inom detaljplanelagt område med eldvapen få skjuta skadedjur såsom kaniner,
kråkor m.m. samt skadade djur vilket inkluderar trafikskadat vilt erfordras enligt
ordningslagen (3 kap 6 §) tillstånd av Polismyndigheten. År 2008 gav
Polismyndigheten sådana tillstånd för sex jägare i Klippans kommun. Då en av
jägarna avflyttat från kommunen är denne inte längre aktuell. För övriga jägare gäller
alltjämt jakt enligt lämnade tillstånd. Det kan noteras att tillstånden gäller intill mars
2013. Lämnade tillstånd gäller för hela kommunens geografiska yta men det finns en
inbördes geografisk uppdelning mellan jägarna utifrån deras boendeorter.
Sven Jönsson, företrädare för Klippans Jaktvårdsförening, har föreslagit att
kommunen ansöker om tillstånd till skyddsjakt för Peter Bengtsson. Sven Jönsson
har uppgett att Peter Bengtsson är medlem i Klippans Jaktvårdsförening och har
erforderliga utbildningar (jägarexamen och eftersöksjägare). Sven Jönsson förordar
att kommunen ansöker enligt ordningslagen om tillstånd för Peter Bengtsson för
utrotning av skadedjur, kaniner, kråkor m.fl. samt skadade djur vilket inkluderar
avlivande av trafikskadat vilt inom kommunens samtliga detaljplanelagda områden i
de olika tätorterna.
Beslutsunderlag
Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen för skyddsjakt
Tjänsteskrivelse 2012-07-23
Arbetsutskottets beslut
1. Klippans kommun ansöker om tillstånd hos Polismyndigheten till skyddsjakt för
Peter Bengtsson
2. Avgiften för ansökan (700 kr) anslås ur budget för skadedjursbekämpning.
_____
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§ 158
Ansökan från Sorrödssjöarnas Fiskevårdsområdesförening om
bidrag till vassklippning i Sorrödssjöarna
KS 2012.0568.048

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade den 20 juni 2012, § 139/12, bidrag till
Sorrödsjöarnas Fiskevårdsområdesförening om 30 000 kr för vassklippning. Medlen
anslås av arbetsutskottets medel till förfogande.
Beslutsunderlag
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott § 139/12
Tjänsteskrivelse 2012-07-23
Arbetsutskottets beslut
Beviljat bidrag (2012-06-20, § 139) om 30 000 kr finansieras ur anslaget till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förfogande.
_____
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§ 159
Ansökan från Färingtofta Idrottsklubb om anslag till ombyggnad
av Tornsborgs Tivoli
KS 2012.0589.048

Ärendet
Färingtofta IK ansöker om bidrag till del av kostnad för byggnation av herrtoalett i
föreningens fest- och samlingslokal Tornsborgs Tivoli. Den totala kostnaden för
ombyggnation är beräknad till 200 250 kr (inkl moms). Föreningens ansökan om
bidrag från kommunen uppgår till 92 500 kr och avser materialkostnader. Större
delen av arbetet utförs ideellt.
Beslutsunderlag
Färingtofta IK:s ansökan 2012-06-04
Tjänsteskrivelse 2012-07-23
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Ansökan om 92 500 kr i bidrag till Färingtofta IK för byggnation av toalett i
föreningens fest- och samlingslokal Tornsborgs Tivoli beviljas.
2. Beviljat bidrag finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande.
_____
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§ 160
Programavgifter för gymnasieskolan
KS 2012.0599.612

Ärendet
Gymnasieskolan har i samarbete med konsult tagit fram en ny prislista för
interkommunal ersättning till hösten 2012. Prislistan innebär att både kostnader för
Klippans egna elever, men även intäkter från andra kommuner med elever i Klippans
skolor, kommer att öka.
Som en konsekvens av att programkostnaderna räknas upp kommer ett tillskott på
1,6 miljoner kronor att behövas för att täcka kostnaderna för Klippans egna elever.
Detta tillskott beräknas ge en nettointäkt på cirka en miljon kronor och därmed stärka
gymnasieskolans budget.
Beslutsunderlag
Protokoll Barn- och Utbildningsnämnden § 108/12
Tjänsteskrivelse 2012-07-12
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Barn- och utbildningsnämndens budget 2012 utökas med 1,6 mnkr för ökade
gymnasieavgifter för kommunens egna elever.
2. Finansiering sker genom att årets resultat minskas från +2,6 mnkr till +1,0 mnkr.
_____
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§ 161
Motion om skapande av en demokratiberedning
KS 2012.0126.101

Ärendet
Hans-Eric Lundgren och Kerstin Persson (båda S) har lämnat in en motion om
skapande av en demokratiberedning. I motionen föreslås att en demokratiberedning
bildas med ett arbetssätt som Skellefteå m.fl. kommuner använder, med anpassning
för en funktionalitet inom Klippans kommun. En större förståelse kan därmed uppnås
bland förtroendevalda politiker om vikten av en dialog med invånarna om besluten,
och återkoppling sedan de trätt i kraft.
Beslutsunderlag
Motion ”Skapande av en demokratiberedning” 2012-02-20 (bilaga A Au § 161/12)
Protokoll Kommunfullmäktiges presidium § 1/12 (bilaga B Au § 161/12)
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Motionen bifalles, innebärande
1. En demokratiberedning tillsätts att arbeta under innevarande mandatperiod.
2. Utvärdering sker efter mandatperiodens utgång.
3. Demokratiberedningen består av Kommunfullmäktiges presidium samt en
representant från vardera parti i Kommunfullmäktige som inte är representerat i
presidiet. Beredningen medges möjlighet att vid särskilda tillfällen adjungera
ytterligare personer.
4. En rapport med åtgärdsförslag ska presenteras efter sex månader.
5. Ett anslag på 35 000 kr anvisas till sammanträdeskostnader under innevarande år,
ur anslaget till fullmäktiges förfogande.
_____
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§ 162
Motion om översyn av den politiska organisationen
KS 2012.0191.001

Ärendet
Tommy Cedervall (FP) har lämnat in en motion om översyn av den politiska
organisationen. I motionen föreslås att en arbetsgrupp med två representanter från
varje parti tillsätts under 2012, med uppdrag att föreslå hur den politiska
organisationen ska se ut kommande mandatperiod.
Beslutsunderlag
Motion ”Översyn av den politiska organisationen” 2012-03-23 (bilaga A Au §
162/12)
Protokoll Kommunfullmäktiges presidium § 2/12 (bilaga B Au § 162/12)
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. Föreslagen Demokratiberedning får i uppdrag att göra en översyn av den politiska
organisationen.
2. I uppdraget ingår att utreda behovet av förändring.
3. Uppdraget redovisas inom sex månader.
4. Motionen anses därmed besvarad.
_____
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