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§ 62 Bokslut 2011 för Söderåsens miljöförbund
§ 63 Inriktningsmål 2013 för Kommunstyrelsen
§ 64 Revidering av taxa i barnomsorg
§ 65 Redovisning av vårdnadsbidrag
§ 66 Samverkan inom överförmyndarverksamheten
§ 67 Svar på motion om fritidsaktivitet för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning
§ 68 Årets företagare 2012
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§ 62
Bokslut 2011 för Söderåsens miljöförbund
KS 2012.0180.042

Ärendet
Direktionen för Söderåsens miljöförbund har 2012-03-06, § 15-16, ställt sig bakom
förbundets årsredovisning med uppföljning av verksamhetsplan för 2011 samt
överlämnat desamma till medlemskommunerna för godkännande, bilaga A-B Ks §
62/12. Revisorerna har i revisionsberättelse för 2011 tillstyrkt att förbundets
årsredovisning för 2011 godkänns och att medlemskommunernas fullmäktige
beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet, bilaga C Ks § 62/12.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2011 för Söderåsens miljöförbund, Direktionen § 15/12
Uppföljning av verksamhetsplan 2011, Direktionen § 16/12
Revisorernas berättelse för 2011
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2012-04-11 § 74
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Årsredovisningen 2011 för Söderåsens miljöförbund noteras och Direktionen och de
enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
_____
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§ 63
Inriktningsmål 2013 för Kommunstyrelsen
KS 2011.0833.041

Ärendet
Förslag till inriktningsmål 2013 för Kommunstyrelsen föreligger. Målen är desamma
som 2012 och något behov att förändra dem framkommer inte.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens inriktningsmål 2012
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2012-04-11 § 75
Kommunstyrelsens beslut
1. Visionen ”En kommun att växa i” antas för 2013.
2. Följande inriktningsmål antas för år 2013
Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan
Inriktningsmål:
Vi ska ha en stimulerande inre och yttre skolmiljö.
Inriktningsmål:
Indikator:
Inriktningsmål:
Indikator

Skolmåltiderna ska uppfylla höga kvalitetskrav och
bidra till genomförandet av skolans uppdrag.
Näringsvärde, Nöjdhet (enkät)
Lönestrukturen inom skolan ska stödja en god
resultatutveckling.
Löneutveckling/betygsutveckling

Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet
Inriktningsmål:
Vi ska erbjuda variationsrika boendemiljöer som stödjer
trivsel och trygghet, delaktighet och tillgänglighet.
Indikator
Medborgarenkät
Inriktningsmål:
Indikator

Inriktningsmål:
Indikator

Signatur justerare

Vi ska ligga i framkant inom energisektorn genom
hushållning och omställning till ickefossila bränslen.
Energiförbrukning per enhet, andel ickefossila bränslen
KKiK 35, Återvinning av hushållsavfall
KKiK 36, Andel miljöbilar
Vi ska genom förebyggande insatser stödja en god
folkhälsoutveckling
KKiK 34, Ohälsotalet i kommunen
KKiK 10, Hur trygga känner sig medborgarna i
kommunen?
Utdragsbestyrkande
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Fokusområde: Dialog
Inriktningsmål:
Indikator

Tillgängligheten ska öka genom fysiska möten samt etjänster för service och dialog.
KKiK 1-3, Tillgänglighetsmätning
- Svar på e-post
- Kontakt med handläggare på telefon
- Gott bemötande vid fråga på telefon

Inriktningsmål:

Medborgarmöten ska vara en naturlig del av
verksamheten.

Inriktningsmål:

Hemsidan ska ge ökad transparens mot de olika
verksamheternas innehåll och resultat.
KKiK 14, Hur god är kommunens webbinformation
Till medborgarna

Indikator

Inriktningsmål:
Indikator

Sociala medier ska användas som ett verktyg för dialog
KKiK 15, Mått för delaktighet och information
- Index baserat på 20 frågor

Fokusområde: Varumärkesbyggande
Inriktningsmål:
Klippan ska vara en grön och välskött kommun.
Indikator
Medborgarenkät
Inriktningsmål:

Kommunens alla anställda ska stimuleras att ta
helhetsansvar även utanför sitt eget arbetsområde.

Inriktningsmål:

Vi ska stödja samhörighet och sociala nätverk i
lokalsamhället.
KKiK 33, Företagsklimatet enligt Insikt

Indikator

Gemensamma inriktningsmål för samtliga nämnder
Ekonomi
Inriktningsmål:
Verksamheterna ska kännetecknas av god ekonomisk
hushållning och förmåga till anpassning och
omprövning.
Indikator
Ekonomiskt resultat relaterat till övriga mål
Inriktningsmål:

Indikator

Signatur justerare

Kommunens anställda ska vara delaktiga i sin enhets
ekonomi för att öka förståelsen mellan förvaltningarna
och se helheten i kommunens ekonomi.
Medarbetarenkät
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Medarbetare
Inriktningsmål:
Indikator
Inriktningsmål:

Indikator
Inriktningsmål:
Indikator

Klippans kommun ska upplevas som en tydlig, attraktiv
och god arbetsgivare med god kompetensförsörjning.
Medarbetarenkät
Medarbetarna ska stödjas i att se verksamheterna som
delar i en helhet och därigenom stärka kommunens
varumärke.
Medarbetarenkät
Klippans kommun anställda ska spegla en mångfald av
erfarenhet, kunskap och bakgrund.
Kön, ålder, bakgrund, utbildning, språk.

_____
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§ 64
Revidering av taxa i barnomsorg
KS 2012.0380.043

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har reviderat tillämpningsreglerna för förskola och
pedagogisk omsorg så att vid inskolning tas avgift ut för 15 tim/vecka de första 10
dagarna. Därefter gäller avgiften efter ordinarie schema (tidigare gällde detta från
första dag). Samtidigt har föreslagits för fritidsverksamhet/ pedagogisk omsorg att
taxan för enbart lovplats (fritidsplats på loven) höjs till 100 kr/dag (tidigare betalade
föräldrarna 50 kr/dag).
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2012-03-26 § 60
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2012-04-18 § 83
Yrkanden
Rune Persson (S) yrkar avslag på förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen bifaller
Arbetsutskottets förslag. Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Den som stöder Arbetsutskottets förslag röstar Ja.
Den som stöder Rune Perssons förslag röstar Nej.
Vid den följande omröstningen avges 6 Ja-röster (nämligen av Bengt Svensson, Jens
Westring, Jan-Olof Karlsson, Madeleine Atlas, Karl-Axel Wilhelmsson och Bodil
Andersson) och 5 Nej-röster (nämligen av Rune Persson, Eva Stjärnlind, Kerstin
Persson, Michael Nemeti och Gunilla Svensson). Två ledamöter avstår från att rösta
(nämligen Richard Johansson och Matthias Rausbo).
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Taxan för fritidsplats på loven höjs till 100 kr/dag från och med 2012-07-01.
Reservation
Rune Persson, Eva Stjärnlind, Kerstin Persson, Michael Nemeti och Gunilla
Svensson, samtliga (S), reserverar sig mot beslutet.
_____
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§ 65
Redovisning av vårdnadsbidrag
KS 2011.0892.630

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade § 53/2008 att införa helt vårdnadsbidrag från och
med 1 augusti 2008 samt att genomföra en utvärdering av detta i augusti 2009. Barnoch utbildningsnämnden har genomfört en utvärdering där kostnaderna och
användningen av vårdnadsbidraget redovisas.
Vårdnadsbidraget är budgeterat till en miljon kr/år. Utbetalda bidrag framgår av
bilaga Ks § 65/12. Administration av bidraget beräknas ta ca 16 tim/mån i anspråk.
Under perioden aug 2008 – dec 2011 har 94 avslutade vårdnadsbidrag utbetalts
(varav 7 till ensamstående)
51 från Klippan (varav 5 ensamstående)
22 från Ljungbyhed (varav 1 ensamstående)
21 från Östra Ljungby/Stidsvig (varav 1 ensamstående)
-

7 föräldrar var födda på 60-talet
46 föräldrar var födda på 70-talet
41 föräldrar var födda på 80-talet

I dagsläget är det 21 som får utbetalt vårdnadsbidrag (varav 4 ensamstående)
13 från Klippan (varav 2 ensamstående)
1 från Ljungbyhed (varav 1 ensamstående)
7 från Östra Ljungby/Stidsvig (varav 1 ensamstående)
-

1 förälder är född på 60-talet
10 föräldrar är födda på 70-talet
10 föräldrar är födda på 80-talet

Snittet per familj under hela tiden är 9 månader.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-12-12, § 201 och 2012-03-26, § 59
Arbetsutskottets återremiss 2012-01-18, § 8
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2012-04-18 § 84
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Utvärderingen godkänns.
_____
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§ 66
Samverkan inom överförmyndarverksamheten
KS 2011.0776.012

Ärendet
Klippans och Perstorps kommuner samverkar idag genom att Klippan genom avtal
om 0,25 tjänst svarar för handläggningen i Perstorps kommun. Fråga om
möjligheterna till mellankommunal samverkan kring överförmyndarverksamheten
har väckts inom ramen för 6 K-samarbetet och diskuterats under ett antal år.
Syftet med samverkan var att minska sårbarheten i organisationen, få en ökad
kompetens och kontinuitet vid rekrytering.
Perstorps kommun har redan 2010 förklarat sig intresserad av att vara värdkommun
för en sådan samverkan och inbjöd 11 kommuner i Skåne till dialog kring frågan.
Perstorps kommun utredde förutsättningar för samverkan.
Kommunstyrelsen i Klippan ställde sig 2010-06-09, § 94, positiv till
mellankommunal samverkan under vissa förutsättningar. Därefter avstannade
diskussionerna eftersom för få kommuner visade intresse att gå vidare.
Under 2011 ställde Perstorps kommun ny förfrågan och då anmälde även Bjuvs
kommun intresse för samverkan och diskussionerna återupptogs vad gäller
samverkan mellan Perstorp, Bjuv och Klippan.
Perstorps kommun har upprättat förslag till avtal rörande gemensam
förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten i Perstorps, Bjuv och
Klippans kommuner. Den gemensamma organisationen med 2,25 årsarbetskrafter
startar enligt förslaget 1 augusti 2012 med Perstorp som värdkommun och
arbetsställe och med de övriga förutsättningar som framgår av avtalsförslag, bilaga
Ks § 66/12.
Överförmyndarnämnden anser i sitt yttrande 2012-02-10, § 3, att verksamheten
enligt förslaget är för liten för att syftet med olika kompetenser och minskad
sårbarhet ska kunna uppnås. För detta krävs minst 3 årsarbetskrafter i organisationen.
Organisationen bör starta tidigast vid årsskiftet 2012/2013 för att verksamheten ska
vara kvalitetssäkrad. Om inte dessa önskemål kan tillgodoses förordar nämnden en
annan form av samverkan, enligt sitt tidigare yttrande § 35/11, i avvaktan på att fler
kommuner ansluter sig.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-09, § 94
Överförmyndarnämndens protokoll 2011-11-04, § 35, och 2012-02-10, § 3
Perstorps kommun, förslag till avtal om samverkan 2012-04-03
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2012-04-18 § 85
Signatur justerare
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Yrkanden
Kerstin Persson (S) yrkar återremiss på ärendet, för att höra Kommunala
Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet, samt för redovisning av
genomsnittligt antal besök i veckan till överförmyndaren, uppdelat på företrädare och
huvudmän.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras.
_____
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§ 67
Svar på motion om fritidsaktivitet för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning
KS 2009.0498.816

Ärendet
Eva Stjärnlind (S) inlämnade 2009-11-27 motion angående fritidsaktivitet för barn
och ungdomar med funktionsnedsättning, bilaga Ks § 67/12. Kommunstyrelsens
arbetsutskott remitterade 2010-01-20 motionen till barn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden för beredning.
Av yttrande från Socialnämnden 2010-10-05, § 121, framgår följande:
”Barn och ungdomar över 13 år med funktionsnedsättning och som är beviljad
personlig assistent har inte rätt att vara på handikappomsorgens korttidstillsyn. Från
hösten 2009 har särskolan på sitt fritidshem kunnat ta emot barn/ungdomar så länge
de klarar att hantera det inom sina ekonomiska ramar och under förutsättning att
föräldrarna betalar för extra kostnader som uppstår som kost, utflykter m.m. Under
sommaren då skolans verksamhet var stängd erbjöds barnen/ungdomarna att följa
med på ”korttidens” utflykter och övriga aktiviteter utanför ”korttidens” egna lokaler.
Denna möjlighet valde flera att ta del av. Möjligheter erbjöds också att använda
sinnesrummet inom daglig verksamhets lokaler på ”Lönnen”. Detta utnyttjades inte.
Det finns helt klart ett behov av att utveckla möjligheterna till varierade fritidsaktiviteter för barn/ungdomar med funktionsnedsättning inom kommunen, inte minst
under loven. Samarbetet mellan kultur/fritid, skola och socialtjänst har på senare tid
fördjupats och med de möjligheter som ligger framför oss med t.ex. ”Sågen” så ska
det självklart arbetas tillsammans för att utveckla möjligheterna. Det borde också
rimligtvis finnas möjlighet att utveckla samarbetet med föreningslivet och
frivilligorganisationerna. Det är emellertid omöjligt att finansiera en helt ny
verksamhet/anställning inom resp nämnds nuvarande ekonomiska ramar”
Av yttrande från Barn- och utbildningsnämnden 2010-05-24, § 92, framgår
(förkortat) att Träningsskolan haft en försöksverksamhet där man låtit två elever från
skolan över 13 år vistas på fritidshemmet under förutsättning att de följer vissa
överenskomna regler. Exempelvis måste eleven ledsagas av assistent och anpassa sig
till fritidsverksamhetens regler samt själv stå för kostnader som tillkommer vid
aktiviteter såsom glass, inträden etc. Behovet av fritidshemsplatser konstateras vara
stort, särskilt om förfrågningar från grannkommunernas räknas in. En förutsättning
för att kunna ta mot elever över 13 år i en öppen verksamhet, bör vara att erbjudandet
om fritidshemsplats gäller till dess att eleven börjar gymnasieskolan. Det behövs
även upprättas kontrakt mellan skola och elevens vårdnadshavare vad gäller
försäkring och ansvar vid elevens besök på fritidshemmet. Ett samarbete med LSS i
Klippan har inletts för att göra en kartläggning av hur många barn/elever som man
anser har behov som är kända i deras verksamhet.
Signatur justerare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade § 259/10, motionen till
Socialnämnden för att i samråd med Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och
fritidsnämnden ytterligare bereda ärendet.
Barn- och utbildningsnämnden har 2011-12-12, § 203, tillsammans med
Socialnämnden 2012-01-10, § 11, yttrat sig i samråd med Kultur- och
fritidsnämnden:
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden ställer sig så som tidigare
positiva till motionens förslag. Så gör även Kultur- och fritidsnämnden. De tre
nämnderna har idag ett nära samarbete i ett försök att skapa en helhetssyn kring
barns och ungdomars behov. Det är viktigt att barn och ungdomar ges möjlighet till
samvaro och meningsfull fritid.
Ett exempel på positivt samarbete mellan förvaltningar och ideella föreningar är
caféverksamhet på ”Sågen” som nu pågått som försöksverksamhet i drygt ett år. Dit
erbjuds barn och ungdomar från 10 år att komma tisdagskvällar för att umgås och
utöva fritidsaktiviteter med andra jämnåriga. Kultur- och fritidsnämnden bidrar med
lokaler och Socialförvaltningen bidrar med personal två kvällar i månaden. Barn- och
utbildningsnämnden ansvarar för de fritidsaktiviteter som är direkt lagstadgade, det
vill säga fritidsverksamhet upp till 12 år.
I övrigt är förhållandena som angavs i tidigare inlämnade yttranden oförändrade.
Samtliga tre nämnder har 2011 ett ansträngt ekonomiskt läge, något som enligt alla
prognoser verkar gälla även för 2012. Satsningar på nya verksamheter blir därför
svåra att rymma inom befintlig budgetram.
Beredningen av motionen har gjort att ett antal tankar fötts i verksamheten, som fört
den framåt.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2012-02-01, § 15, för kostnadsberäkning
och budgetbedömning.
Socialnämnden har i sitt yttrande 2012-04-03, § 63, angett att man inför ramäskande
för år 2013 lyft in frågan och beaktat kostnaderna. Förslaget är fortfarande baserat på
den verksamhet som på försök bedrivits på ”Sågen” med cafékväll en gång per vecka
där socialförvaltningen finansierat två kvällar/månad. Beräknad kostnad för 2013 är
25 000 kr.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande 2012-03-26, § 57, redovisat en
schablonberäkning baserat på fem barn. I beräkningsgrunden ingår 5 barn i ålder 1215 år, att verksamheten inryms i befintlig fritidhemsverksamhet i särskolan
Antilopen dagligen kl 13.00-17.30, utökning med 1-2 fritidpedagog/ledare á 60 %
beroende på funktionshindrets art, ordinarie fritidshemstaxa 0-840 kr/mån. Inga
hyres- eller OH-kostnader ingår i beräkningen.
Kostnaden bedöms då totalt uppgå till 247 000-479 000 kr/år. Eventuellt tillkommer
personlig assistent samt ev anpassningar i ute- och innemiljön.
Signatur justerare
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Ekonomikontoret har i yttrande 2012-04-12 konstaterat att äskande för ändamålet
finns med i pågående budgetarbete inför 2013. Vad avser innevarande år så pågår
försök/projekt i mindre skala inom båda de stora nämnderna. Då en utökning av
projekten inte kan ses som akuta verksamhetsbehov bör de hanteras i ordinarie
årsbudgetarbete.
Beslutsunderlag
Eva Stjärnlinds motion 2009-11-27
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2010-05-24, § 92, 2011-12-12-, § 203,
2012-03-26, § 57
Socialnämndens yttrande 2010-10-05, § 121, 2012-01-10, § 11 samt 2012-04-03, §
63.
Ekonomikontorets yttrande 2012-04-12.
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2012-04-18 § 86
Yrkanden
Eva Stjärnlind (S) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsen bifaller
Arbetsutskottets förslag. Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Den som stöder Arbetsutskottets förslag röstar Ja.
Den som stöder Eva Stjärnlinds förslag röstar Nej.
Vid den följande omröstningen avges 6 Ja-röster (nämligen av Bengt Svensson, Jens
Westring, Jan-Olof Karlsson, Madeleine Atlas, Karl-Axel Wilhelmsson och Bodil
Andersson) och 6 Nej-röster (nämligen av Rune Persson, Eva Stjärnlind, Kerstin
Persson, Michael Nemeti, Gunilla Svensson och Matthias Rausbo). En ledamot
avstår från att rösta (nämligen Richard Johansson).
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Det noteras att i budgetarbetet har från 2013 tillförts 100 000 kr vardera för
utökad verksamhet till Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden för att
genomföra insatser enligt motionens intentioner.
2. Motionen anses därmed besvarad.
Reservation
Rune Persson, Eva Stjärnlind, Kerstin Persson, Michael Nemeti och Gunilla
Svensson, samtliga (S), reserverar sig mot beslutet.
_____
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§ 68
Årets företagare 2012
KS 2012.0395.140

Ärendet
Utmärkelsen Årets företagare delas ut till en företagare som under året utfört en
prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för
andra företagare. Kommunen nominerar kandidat tillsammans med Företagarna i
Klippan.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2012-04-18 § 87
Yrkande
Bengt Svensson (M) yrkar att Billy Nilsson och Jan Nilsson nomineras, med
motiveringen: ”Årets Företagare 2012 är entusiastiska, kreativa och drivande
företagsledare. De visar en stark framtidstro och är goda förebilder inom friskvårdsoch rehabiliteringssektorn. Trots växande konkurrens i branschen har de skapat
utrymme för att utveckla sin verksamhet i nya fräscha lokaler. Billy Nilsson och Jan
Nilsson har med Hälso- och Vårdcentrum Kupolen AB tillfört en ny dimension i
kommunens näringsliv och är välförtjänta vinnare av årets pris.”
Kommunstyrelsens beslut
Billy Nilsson och Jan Nilsson nomineras som Årets Företagare 2012.
_____
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§ 69
Årsredovisning 2011 för Kommunalförbundet Medelpunkten
KS 2012.0217.042

Ärendet
Kommunalförbundet Medelpunkten har 2012-03-26 överlämnat årsredovisning för
2011, bilaga Ks § 69/12, samt revisionsberättelse jämte KPMG:s bokslutsrapport för
2011.
Revisorerna har tillstyrkt att direktionen samt de enskilda ledamöterna beviljas
ansvarsfrihet samt att årsredovisningen för 2011 godkänns.
Fullmäktiges ställningstagande om ansvarsfrihet skall avse Kommunalförbundets
direktion i sin helhet. Årsredovisningen presenterades vid samråd med
medlemskommunerna den 27 april i Åstorp.
Beslutsunderlag
Kommunalförbundet Medelpunkten, Årsredovisning 2011 jämte Revisionsberättelse
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2012-04-18 § 89
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten och de enskilda
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för år 2011.
2. Kommunalförbundets årsredovisning för 2011 godkänns enligt bilaga Ks § 69/12.
_____
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§ 70
Kommunalförbundet AV Media Skåne – ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011
KS 2012.0219.042

Ärendet
Kommunalförbundet AV Media Skåne har överlämnat bokslut och verksamhetsberättelse för år 2011 samt revisionsberättelse till medlemskommunerna med
hemställan om ansvarsfrihet för direktionen, bilaga Ks § 70/12.
Beslutsunderlag
AV Media Skånes årsredovisning för 2011 jämte revisionsberättelse
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2012-04-18 § 90
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011.
2. Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2011 noteras enligt bilaga Ks § 70/12.
_____
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§ 71
Lokal trafikföreskrift på Storgatan
KS 2012.0433.511

Ärendet
Storgatan mellan ”bautastenarna” är sedan flera år reglerad som vad idag benämns
”gångfartsområde”. På ett gångfartsområde gäller att:
- fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart
- fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade p-platser
- fordonsförare har väjningsplikt mot gående
Därtill gäller för trafik i en vägkorsning m.m.: ”En förare har också väjningplikt mot
varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg från
…ett gångfartsområde…”
Gångfartsområdet kan ifrågasättas vad gäller dagens fordonshastigheter och
väjningsplikt mot gående. Bilden eller upplevelsen av att gatan är huvudgata lever
kvar hos många och utformningen av gatan dämpar inte hastigheten. Väjningsplikten
på anslutande Åbyplan (gatan mellan Torget och Storgatan) och Apoteksgatan
förstärker snarast uppfattningen av huvudgata.
En åtgärd för att motverka förhållandet ovan är att förändra väjningsplikten. Att ta
bort väjningsplikten på de två angränsande gatorna bedöms som behövligt men inte
tillräckligt. Det som föreskrivs i Trafikförordningen om väjningsplikt efterlevs inte i
tillräcklig grad utan en förstärkning är lämplig i form av faktiskt skyltad
väjningsplikt vid de två ändarna på gångfartsområdet. Bilaga Ks § 71/12.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2012-04-17
Lokal trafikföreskrift 1276 2012:216 och 217
Förklarande karta
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2012-04-25 § 94
Kommunstyrelsens beslut
Lokal trafikföreskrift (LTF) 2012:216 och 217 godkänns.
_____
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§ 72
Lokal trafikföreskrift med parkeringsförbud på del av Norra
Skolgatan i Klippan
KS 2012.0436.511

Ärendet
Vid flera tillfällen har det framkommit att det är svårt för skolbussen att svänga in på
Norra Skolgatan från Storgatan. Detta beror på bilar som stannar och står länge på
Norra Skolgatan för besök till konditoriet eller vårdcentralen.
Det finns en större parkeringsplats att tillgå längs Norra Skolgatan och på
Stenbocksgatan gäller normala parkeringsmöjligheter, om parkeringsplatsen är
fullbelagd.
För att eliminera (eller minska) problemet för skolbussen, och med hänvisning till att
bra alternativa parkeringsmöjligheter finns, föreslås att parkering och stannande
förbjuds på Norra Skolgatans östra sida, mellan Storgatan och Stenbocksgatan.
Bilaga Ks § 72/12.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2012-04-17
Lokal trafikföreskrift (LTF) 1276 2012:218
Förklarande karta
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2012-04-25 § 95
Kommunstyrelsens beslut
Lokal trafikföreskrift (LTF) 2012:218 godkänns.
_____
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§ 73
Ledningssystem, Klippans kommun
KS 2012.0419.100

Ärendet
En projektgrupp har arbetat med förfrågningsunderlag avseende upphandling av nytt
ledningssystem. Det nya ledningssystemet är tänkt att ersätta nuvarande Cockpit som
bedömts vara mindre användarvänligt och som har begränsningar
utvecklingsmässigt.
Systemet ska underlätta och effektivisera det administrativa arbetet och fungera väl
tillsammans med de system vi har idag genom att bland annat;
- erbjuda chefer och administratörer ett enkelt och överskådligt sätt att se sin
verksamhets mest värdefulla information gällande målstyrning, ekonomi, personal
och vissa verksamhetsmått samt kommunicera detta mellan varandra.
- underlätta för cheferna att enkelt följa upp och till viss del analysera utfall i sitt
dagliga arbete.
- underlätta administration och produktion av kommunens periodiska rapporter.
- för chefer på olika nivåer ska systemet vara den naturliga arbetsytan där man kan
hämta information samt följa upp och planera för sin verksamhet.
- verktyget skall vara flexibelt i stödet för vår styrmodell eftersom den ständigt
förändras.
- Verktyget ska även främja en transparens i organisationen genom att resultat ska
kunna göras mer synliga genom publicering via intranät och hemsida
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets skrivelse 2012-04-24
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2012-04-25 § 99
Kommunstyrelsens beslut
Finansiering av högst 500 tkr sker genom Kommunstyrelsens anslag till förfogande
för investeringar.
_____
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§ 74
Delegationsärenden
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på
kommunstyrelsens uppdrag:
2012-03-28 Enligt protokoll, §§ 69-71
2012-04-11 Enligt protokoll, §§ 72-78
2012-04-18 Enligt protokoll, §§ 79-92

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet

Bostadsanpassningsbidrag
för tiden 2012-03-01—2012-03-31.

Teknisk förvaltning
assistent

Beslutsattest för nämnd och ledning
inom socialnämnden fr.o.m 2012-04-10.

Ekonomichef

Fullmakt för E-tjänster gällande
Naturbruksgymnasiet, Östra Ljungby

Kommunstyrelsens
1:e v ordförande

Personalärenden enligt delegationsordning antagen av kommunstyrelsen
2007-02-14, § 34, delegationsprotokoll 14-15
_____
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§ 75
Informationsärenden
Ärendet
Följande informationsärenden föreligger och läggs med godkännande till
handlingarna:
Dnr 2012.494-1.013
Aktuell befolkningsstatistik redovisas av Jonas Hertzman
Dnr 2008.89-10.319
Tekniska förvaltningen – Skrivelse 2012-04-10 angående synpunkter på
anläggningsåtgärd berörande Herrevadskloster ga:3.
Dnr 2011.248-4.417
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut till Boj Transportvagnar AB gällande tillstånd
enligt miljöbalken för tillverkning av plastprodukter, kod 25:20.
Dnr 2012.21-1.042
Kommunassurans Syd Försäkrings AB – Årsredovisning 2011.
Dnr 2012.212-2-3.042
Kommunassurans Syd Försäkrings AB – Kallelse till årsstämma 2012-05-08.
Dnr 2012.139-3.106
Åstorps kommun – Sammanträdesprotokoll 2012-04-04 § 57, gällande
förbundsbildning Skåne Nordväst Räddningstjänster.
Dnr 2012.455-1.107
SKL Kommentus – Bolagsstämma i SKL Kommentus AB 2012-04-17.
Dnr 2012.455-2.107
Sveriges Kommuner och Landsting – Medlemsnytta genom SKL Kommentus.
Dnr 2012.447-1.303
Länsstyrelsen i Skåne län – Meddelande till kommunerna i Skåne län gällande
vägledning för kommunernas planering av vatten och avlopp.
Dnr 2012.28-5.371
Energimarknadsinspektionen – Beslut 2012-04-03 gällande E.ON Elnät Sverige AB
meddelas nätkoncession för linje för ny 20 kV markkabel mellan Klippan och
Stackarp i Klippans kommun.
Dnr 2012.456-1.433
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut 2012-04-18 till Hans & Annika Wretensjö
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gällande ansökan om tillstånd att uppföra ett enbostadshus, stall och garage inom
område med landskapsbildsskydd på del av fastigheten Krika 1:44 i Klippans
kommun.
Dnr 2012.420-1.872
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut 2012-04-10 till A-M Wendt gällande tillstånd till
ingrepp i fast fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten
Storaryd 1:6, fornlämning nr 286 och 287 i Riseberga socken, Klippans kommun.
Dnr 2012.421-1.872
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut 2012-04-10 till A-M Wendt gällande tillstånd till
ingrepp i fast fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten
Smålanden 1:21, fornlämning nr 392 i Riseberga socken, Klippans kommun.
Dnr 2012.454-1.872
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut 2012-03-22 till Sveaskog Förvaltnings AB
gällande tillstånd till ingrepp i fast fornlämning i samband med
föryngringsavverkning inom fastigheten Farstorp 1:9, fornlämning nr 395 i
Riseberga socken, Klippans kommun.
Miljöstyrgruppen – Protokoll 2012-03-03.
SIKAB – Bolagsstämma 2012-03-29.
SIKAB – Protokoll 2012-04-12.
Treklövern Bostads AB – Bolagsstämma 2012-03-29.
Treklövern Bostads AB – Protokoll 2012-04-12.
Söderåsens miljöförbund – Sammanträdesprotokoll 2012-04-10.
Kommunförbundet Skåne – Minnesanteckningar 2012-03-23.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 12:13, SKL erbjuder startpaket för
jämställdhetsintegrering.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 12:14, Vårpropositionen för år 2012.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 12:16, Feriejobb sommaren 2012.
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