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§ 183
Kurser och konferenser m.m.
Ärendet
Följande inbjudningar till kurser m m föreligger.
Bengtsfors Kommun – Från giftig industrimark till pedagogisk park, Bengtsfors,
2010-09-02
Revisorerna – Granskning av årlig verksamhet, Sessionssalen, 2010-11-16.
Kommunförbundet Skåne – Vad innebär etableringsformen för framgångsrik
etablering av nyanlända?, Åhus, 2010-09-15.
PriceWaterHouseCoopers – Seminarium kring kommunägda företag hösten 2010,
Åhus Strand 2010-10-14, eller Örenäs Slott 2010-10-20.
Regionförbundet Södra Småland – Förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter,
Växjö, 2010-12-03.
Region Skåne – Dialogmöte om bredbandsstrategi för Skåne, Helsingborg, 2010-0907.
Region Skåne – Seminarium för dialog kring utvecklingen av patientnämnden Skåne,
Lund, 2010-10-15.
SCB – 2010 års val, Stockholm, 2010-09-28.
Sveriges Kommuner och Landsting – MR-dagarna i Örebro, Örebro,
2010-11-15—11-16.
Nårab – Inbjudan till ägarmöte 2010-08-26 i Hyllstofta
Färingtofta norra ideell förening m fl – Konsert och manifestation mot vindkraftverk,
Knutstorps borg 2010-08-29
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
Att medge möjlighet till deltagande enligt följande:
Möte med Revisorerna 2010-11-16, Granskning av årlig verksamhet –
Arbetsutskottet samt en representant/parti i Kommunstyrelsen som inte ingår i
Arbetsutskottet.
Signatur justerare
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Ägarmöte med Nårab 2010-08-26 – Rune Persson och Bengt Alfredsson
Vattenriksdag i Skövde, sept 2010 – Bengt Alfredsson.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

4 (17)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

5 (17)

Sammanträdesdatum

2010-08-18

§ 184
Bostadsanpassning
KS 2010.0324.274

Ärende 10039
Ansökan har inkommit om bidrag för montering av rullstolshiss vid nivåskillnad i
bostaden. Åtgärderna är kostnadsberäknade till 150 000 kr.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningen tjänsteskrivelse 2010-08-17.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att bifalla ansökan om bostadsanpassningsbidrag med 150 000 kr inkl moms som
utbetalas efter verifiering av kostnaderna.
_____
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§ 185
Bostadsanpassning
KS 2010.0346.274

Ärende 10041
Ansökan har inkommit om bidrag för montering av en rullstolshiss samt ramp vid
entré. Kostnad för hisschakt och –montering samt ramp beräknas till 98 600 kr.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningen, tjänsteskrivelse 2010-08-17.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att bifalla ansökan om bostadsanpassningsbidrag med 98 600 kr inkl moms som
utbetalas efter verifiering av kostnaderna.
_____
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§ 186
Upphandling av utförande av kontrollprogram vid f.d.
Läderfabriken
KS 2002.0388.430

Ärendet
ProjektgruppenI har i samverkan med Structor miljö i Göteborg AB arbetat fram
förfrågningsunderlag avseende utförande av kontrollprogram vid f.d. Läderfabriken.
Bakgrund
Projekt sanering av Klippans Läderfabrik har under det senaste året gått in i en
operativ fas. Skorstenen revs under hösten 2009 och fabriken beräknas vara helt
borta i början på 2011. Bidrag för sanering av villaträdgårdar har beviljats och
förhoppningsvis kan entreprenaden starta under vintern 2010/2011.
För att kontrollera vilken påverkan på omgivningen projektet som helhet har, d.v.s.
rivning läderfabrik, sanering villaträdgårdar och längre fram även sanering av
fabriksområdet, har ett förslag på kontrollprogram utarbetats av Structor miljö i
Göteborg AB. Programmet avser kontroll av grundvatten, ytvatten, dagvatten och
bottenfauna i Bäljane å.
Denna upphandling och de förslag på utvärderingskriterier som presenteras rör
utförandet av kontrollprogrammet. Enligt nu liggande förslag handlas ett år i taget av
kontroller upp och därefter kommande år handlas upp som option. Att endast handla
upp ett år i taget ger möjlighet att kunna avbryta programmet om förutsättningarna i
form av ekonomi eller tid skulle förändras.
Medel för kontrollprogrammets första år tas från redan beviljat statsbidrag för
rivning av Läderfabriken. Därefter kommer medel att tas från löpande saneringsprojekt.
I enlighet med inköpspolicyn skall igångsättandet av upphandlingen samt
kvalificeringskrav och utvärderingskriterier beslutas innan publicering och utskick.
Beslutsunderlag
Projektledare läderfabrikssaneringen, tjänsteskrivelse 2010-08-10 med förslag till
kvalificeringskrav och utvärderingskriterier.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att igångsätta upphandlingen samt
att anta kvalificeringskrav och utvärderingskriterier enligt bilaga Au § 186/10.
_____
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§ 187
Våtmarksområde vid Fabriksvägen och dagvattenhantering
KS 2010.0174.430

Ärendet
Styrgruppen för Agenda 21 anser att omhändertagande av dagvatten skall vid all
nyplanering genomföras lokalt alternativt på annat sätt och skall redovisas i alla
planskeden samt att åtgärder för omhändertagande av dagvatten även skall införas i
befintlig bebyggelse där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Man bör
arbeta för att dagvatten på olika sätt omhändertas innan vattnet når recipienten.
Positiva effekter av att ta hand om dagvatten är:
1.
Minskad föroreningsbelastning på vattendrag.
2.
Minskad risk för källaröversvämningar.
3.
Utjämning av flödesvariationer till ledningar, reningsverk och recipient.
4.
Befintlig kapacitet i dagvattenledningar inte behöver ökas.
Det finns olika sätt att införa omhändertagande av dagvatten genom exempelvis
fördröjning vid källan, ex infiltration, marksten.
Trög avledning, ex ytvatten leds sakta över gräsbevuxen mark, svackdiken,
makadamfyllda infiltrationsdiken.
Fördröjningsmagasin, ex dammar, våtmarker.
Agenda gruppen föreslår i skrivelse 2010-03-04
1 att en våtmark anläggs på fastigheten Klippan 3:9, i ravinen mellan Fäladsgatan
och Åbytorpsvägen. Förslagsvis anläggs våtmarksområdet såväl söder som norr om
Fabriksvägen och med vattenspegel på den södra sidan. Den föreslagna marken
utgörs av betesmark med ett våtmarksområde/vattenflöde som rinner ut i Rönneå.
Delar av ravinens våtmarksområde fylldes ut när Fabriksvägen anlades.
Grundläggande undersökningar, bland annat geologisk bedömning får visa om
projektet är tekniskt genomförbart. Föreslaget våtmarksområde kan vara mycket
lämplig för omhändertagande av dagvatten.
2 att en dagvattenplan upprättas för omhändertagande av dagvatten från befintlig
bebyggelse. Planen bör beskriva hur dagvattnet i framtiden skall hanteras, med
exempelvis detaljerade strategier, bedömningsgrunder, handlingsprogram med
riktlinjer, genomförande och prioritering, förslag till dagvattenåtgärer etc.
Arbetsutskottet remitterade 2010-04-14, § 90, ärendet till tekniska förvaltningen för
yttrande.
Tekniska förvaltningen anger i yttrande 2010-07-29 att man inte har några
invändningar mot styrgruppens resonemang gällande våtmark i sänkan från
Ravingatan, ”under” Fabriksvägen och ner mot Rönne å. Det som dock måste
påpekas och alltid ihågkommas, är att damm med permanent vattenspegel innebär
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skötsel och mer än småpengar som ska in i driftbudgeten.
I sänkan borde det finnas goda möjligheter att fördröja vattenavrinningen från
nederbörd och snabb snösmältning genom några trappliknande vallar som kortvarigt
magasinerar dagvattnet och släpper det vidare i ett strypt utlopp. Vid extrema flöden
kan vattnet brädda över vallkrönen. En geoteknisk utredning bedöms kosta 60 kkr.
Dagvattenplan
Synen på dagvattenhantering har förändrats under de två senaste decennierna. Det
tyngsta skälet är förtätningar och nyexploatering på mindre lättbyggd mark i de
större städerna. Befintliga dagvattenledningar har helt enkelt inte kunnat ta emot
vatten från nya asfalterade ytor och tak. Naturligtvis finns det också miljöargument
för lokalt omhändertagande av dagvatten.
Även i Klippans kommun är dagvattnet en fråga för kommunen att överväga, och då
redan innan detaljplanearbete påbörjas, och för exploatören att planera för. Normalt
kan dagvatten från nya bebyggelseområden släppas ut bara i ett strypt flöde. Ett
aktuellt exempel är exploateringen av Brohällan, där så gäller.
Tekniska förvaltningen har ett uppdaterat förhållningssätt, en sammanställning över
alla punkter där dagvatten släpps ut i vattendrag och liknande, och därtill vissa
uppslag till åtgärder för att begränsa utsläppsflödena. Önskas en dagvattenplan i form
av ett sammanställt prydligt dokument, inom kanske ett år? Då är det fråga om en
konsultinsats för cirka 200 kkr. I annat fall utarbetar personalen inom VAverksamheten en plan, parallellt med löpande drift- och investeringsfrågor och under
en tid av 2-3 år.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2010-03-04 från Agenda 21-gruppen
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-07-29.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa 60 000 kr ur anslaget till Kommunstyrelsens förfogande för genomförande
av föreslagen geoteknisk utredning samt
att förorda att en dagvattenplan utarbetas parallellt med löpande drift- och
investeringsfrågor under 2-3 år.
_____
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§ 188
Fördjupning av översiktsplanen för H+, Helsingborgs stad,
samråd
KS 2009.0453.212

Ärendet
Helsingborgs stad har 2010-06-01 översänt samrådsredogörelse om fördjupning av
översiktsplanen för H+, Helsingborgs stad, för synpunkter senast den 23 augusti
2010.
Beslutsunderlag
Helsingborgs stads samrådshandlingar 2010-06-01.
Plangruppens tjänsteskrivelse 2010-08-09 med förslag till yttrande.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att avge följande yttrande i enlighet med Plangruppens förslag:
Samrådshandlingen är ett mycket genomarbetat och innehållsrikt dokument, som
tycks väl följa det tidigare programmets intentioner. Klippans kommun vill sedan
programskedet ytterligare betona vikten av att utvecklingen och omvandlingen av
Södra Helsingborg, med en fast HH-förbindelse, en ombyggd hamn m.m. gynnar
hela Öresundsregionen.
Det är värdefullt om hamnens industrihistoria i någon form kan bevaras i den stora
omdaningen av hamnområdet.
Utvecklingen av Ramlösa station underlättar pendlingen till och från en rad av Skåne
Nordvästs kommuner, vilket givetvis ger stora regionala plusvärden.
Det är positivt att kunna fortsätta den mellankommunala dialogen kring fysiska
utvecklingsfrågor som t.ex. H+ inom Skåne Nordväst.
(I samrådsredogörelsen finns Klippans kommuns synpunkter på programmet med,
däremot står det på s.26 att Klippans kommun inte har svarat på programhandlingen,
vilket alltså inte stämmer).
_____
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§ 189
Mörkläggningsanordning för konsthallen
KS 2010.0366.861

Ärendet
I samband med att konsthallen byggdes 2004 diskuterades behovet av att kunna
mörklägga lokalen för att kunna genomföra vissa typer av arrangemang och
konstutställningar. Under våren 2010 aktualiserades frågan ånyo vid budgetsamrådet.
Vid det mötet föreslog kommunalrådet att frågan skulle tas upp som ett särskilt
ärende. Kultur- och fritidsnämndens presidium och förvaltning har därefter diskuterat
ärendet och konstaterar att konsthallens användningsområde ytterligare vidgas om
lokalen kan mörkläggas.
Företaget MP-Solskydd, som kommunen har upphandlingsavtal med, har
kostnadsberäknat en lämplig mörkläggningsanordning till ca 120 000 kr.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår nu att 120 000 kr avsätts till projektet med
inriktning att anordningen uppsättes under 3:e kvartalet 2010.
Om kommunstyrelsen bifaller framställningen föreslår Ekonomikontoret finansiering
genom anslaget till Kommunstyrelsens förfogande.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens framställning 2010-07-01.
Ekonomikontorets yttrande 2010-08-1.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa 120 000 kr ur anslaget till Kommunstyrelsens förfogande till en
mörkläggningsanordning för konsthallen.
Efter detta beslut återstår 380 000 kr ur anslaget till Kommunstyrelsens förfogande.
_____
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§ 190
Vänortsträff 2012 i Klippan
KS 2010.0129.105

Ärendet
Rune Persson har i skrivelse inkommen 2010-08-11 redovisat att under vänortsmötet
i Akaa, Finland, beslöts att Klippan skall arrangera nästa möte 2012.
Han föreslår att redan nu skapas en arbetsgrupp, som tillsammans med Föreningen
Norden arbetar fram ett program för mötet. Kultur- och fritidschefen har förklarat sig
villig att leda en sådan grupp, som bör har deltagare från Barn- och utbildningsförvaltningen, tekniska kontoret, musikskolan och kansliet.
Beslutsunderlag
Rune Perssons skrivelse 2010-08-10.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt Kultur- och fritidschefen att skapa och leda en arbetsgrupp enligt ovan
för att tillsammans med Föreningen Norden förbereda vänortsmötet 2012.
_____
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§ 191
Tema Au 29 september
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att vid arbetsutskottets sammanträde 29 september behandlas delårsbokslutet 2010
samt
att inbjuda Arbetsförmedlingen till mötet för arbetsmarknadsrelaterade frågor.
_____
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§ 192
Revidering av Handikapplanen - Fråga
KS 2009.0356

Ärendet
Eva Stjärnlind ställer fråga kring vad som händer med handikapplanen.
Arbetsutskottet har 2010-04-14, § 91, remitterat framställning från Handikapprådet
om revidering av handikapplanen till chefsgruppen för förslag.
Kanslichefen informerar om att upplägg för arbetet med förslag till arbets- och
tidsplan har diskuterats fram i en mindre grupp. Tidigare chefen för handikappomsorgen Ingela Bokström har anlitats för uppdrag som projektledare. Arbetet
beräknas pågå under hösten 2010. Uppdrag och utseende av samordnare i
förvaltningarna kommer att behandlas vid chefsgruppens möte 24 augusti.
Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.
_____
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§ 193
Upprustning av Snyggatorpsskolan
KS 2010.0062.291

Ärendet
Ordföranden lämnar information från senaste mötet med Styrgruppen för
upprustningen av Snyggatorpsskolan. Tidsplanen för arbetet har förskjutits, vilket
innebär att enligt nuvarande inriktning är multiarenan klar under oktober månad
medan hela ombyggnaden är färdig 13 december. Vid styrgruppsmötet framkom
inget som tyder på att inte skolarbetet ska gå att hantera även om det blir en del
störningar. Under tiden utökas en fält-tjänst från 0,75 till heltid. En vattenskada har
också inträffat i hemskunskapslokalen men denna är inte förorsakad av byggprojektet.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
_____
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§ 194
Miljöbokslut 2009 och uppföljning av miljömålsprogram
KS 2010.0098.042

Ärendet
Birgitta J Sternerup, Söderåsens miljöförbund, har på kommunens uppdrag utarbetat
Miljöbokslut för 2009 samt uppföljning av miljömålsprogrammet.
Beslutsunderlag
Förslag till Miljöbokslut 2009
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat Miljöbokslut 2009 samt uppföljning av Miljömålsprogrammet.
_____
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§ 195
Tillstånd enligt Miljöbalken för uppförande och drift av en
gruppstation för vindkraft, Färingtofta vindkraftpark
KS 2010.0369.371

Ärendet
E:ON Vind Sverige AB har ansökt om tillstånd enligt Miljöbalken för uppförande
och drift av en gruppstation för vindkraft, Färingtofta vindkraftpark, på fastigheterna
Bladhult 1:1, Glimminge 1:1, Hjälmsma 1:1, Månstorp 1:1 och Starhult 1:1 i
Klippans kommun.
Länsstyrelsen har i skrivelse lämnat kommunen möjlighet att senast 10 september
2010 inkomma med yttrande i ärendet.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens meddelande 2010-07-02 jämte ansökan
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att begära förlängd svarstid till 1 november 2010.
_____
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Bilaga Au § 186/10
Kommunstyrelsens a.u.
Upphandling av: Utförande av kontrollprogram vid f.d Läderfabriken, Klippans kommun

I samverkan med Structor miljö i Göteborg AB arbetar projektgruppen med förfrågningsunderlag
avseende utförande av kontrollprogram vid f.d. Läderfabriken.
Bakgrund
Projekt sanering av Klippans Läderfabrik har under det senaste året gått in i en operativ fas.
Skorstenen revs under hösten 2009 och fabriken beräknas vara helt borta i början på nästa år.
Bidrag för sanering av villaträdgårdar har beviljats och förhoppningsvis kan entreprenaden starta
under vintern 2010/11.
För att kontrollera vilken påverkan på omgivningen projektet som helhet har, d.v.s rivning
läderfabrik, sanering villaträdgårdar och längre fram även sanering av fabriksområdet, har ett
förslag på kontrollprogram utarbetats av Structor miljö i Göteborg AB. Programmet avser kontroll
av grundvatten, ytvatten, dagvatten och bottenfauna i Bäljane å.
Denna upphandling och de förslag på utvärderingskriterier som presenteras rör utförandet av
kontrollprogrammet. Enligt nu liggande förslag handlas ett år i taget av kontroller upp och därefter
kommande år handlas upp som option. Att vi bara vill handla upp ett år i taget beror på att vi vill
kunna avbryta programmet om förutsättningarna i form av ekonomi eller tid skulle förändras.
Medel för kontrollprogrammets första år tas från redan beviljat statsbidrag för rivning av
Läderfabriken. Därefter kommer medel att tas från då löpande saneringsprojekt.
Förslag till kvalificeringskrav och utvärderingskriterier framgår av bilaga.
I enlighet med Inköpspolicyn skall igångsättandet av upphandlingen samt kvalificeringskrav och
utvärderingskriterier beslutas innan publicering och utskick.
Med hänvisning till Inköpspolicyn hemställs K. S. a.u. besluta;
-

igångsättandet av upphandlingen
att anta kvalificeringskrav och utvärderingskriterier

Zara Isaksson
Beställarombud och projektledare
för läderfabrikssaneringen

Joergen Borgstroem
Upphandlingsansvarig

Bilaga: 1. Sammanställning av upphandlingen

Postadress
264 80 KLIPPAN

Besöksadress
Trädgårdsgatan 12

Telefon Växel
0435-280 00
Direkttelefon
[telefon]

Telefax
0435-184 60

Hemsida
www.klippan.se
E-post
[epost]

Bankgiro
991-2122
Postgiro
829 79-6

2010-08-10

Bilaga Au § 186/10
Bilaga 1: Sammanställning av upphandling:
Utförande av kontrollprogram vid f.d Läderfabriken, Klippans kommun

Upphandlingsform:

Förenklad upphandling enligt LOU 6 kap.

Avtalstyp:

Upphandling av konsulter enligt ABK 96

Kvalificeringskrav:



Följande kvalificeringskrav gäller för anbudsgivaren:
Försäkringar i enlighet med ABK 96
F-Skattsedel samt erlagt skatter och avgifter



Följande kvalificeringskrav gäller för anbudet:
Tillräcklig teknisk kompetens och erfarenhet hos erbjuden
personal
Anbudssumma max 8 p
Utvärdering av genomförda uppdrag max 2 p

Utvärderingskriterier:

Lägsta anbudssumma ger 8 poäng, övriga enligt formel
lägsta anbudssumma/ anbudssumma * 8
Två tidigare genomförda uppdrag utvärderas och kan ge 0,
1 eller 2 poäng
Uppdraget tilldelas anbudslämnare med högsta
sammanlagda poäng
Genomförande av upphandlingen:

Projektgruppen, Läderfabriken

Utvärderingsgrupp:

Zara Isaksson, beställarombud och projektledare
Joergen Borgstroem, upphandlingsansvarig
Tomas Henrysson, extern projektledare

Postadress
264 80 KLIPPAN

Besöksadress
Trädgårdsgatan 12

Telefon Växel
0435-280 00
Direkttelefon
[telefon]

Telefax
0435-184 60

Hemsida
www.klippan.se
E-post
[epost]

Bankgiro
991-2122
Postgiro
829 79-6

