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§ 249 Kurser och konferenser m.m.
§ 250 Rapport från konsortiet angående flygplatsens framtid
§ 251 ÄTA-arbeten inom entreprenaden för sanering av villaträdgårdar vid
f.d. Läderfabriken
§ 252 Information om delstrategi gällande infrastruktur inom Skåne Nordväst
§ 253 Tematiskt tillägg till översiktsplan 2006 för Perstorps kommun,
ÖP 2006, Vindkraft - Utställning
§ 254 Ny översiktsplan för Malmö ÖP2012 - Samråd
§ 255 Internbudget 2012
§ 256 Ansökan från Föreningen Vanvårdad och Bortglömd om ersättning
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§ 249
Kurser och konferenser m.m.
Ärendet
Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger.
Göteborgs stad – Korruption – varför och vad gör vi åt det?, Stockholm, 2011-12-06.
Beslut
Arbetsutskottet avstår från deltagande.
_____
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§ 250
Rapport från konsortiet angående flygplatsens framtid
KS 2011.0434.614

Ärendet
Utbildning av civila piloter under huvudmannaskap av Trafikflyghögskolan i
Ljungbyhed har ägt rum sedan 1984. Riksdagen har beslutat att denna utbildning
skall upphöra 2014 och kommer inte längre att ha sin hemvist under Lunds
universitet. I stället kommer en ny utbildning att ligga under Yrkeshögskolan, som
har att upphandla sådan utbildning under 2012 för start våren 2013.
Under 2010 bildades ett konsortium bestående av Lunds tekniska högskola,
Ljungbyhed Park, Region Skåne och Klippans kommun som partners. Syftet är att
medverka till att den framtida utbildningen kommer att finnas kvar i Ljungbyhed,
men också att arbete med en vision och mål att annan flygrelaterad utbildning kan
starta och komplettera den grundläggande pilotutbildningen. Vidare har konsortiet i
syfte att söka nya partner främst från näringslivet men också från den offentliga
sektorn.
Hans Göran Dahl lämnar en lägesrapport vid dagens sammanträde.
Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.
_____
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§ 251
ÄTA-arbeten inom entreprenaden för sanering av villaträdgårdar
vid f.d. Läderfabriken
KS 2002.0388.430

Ärendet
Projekt sanering av Klippans Läderfabrik löper vidare och är nu mitt uppe i
entreprenadfas avseende sanering av villaträdgårdarna. Val av entreprenör beslutades
i kommunstyrelsens arbetsutskott den 2011-02-09. Överprövning har ej skett så avtal
har tecknats med SVEVIA 2011-02-25.
Entreprenaden handlades ursprungligen upp i enlighet med en mängdförteckning.
Det innebär att projektören, i det här fallet SWECO, gjort en bedömning av hur
mycket av varje ingående post som kommer att upparbetas. Entreprenören har sedan
fått lämna ett pris per post. Summeringen av samtliga poster utgör entreprenadsumman, som i detta fall ligger på 4 953 887 kr.
För att hanteringen av ÄTA (Ändrings- Tilläggs- och Avgående) arbeten skulle bli
effektiv beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-22 att kommunens
projektledare samt externe projektledaren får godkänna ÄTA-arbeten upp till
848 000 kronor (=20 basbelopp).
SVEVIA inkom 2011-06-10 med skrivelse där man önskade ändra ersättningsform
då fakturering enligt mängdförteckningen var mycket komplicerad och
förutsättningarna för saneringen förändrats. Projektledarna tillstyrkte ändringen av
ersättningsform. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-08-17 att ändra
ersättningsformen till självkostnadspris där den tidigare anbudssumman, 4 953 877
kr är takpris. Tilläggsarbeten regleras fortsatt genom ÄTOR.
Det har under entreprenadens gång visat sig att ändringar har fått göras längs vägen
vilket har fördyrat entreprenaden. Detta är ofta mindre ändringar som är att förvänta i
en entreprenad som denna då det alltid upptäcks saker längs vägen som inte finns
med i förfrågningsunderlaget. Dessa har likväl sammantaget gjort att ÄTA-arbetena
närmat sig 848 000 kronor. De senaste veckorna har dock två större förändringar
tillkommit vilket gör att ÄTA-arbetena kommer att sammantaget bli en större summa
än 848 000 kronor. De två stora förändringarna är att en trädgård har tillkommit som
ska saneras under ett uterum till en fastighet vilket kommer att bli komplicerat och
kräva resurser.
Om tilläggskostnader uppstår måste dessa anmälas till beställarens ombud som
skriftligen ska godkänna dessa. För att hanteringen av ÄTA-arbeten ska bli effektiv
ser projektledningen att såväl beställarens ombud som den externa projektledaren bör
ha möjlighet att få fatta beslut om sådana arbeten upp till viss nivå. Förslaget innebär
att projektledarna kan godkänna ÄTOR upp till en total entreprenadkostnad på
4 953 877 kronor + 2 x 848 000 kronor, d.v.s.6 649 877 kronor. Denna entreprenadSignatur justerare
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kostnad ligger fortfarande inom budget som upprättats enligt beviljat bidrag.
Beslutsunderlag
Projektledare Eva Skölds tjänsteskrivelse 2011-10-31.
Arbetsutskottets beslut
1. Redovisningen noteras.
2. Till beställarens ombud för sanering av Klippan Läderfabrik delegeras
godkännande av ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten (ÄTOR) upp till en
kostnad av ytterligare 848 000 kronor (=20 basbelopp).
3. Extern projektledare Tomas Henrysson, Conviro AB, får i uppdrag att som
kommunens beställarombud godkänna ÄTOR vid ordinarie beställarombuds
semester eller annan längre frånvaro (>2 veckor).
4. Anmälan/avstämning ska ske skriftligen till Kommunstyrelsens arbetsutskott –
eller till Kommunstyrelsens ordförande om ärendet brådskar – när ÄTOR för
ytterligare 848 000 kronor upparbetats och innan ytterligare godkännande görs.
_____
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§ 252
Information om delstrategi gällande infrastruktur inom Skåne
Nordväst
KS 2011.0647.106

Ärendet
Planarkitekt Martin Tång redovisar i skrivelse pågående arbete inom Skåne
Nordväst. Ett projekt bedrivs för att ta fram en gemensam strategi för övergripande
fysiska utvecklingsfrågor inom regionen. Arbetet bedrivs av en projektgrupp med
projektledare från Helsingborg och deltagare från samtliga kommuner inom
regionen. Syftet med SKNVs strategi är att:
• utveckla beslutsunderlag och arbetsformer för att nå samsyn om viktiga
regionutvecklingsstrategier i Skåne Nordväst.
• identifiera övergripande fysiska utvecklingsfrågor i Skåne Nordvästs tio
kommuner, som kan bidra till att uppnå Skåne Nordvästs vision och därmed
stärka regionen ur nationellt och internationellt perspektiv.
• underlätta för lokalisering av storskaliga projekt som är av regionalt intresse.
• utgöra ett underlag till respektive kommuns översiktsplaner.
Huvudmålet är en gemensam strategi som godkänns av regionens tio kommuners
fullmäktige. Den ska behandla ett antal centrala frågor för regionen där samverkan
kan stärka vår attraktivitet.
SKNVs strategi ska arbetas fram genom fem rådslag som vart och ett behandlar
varsin övergripande frågeställning. Varje rådslag förbereds genom att projektgruppen
tar fram ett kunskapsunderlag - med utgångspunkter, omvärldsanalys, likheter och
skillnader inom respektive kommun, problembild och eventuellt scenarier.
SKNVs strategi ska vara en gemensam överenskommelse mellan de 10 kommunerna
inom Skåne Nordväst.
SKNVs strategi är inte en översiktsplan enligt PBL men en plan som ger samsyn
kring gemensamma utvecklingsfrågor som påverkar och utgör underlag till
respektive kommuns översiktliga planering och formella översiktsplan. Strategin är i
sig inte något åtagande gentemot staten.
Ambitionen är att SKNVs strategi ska omfatta det geografiska område som de tio
kommunerna utgör. Kan samsyn inte nås om en viss fråga, utgår denna ur den
gemensamma strategin eller redovisas på annat sätt.
Del leveranser görs stegvis genom att sammanställningen efter varje rådslag lyfts till
Skåne Nordvästs styrelse. Slutleverans är till kommunfullmäktige i respektive
kommun senast år 2015 - en strategi som är så väl förankrad att alla kommuner kan
fatta beslut om den.
Signatur justerare
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Den 14 april hölls Rådslag 1 gällande infrastruktur i Ängelholm. Projektgruppen har
därefter bearbetat resultatet och sammanställt delstrategin. Eftersom det inte är en
plan i egentlig mening genomförs inget samråd och strategin ”antas” heller inte, den
ska istället godkännas av styrelsen. Vid SKNVs styrelsemöte 2011-09-09
presenterades strategin, och man kom fram till att det krävs mer tid för förankring.
Beslut om strategin tas vid SKNVs styrelsemöte 9 december och deadline för
synpunkter till projektgruppen är 21 november.
Beslutsunderlag
Planarkitekt Martin Tångs tjänsteskrivelse 2011-10-18.
Arbetsutskottets beslut
1. Informationen noteras.
2. Vägarna 13, 108 och 21 samt Skånebanan bör prioriteras.
3. I samband med det fortsatta arbetet föreslås att en gemensam prioritering görs för
Skåne Nordväst som kan överlämnas till Trafikverket.
4. Det fortsatta arbetet bör också innehålla ett avsnitt som avser hur man kan stödja
spridningseffekter av den forskningssatsning genom ESS/MAX IV, som görs i
Malmö/Lund-området jämte framtida kollektivsatsningar, ex superbuss från
Örkelljunga och söderut via Perstorp och Ljungbyhed.
_____
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§ 253
Tematiskt tillägg till översiktsplan 2006 för Perstorps kommun,
ÖP 2006, Vindkraft - Utställning
KS 2011.0536.212

Ärendet
Perstorps kommun har i skrivelse inkommen 2011-10-18 berett kommunen tillfälle
att lämna skriftliga synpunkter senast den 19 december på utställningshandlingar
gällande översiktsplan för Perstorps kommun.
Plangruppen har tagit del av handlingen och genom stadsarkitekt Göran Lönnqvist
lämnat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Perstorps kommuns utställningshandlingar 2011-10-14.
Plangruppens yttrande 2011-10-20.
Arbetsutskottets beslut
Klippans kommun har noterat att samrådsyttrandet inte är medtaget i sin helhet i
Perstorps samrådsredogörelse. Följande kursiverade text saknas;
Klippans kommun ser framemot en mellankommunal dialog om detta område avses
exploateras, för att kunna bedöma eventuella störningar och hur en etablering kan
påverka markanvändningen i Klippans kommun.
I övrigt bedöms texten oklar för område G, angående småskaligt jordbrukslandskap
m.m. (Sammanställning av områden som bedöms möjliga för vindkraftsetablering,
sid 36)
Klippans kommun har inga ytterligare synpunkter än vad som framgår av det tidigare
samrådsyttrandet.
_____
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§ 254
Ny översiktsplan för Malmö ÖP2012 - Samråd
KS 2011.0317.212

Ärendet
Stadsbyggnadskontoret i Malmö har 2011-05-24 översänt samrådsunderlag inför ny
översiktsplan för kännedom och eventuellt yttrande senast 15 november.
Samrådsunderlaget har fått beteckningen ”planstrategi” för att markera att det är
utformat med ett övergripande perspektiv. I planstrategin ringar man in och beskriver
ett antal utmaningar, strategier och mål på en strategisk nivå:










Malmö ska vara en nära, tät och blandad stad
Stärk Malmös socioekonomiska utveckling
Minska Malmös miljöbelastning
Malmö ska vara motor i regionen
Trafikstrategier med människa i fokus
Strategier för en grönare stad
Landsbygden, havet och kusten
Stadskaraktär, stadsmiljö och arkitektur
Genomförandestrategier

Plangruppen har tagit del av handlingen och genom planarkitekten Martin Tång
lämnat förslag till yttrande:

Beslutsunderlag
Malmö stads samrådshandlingar 2011-05-20.
Plangruppens yttrande 2011-10-18.
Arbetsutskottets beslut
Klippans kommun har tagit del av samrådsunderlaget för Översiktsplan för Malmö
2012.
Klippans kommun tycker det är roligt att se den breda ansats till stadens utveckling
som kommer till uttryck i planstrategin. I övrigt har Klippans kommun inga
synpunkter på översiktsplanen, Malmö stad önskas lycka till i det fortsatta arbetet
med översiktsplanen.
_____
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§ 255
Internbudget 2012
KS 2011.0054.041

Ärendet
Kommunstyrelsen har 2011-11-02, § 164, fastställt Internbudget 2012 för
Kommunstyrelsens förvaltningar med undantag för den ekonomiska delen av
Tekniska förvaltningens budget med anledning av att samverkan med facken inte var
avslutad i den delen. Arbetsutskottet fick samtidigt delegation att fastställa den
ekonomiska delen av budgeten.
Samverkan med de fackliga organisationerna är nu slutförd.
Beslutsunderlag
Förslag till Internbudget 2012
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet fastställer den ekonomiska delen av Tekniska förvaltningens budget
inom Internbudget 2012 enligt bilaga § 164/11.
_____
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§ 256
Ansökan från Föreningen Vanvårdad och Bortglömd om
ersättning
KS 2011.0737.048

Ärendet
Föreningen Vanvårdad och Bortglömd har i skrivelse inkommen 2011-10-24 ställt
förhoppning om att Klippans kommun överväger att betala ut en ersättning upp till
750 000 kr till barnhems- och fosterhemsplacerade barn under 1920-1980, där
tillsynen brustit.
Sveriges kommuner och landsting har i skrivelse 2011-01-21 lämnat följande
information efter att ha tagit del av Vanvårdsutredningens slutbetänkande ”Vanvård i
social barnavård – slutrapport” (SOU 2011:61) samt en skrivelse från föreningen
Vanvårdad och Bortglömd, daterad den 11 oktober 2011.
”Skrivelsen och Vanvårdsutredningens betänkande vittnar om vanvård och
kränkningar av barn.
Sveriges kommuner och landsting kommer att delta vid den officiella
upprättelseceremonin som regeringen anordnar den 21 november 2011.
Upprättelseceremonin innehåller ett erkännande av att samhället brustit i sitt ansvar
och en ursäkt å hela samhällets vägnar till alla de kvinnor och män som drabbats av
vanvård eller övergrepp under tiden de som barn varit placerade i samhällsvård.
De som drabbats av vanvård under åren 1920-1980 kommer, efter prövning, att få
möjlighet till ekonomisk ersättning från staten som utgår med samma belopp till alla
drabbade. En ekonomisk ersättning får därmed funktionen av ett erkännande och en
bekräftelse av samhällets svek mot dem som utsatts för vanvård. Styrelsen stödjer en
sådan ordning.
Styrelsen delar upprättelseutredningens slutsats att staten ensam har ansvaret för
ersättningar till vanvårdade, då endast staten kan garantera enhetlighet i
handläggning och beslut. Vidare är det enligt förbundets bedömning inte förenligt
med kommunallagens bestämmelser att utge ersättning exempelvis gratia till enskilda
som kompensation för vanvård.
Övergrepp och vanvård kan inte ursäktas eller försvaras. En av samhällets viktigaste
och svåraste uppgifter är att ge stöd och skydd till barn i utsatta situationer”.
Beslutsunderlag
Föreningen Vanvård och Bortglömd skrivelse 2011-10-20.
SKL:s information 2011-10-21.
Arbetsutskottets beslut
Klippans kommun besvarar föreningens skrivelse i enlighet med SKL:s information.
_____
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§ 257
Motion om att införa rastfadderverksamhet i skolorna
KS 2011.0131.620

Ärendet
Christian Hendlertz m.fl (SD) inlämnade 2011-02-22 motion om att starta
rastfadderverksamhet enligt bilaga Au § 257/11.
Arbetsutskottet remitterade 2011-03-09, § 66, motionen till Barn- och
utbildningsnämnden för beredning.
Barn- och utbildningsnämnden har 2011-10-24, § 155, ställt sig bakom
Rektor Kristina Brink Nilssons svar på motionen: ”Antilopenskolan i Klippan
centrum med ca 235 elever på låg- och mellanstadium i grundskola och särskola har
förklarat sig villig att delta i ett försök med frivilliga rastfaddrar på skolan. Under
tidig höst kommer undertecknad att ta kontakt med representanter för Klippans
pensionärsföreningar för att närmare undersöka förutsättningarna för att starta och
bedriva en ideell rastfadderverksamhet på Antilopenskolan.”
Beslutsunderlag
Christian Hendlerts m.fl. motion 2011-02-22.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-10-24, § 155.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.
_____
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§ 258
Motion om bildande av kommunalt bygg/entreprenadbolag
KS 2011.0365.107

Ärendet
Rune Persson (S) inlämnade 2011-06-21 motion angående bildande av kommunalt
bygg/entreprenadbolag enligt bilaga Au § 258/11.
Kommunledningen fick 2011-08-17 Arbetsutskottets uppdrag att ta upp
frågeställningen för avstämning vid kommande 6 K-möte.
Styrelsen för 6 K har diskuterat frågan 2011-09-22 och därefter beslutat lägga
ärendet till handlingarna.
Beslutsunderlag
Rune Perssons motion 2011-06-21.
6K protokollsutdrag från styrelsemöte 2011-09-22.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
_____
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§ 259
Köpmanspris 2011
KS 2011.0736.140

Ärendet
Köpmanspriset utdelas till företag/person verksam inom handelssektorn i Klippans
kommun. Pristagare utses av kommunstyrelsen. Priset utdelas årligen vid
kommunfullmäktiges decembersammanträde och består i ett diplom jämte en odelbar
prissumma på 5 000 kr. Utdelningstvång föreligger inte. Förslag till pristagare skall
vara kommunstyrelsen tillhanda senast 1 november.
Beslutsunderlag
Via formulär på kommunens hemsida har 24 nomineringar inkommit.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar överlämna frågan till kommunstyrelsen utan eget förslag.
_____
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§ 260
Tema Au 30 november
Arbetsutskottets beslut
Tema för mötet 30 november är
- personal- och arbetsmarknadsfrågor
- ansvaret för Kultur- och fritidsnämndens anläggningar.
_____
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§ 261
Nybron i Ljungbyhed
Tekniske chefen Björn Pettersson informerar om pågående underhållsarbeten på
Nybron i Ljungbyhed. I samband härmed har konstaterats skador på brons undersida.
Kostnaderna för erforderliga åtgärder på bron har beräknats till totalt ca 1,9 Mkr. 1,5
Mkr finns upptaget i budgeten för planerat underhåll.
Arbetsutskottets beslut
1 Tekniska chefen får uppdrag att i samband med arbete på Nybron även säkra brons
undersida.
2. Behov av underhållsåtgärder på brons räcke vid GC-vägen konstateras också.
_____

Signatur justerare
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