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§ 144
Avbrott i datatrafiken

Ärendet
Kommundirektören informerar om att idag, onsdag kl 15.00, har ett avbrott inträffat i
serverplattformen.
All datadrift i kommunförvaltningen är totalt nedstängd. IT-enheten befarar att det
kan dröja innan all trafik åter är i drift.
_____
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§ 145
Utvärdering sommarjobb 2011
KS 2011.0093.023

Ärendet
Personalkonsult Alexander Perntz har upprättat en utvärdering av kommunens
sommarjobb 2011, bilaga Ks § 145/11. Inför årets sommarjobb införde
Kommunstyrelsen ett förändrat förhållningssätt och en ny struktur.

Beslutsunderlag
Utvärdering av kommunens sommarjobb 2011, 2011-09-08.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2011-09-14, § 205.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen samt konstaterar att rapporten inte
föranleder några ändrade inriktningar inför nästa år.
_____
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§ 146
Ny lokal trafikföreskrift för hastigheter runt Snyggatorpsskolan
KS 2011.0194.511

Ärendet
Lilla Snyggatorpsskolan har sin entré ut mot Östra Ängsgatan. Det faller sig naturligt
att även denna gata har en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Tekniska förvaltningen
har därför föreslagit att området med hastighetsbegränsning på 30 km/h runt
Snyggatorpsskolan utökas med Östra Ängsgatan jämte en sträcka på Stenbocksgatan.
Kommunstyrelsen återremitterade 2011-05-04, § 84, ärendet till tekniska
förvaltningen för utredning om en eventuell utökning av området. När det gäller
begränsningen av hastigheten till 30 km/h så tillämpar Tekniska förvaltningen
följande resonemang. Vid skolor är hastighetsbegränsningen ett normalt förhållande
och det är viktigt att fordonsföraren har möjlighet att se förklaringen till skyltningen.
Oftast är fastigheter för skolor och förskolor utformade på typiskt sätt. Polisen
övervakar vid få tillfällen denna reglering. Det andra fallet där begränsningen kan
vara meningsfull är bostadsområden som i trafik- och gatuavseende är slutna. Då är
innebörden att regleringen kan användas vid information och påtryckning grannar
emellan. Tekniska förvaltningen eftersträvar alltså en skyltning i skolans närhet och
området runt skolan är inte ett typiskt slutet bostadsområde.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-09-09.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21, § 208.
Beslutsgång
1. Michael Nemeti m.fl. (S) yrkar att området för 30 km-begränsningen ska
omfatta även Snyggatorpsvägen, delen fram till Föreningsgatan, samt
Persgatan och Tegelbruksgatan, delarna fram till Storgatan.
2. Bengt Svensson (M) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på Arbetsutskottets förslag och Michael Nemetis
yrkande och finner att Arbetsutskottets förslag bifallits.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Den som stöder Arbetsutskottets förslag röstar Ja.
Den som stöder Michael Nemetis yrkande röstar Nej.
Vid den följande omröstningen avges 8 Ja röster nämligen av Bengt Svensson, Jens
Westring, Annette Lahti, Madeleine Atlas, Karl-Axel Wilhelmsson, Ann-Sofie
Karlsson, Richard Johansson och Matthias Rausbo och 5 Nej-röster, nämligen av
Rune Persson, Eva Stjärnlind, Kerstin Persson, Michael Nemeti, Hans-Erik
Lundgren.
Arbetsutskottets förslag har därmed antagits.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2011-10-05

Beslut
1. Kommunstyrelsen upphäver LTF 2010:187.
2. Kommunstyrelsen godkänner ny lokal trafikföreskrift LTF 2011:201, enligt
bilaga Ks § 146/11.
Reservation
S-gruppens ledamöter reserverar sig mot beslutet.
_____
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§ 147
Ny lokal trafikföreskrift, 30 km/h inom Solslätt
KS 2011.0475.511

Ärendet
Flera klagomål har kommit in på höga hastigheter inom området Solslätt. Två gator
på området har ansökt om att få sätta ut blomsterlådor. Detta tyder på att
hastigheterna är för höga och bör begränsas. När det gäller begränsningen av
hastigheten till 30 km/h kan det vara meningsfullt i bostadsområden som i trafik- och
gatuavseende är slutna då med den innebörden att regleringen kan användas vid
information och påtryckning grannar emellan. En sänkning av hastigheten kan göras
efter önskemål från boende. 50 km/h är en hög hastighet inne i bostadsområden.
Tekniska förvaltningen föreslår att hastigheten på alla lokalgator inom
Solslättsområdet begränsas till 30 km/h.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-09-09.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21, § 209.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ny lokal trafikföreskrift LTF 2011:206 enligt bilaga Ks
§ 147/11.
_____
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§ 148
Gymnastiklokaler kv. Sågen
KS 2009.0455.048

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-04-20 § 109, om projekt för nya
gymnastiklokaler i kv. Sågen, att ärendet skulle behandlas i budgetarbetet för 2012.
Riksidrottsförbundet lämnar ett bidrag till projektet på 500 000 kr. Kommunstyrelsen
beslutade 2011-06-08, § 111, att också lämna 500 000 kr i bidrag till projektet i syfte
att skapa en lägre hyresnivå för lokalerna.
I Kultur- och fritidsnämndens budget för 2012 finns 150 000 kr avsatta för ökade
hyreskostnader. Efter samråd mellan Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning
och Treklövern har SIKAB inkommit med en hyresoffert som innebär en ökad
hyreskostnad på 255 000 kr/år. Det innebär att Kultur- och fritidsnämnden saknar
105 000 kr/år för att täcka den ökade hyreskostnaden.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse 2011-09-13.
Offert beträffande hyra av gymnastiklokaler i kv. Sågen i Klippan, 2011-09-13.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21,§ 211.
Kommunstyrelsens beslut
I förslaget till Kompletteringsbudget 2012 avsätts 105 000 kronor för ökad
hyreskostnad för gymnastiklokaler i kv. Sågen till Kultur- och fritidsnämnden.
_____
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§ 149
Gemensamma lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljö - Ändring
KS 2011.0215.003

Ärendet
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna inom Söderåsens miljöförbund har
antagit lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. Då
miljöförbundet startade 2009 tog man över tillsynsansvaret enligt Miljöbalken och så
även tillsynsansvaret över dessa lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter.
Föreskrifternas krav på tillstånd eller anmälan samt vad som är förbjudet varierar
mellan kommunerna. En likformighet är önskvärd om den kan ske utan att riskerna
för miljö- och hälsoskyddet ökar. En översyn kan också vara motiverad utifrån att
föreskrifterna inte ska medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad
inskränkning. I vissa delar har regleringar som krav på anmälan eller tillstånd blivit
överflödiga, då tillämpningen av miljöbalkens generella krav visat sig räcka långt för
ett fullgott miljö- och hälsoskydd.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-05-24 § 53 att anta lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljö på förslag från direktionen för Söderåsens
miljöförbund. Direktionen för Söderåsens miljöförbund har 2011-08-30 beslutat att
föreslå att i § 7 stryks den sista meningen, ”Dokumentationen över genomförd
sotning och underhåll av eldningsanvändning ska finnas hos ägaren av anläggningen
under minst 5 år”.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2011-05-24, § 53.
Söderåsens miljöförbunds förslag till ändring av § 7 i gemensamma lokala
föreskrifter, § 87/11.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21, § 214.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige förslås stryka sista meningen i § 7 lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljö. Paragrafen får därmed följande lydelse:
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att
lufttillförseln inte får vara strypt så att förbränningen påtagligt hämmas (sk
pyreldning) samt att bränslet ska ha högst 25% fukthalt och förvaras torrt. All
eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor
eller liknande material är förbjuden.
_____
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§ 150
Delårsrapport för Söderåsens Miljöförbund 2011
KS 2011.0471.042

Ärendet
Söderåsens miljöförbund lämnar delårsrapport per 30 juni 2011 enligt bilaga Ks §
150/11. Resultat visar i nuläget ett överskott på 521 000 kronor.
Detta bedöms dock minska under andra halvåret 2011.
Beslutsunderlag
Söderåsens miljöförbunds protokoll 2011-08-30, § 79.
Beredningsförslag Kommunstyrelsen arbetsutskott 2011-09-21, § 215.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida

11 (17)

Sammanträdesdatum

2011-10-05

§ 151
Delårsrapport för kommunstyrelsens förvaltningar 2011-08-31
KS 2011.0288.041

Ärendet
Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport per 31 augusti för
kommunstyrelsens verksamheter. Delårsrapporten visar ett överskott på
2 700 000 kronor.
Beslutsunderlag
Delårsrapport för Kommunstyrelsens förvaltningar 2011, 2011-09-19.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21, § 216.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten för Kommunstyrelsens förvaltningar
2011 enligt bilaga Ks § 151/11.
_____
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§ 152
Delårsrapport för Klippans kommun per 2011-08-31
KS 2011.0288.041

Ärendet
Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport per 2011-08-31 med årsprognos för
kommunen. Rapporten visar problem med stora budgetöverskridanden inom både
Socialnämndens och Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden och att
kommunen totalt riskerar ett negativt årsresultat.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2011-09-28, jämte sammanställd delårsrapport för
Klippans kommun.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-28, § 220.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
1. Barn- och utbildningsnämndens budget 2011 utökas med 2,4 mnkr med
anledning av dyrare programval avseende Klippanelever samt att utökningen
finansieras genom att årets resultat minskas med 2,4 mnkr och efter beslut
ligger på 0,5 mnkr.
2. Samtliga nämnder uppmanas till stor restriktivitet under resten av året i syfte
att få ett bättre årsresultat för 2011 än vad nuvarande prognos visar.
3. Delårsrapporten per 2011-08-31, bilaga Ks § 152/11, godkänns i övrigt.
_____
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§ 153
Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts
KS 2011.0169.101

Ärendet
Kommunkansliet har sammanställt redovisning av motioner vars beredning ännu inte
slutförts, bilaga Ks § 153/11.
Beslutsunderlag
Kommunkansliets redovisning 2011-09-14.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21, § 217.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås notera redovisningen, bilaga Ks § 153/11.
_____
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§ 154
Delegationsärenden

Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på
kommunstyrelsens uppdrag:
2011-09-14 Enligt protokoll, §§ 198-206
2011-09-21 Enligt protokoll, §§ 207-219

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet

Bostadsanpassningsbidag
för tiden 2011-08-01—2011-08-31

Teknisk förvaltning
assistent

Parkeringstillstånd
för tiden 2011-07-01—2011-08-24

Teknisk förvaltning
assistent

Dnr 2002.388-141.430
Avtal gällande sanering av villaträdgårdar

Personalärenden enligt delegationsordning antagen av kommunstyrelsen
2007-02-14, § 34, delegationsprotokoll
19-20.
_____
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§ 155
Informationsärenden

Ärendet
Följande informationsärenden föreligger och läggs med godkännande till
handlingarna.
Dnr 2008.221-7.872
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut till Steen Schmidt gällande återställningsarbeten
på byggnadsminnet Herrevadskloster, Herrevad 2:66, Ljungbyhed, Klippans
kommun.
Dnr 2011.334-1.015
Höörs kommun – Remiss 2011-05-30 till handlingsprogram LSO (lag om skydd mot
olyckor).
Dnr 2011.347-1.015
Räddningstjänsten Syd – Samråd 2011-06-30, handlingsprogram enligt lag om skydd
mot olyckor.
Dnr 2011.511-1.024
Bekymrade lärare – Lärare har ett av Sveriges viktigaste yrken, men alldeles för
dåligt betalt. Det är fel!
Dnr 2011.502-1.041
Söderåsens miljöförbund – Protokoll 2011-08-30, § 80, Verksamhetsplan 2011.
Dnr 2011.503-1.042
Sveriges kommuner och landsting – Vad kostar verksamheten i din kommun?
Bokslut 2010
Dnr 2011.509-1.106
Natur- och kulturbussen – Främjande av besöksutvecklingen i din kommun.
Dnr 2011.505-1.112
Länsstyrelsen i Skåne län – Meddelande 2011-08-30 gällande information med
anledning av underrättelser från Skatteverket, giltiga dokument vid borgerlig vigsel.
Dnr 2011.410-3.142
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut till Svenska Statoil AB gällande tillstånd enligt 6
§ lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning.
Dnr 2011.255-2.303
Tekniska förvaltningen – Synpunkter på vattenförsörjningsplan Skåne län 2011.
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Dnr 2011.507-1.370
Energimyndigheten – Information om kommande beslut om återföring av medel
enligt Förordning (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner
och landsting.
Dnr 2011.461-2.372
Tekniska förvaltningen – Synpunkter vid samråd enligt 6 kap miljöbalken om ny 20
kV markkabel mellan Klippan och Kvidinge.
Dnr 2011.248-3.417
Länsstyrelsen i Skåne län – Remiss 2011-09-05 gällande ansökan om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet.

Dnr 2011.387-1.417
Länsstyrelsen i Skåne län – Meddelande 2011-07-07 gällande ansökan om tillstånd
till miljöfarlig verksamhet för Norra Åsbo Renhållnings AB.
Dnr 2011.510-1.417
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut till NÅRAB gällande sluttäckning av Hyllstofta
avfallsanläggning, etapp 1.
Dnr 2011.482-1.430
Länsstyrelsen i Skåne län – Växt- och djurplankton i skånska sjöar.
Dnr 2011.508-1.440
Sveriges kommuner och landsting – Nationell läkemedelsstrategi.
Dnr 2011.480-1.511
Länsstyrelsen i Skåne län – Lokala trafikföreskrifter om tillfällig
hastighetsbegränsning på väg 13, Klippans kommun.
Kommunförbundet Skåne – Nyhetsbrev 4, september 2011.
Sveriges Kommuner och landsting – Cirkulär 11:36 Se över
dricksvattenproduktionen!
NÅRAB – Sammanträdesprotokoll 2011-08-26.
SIKAB – Protokoll 2011-09-12.
Söderåsens miljöförbund – Sammanträdesprotokoll 2011-08-30.
Styrgrupp Särskilt boende, Väpnaren – Minnesanteckningar 2011-09-05.
Treklövern Bostad AB – Protokoll 2011-09-12.
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§ 156
Finansiell rapport per 2011-09-30
KS 2011.0166.041

Ärendet
Ekonomikontoret har sammanställt finansiell rapport t.o.m. 2011-09-30 enligt bilaga
Ks § 156/11.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets rapport 2011-10-05.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____
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