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§ 224
Kurser och konferenser m.m.
Ärendet
Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger.
Helsingborg Business Region – Näringslivsdagarna, Skåne safari,
2011-10-13.
Kommunförbundet Skåne – Välfärdskonferens, Lund, 2012-02-09—02-10.
Polisen och Malmö stad – Projekt Karin, Malmö, 2011-11-15.
Sveriges kommuner och landsting – Väghållningsansvar och kommunalteknisk
samverkan, Stockholm, 2011-10-18.
Sveriges kommuner och landsting – Transportpolitik, Stockholm, 2011-11-23.
Sveriges Åkeriförening – Renhållarträff, Stockholm, 2011-11-25.
Region Skåne- Vad är viktigt för Skånes utveckling? Inbjudan till dialog senast 31
oktober samt konferens 2011-12-14.
Beslut
Arbetsutskottet medger följande deltagande:
1. Näringslivsdagarna, Skåne safari 2011-10-13 – Madeleine Atlas och Rune
Persson.
2. Räddningstjänst Nordväst, 2011-10-14 – Madeleine Atlas.
3. Välfärdskonferens i Lund 2012-02-09—10 – Rune Persson, Kerstin Persson,
Madeleine Atlas, Bodil Andersson, Ann-Sofie Karlsson.
4. Vad är viktigt för Skånes utveckling? 2011-12-14 – Bengt Svensson, Madeleine
Atlas, Rune Persson, Kerstin Persson.
_____
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§ 225
Upphandling av gatusopningsentreprenad
KS 2011.0518.313

Ärendet
Sopning av kommunens gator är en betydande del av väghållningen. Upptagning av
sand (grus) efter vintersäsongen är ett omfattande arbete, likaså höstarnas sopning av
löv och kvistar. Utöver dessa säsongsaktiviteter sker det underhållssopning i en
omfattning som varierar över gatunätet.
Tekniska förvaltningen har ställt av den nerslitna sandupptagaren från mitten av 70talet och behöver köpa en sopningstjänst. En egen mindre sopmaskin finns för den
mer frekventa renhållningen av centrala gator och GC-vägar.
Förfrågan är utformad så att ett fast pris efterfrågas för sandupptagning, höstsopning
och en ”sommarsopning” av alla gator, torg och parkeringsplatser. Därtill ska
entreprenören svara för alla deponeringskostnader. Det kan nämnas att under 2010
sopades upp ca 500 ton sand efter vinterväghållningen, och sanden bedöms som
miljöfarligt avfall.
Tekniska förvaltningen har genomfört upphandling genom förenklat förfarande
enligt LOU.
Anbudsprövningens tredje steg – Utvärdering:
- pris 80 %
- arbetsledningens tillgänglighet, personalkompetens, kvalitetssystem och
miljöledningssystem med 5 % vardera.
Ett komplett anbud har inkommit.
Finansiering sker inom driftbudget, verksamheterna vinterväghållning och
barmarksväghållning.
Avtalstid är 12 månader med start 1 november 2011 och med möjlighet till
förlängning upp till 24 månader.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-10-12.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att slutföra upphandling av entreprenad för
gatusopning.
_____
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§ 226
Upphandling av vinterväghållningsentreprenad
KS 2011.0519.314

Ärendet
Tekniska förvaltningen har under de senaste vintrarna anlitat 6 entreprenörer som
sammantaget har använt ca 9 st maskiner för att röja snö och bekämpa halka.
Ny förfrågan inför kommande vinter är utformad så att timpris för maskiner av
lämplig storlek efterfrågas. Därtill efterfrågas ersättning för beredskap, det vill säga
att förare ska vara beredda att inom 30 minuter påbörja arbete. Maskinerna avropas
när kommunens arbetsledare i beredskap bedömer att behov finns.
Entreprenörer ska upphandlas för fem områden. För ett område löper nuvarande avtal
vidare.
En detalj är att entreprenör ska medverka i ett tänkt införande av GPS-baserad
positionsredovisning.
Tekniska förvaltningen föreslår förenklat upphandlingsförfarande enligt LOU.
Anbudsprövningens tredje steg – Utvärdering:
- pris 80 %
- arbetsledningens tillgänglighet, personalkompetens, kvalitetssystem och
miljöledningssystem med 5 % vardera.
Finansiering sker inom driftbudget, verksamhet vinterväghållning.
Avtalstid föreslås till 12 månader med start 1 november 2011 med möjlighet till
förlängning upp till 24 månader.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-10-12.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandling av vinterväghållningstjänster.
_____
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§ 227
Klimatanpassning – Helsingborgs stad
KS 2011.0485.400

Ärendet
Från Helsingborgs stad har 2011-09-14 inkommit remiss angående klimatanpassning
för Helsingborgs stad. Yttrande över materialet ska lämnas senast den 31 oktober
2011.
Plangruppen har tagit del av handlingen och lämnat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Helsingborgs stads remiss 2011-09-14.
Plangruppens yttrande 2011-09-21.
Arbetsutskottets beslut
Klippans kommun lämnar följande yttrande:
Handlingen är ett mycket genomarbetat och innehållsrikt dokument, som tycks kunna
utgöra ett gott kunskapsunderlag inför fortsatt översiktsplanering och detaljplanering
i Helsingborgsregionen.
Klippans kommun betonar hur viktigt det är för hela regionen, att det finns en
beredskap och handlingsplan för hur hela hamn- och Knutpunktsområdet kan klara
att bibehålla en god infrastruktur vid t.ex. en förhöjd havsnivå.
Det är värdefullt att fortsätta den mellankommunala dialogen kring klimatfrågorna
inom Skåne Nordväst.
_____
.
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§ 228
Allmän kameraövervakning, Systembolaget i Klippan
KS 2011.0497.142

Ärendet
Systembolaget har hos Länsstyrelsen ansökt om tillstånd för allmän kameraövervakning på Storgatan 23, Klippan. Klippans kommun bereds tillfälle att yttra
sig över ansökan.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsen i Skåne läns remiss 2011-09-20.
Arbetsutskottets beslut
Klippans kommun tillstyrker ansökan.
_____
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§ 229
Företagsklimat 2011
KS 2011.0499.140

Ärendet
Klippans kommun har deltagit i Insikt – en servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning, som genomförs av Sveriges kommuner och landsting. Det är
första gången som SKL genomfört en Öppen jämförelse för området företagsklimat.
166 kommuner har deltagit i undersökningen. Fem myndighetsområden har
undersökts – brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt
serveringstillstånd.
Beslutsunderlag
SKL:s rapport Företagsklimat 2011 inom Öppna jämförelser.
Arbetsutskottets beslut
1. Avsikten ät att Klippans kommun deltar även i nästa undersökning inom
området.
2. Rapporten noteras.
_____
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§ 230
Arbetstid för administrationspersonal, kollektivavtal
KS 2011.0520.021

Ärendet
Personalkontoret har under senvåren och hösten 2011 en dialog med berörda fackliga
organisationer i syfte att ersätta dagens arbetstidsavtal för administrativ personal med
ett nytt.
Parterna är överens om att förtydliga årsarbetstiden inkluderat beslutet från 1974 om
arbetstidsförkortning (- 25 tim) dock utan att förkorta just dagen före helgdag. Dessa
dagar ses som vilken dag som helst, i syfte att öka tillgängligheten för allmänheten
samt modernisera arbetstidsförläggningen. Syftet är också att få ett arbetstidsavtal
som är lika för all administrativ personal.
En förutsättning för en fortsatt dialog med de fackliga organisationerna är att beslut
från 1974 om arbetstidens avkortning på kommunkontoret vid dag före helgdag
undanröjs i samband med att ett nytt arbetstidsavtal sluts för administrativ personal.
Om inte arbetstidsavtal kan tecknas gäller Allmänna bestämmelser.
Beslutsunderlag
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2011-10-06.
Beslutsgång
1. Bengt Svensson (M) yrkar bifall till Personalkontorets förslag.
2. Rune Persson (S) yrkar återremiss av ärendet.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att Bengt Svenssons
yrkande bifallits.
Arbetsutskottets beslut
Under förutsättning att parterna sluter avtal om arbetstid undanröjs beslut från 1974
gällande avtal om arbetstid för administrativ personal vid kommunkontoret.
Reservation
Rune Persson och Eva Stjärnlind reserverar sig mot beslutet.
_____
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§ 231
Studiebesök Snyggatorpsskolan
Arbetsutskottet avslutar sammanträdet med ett studiebesök på Snyggatorpsskolan
vad gäller genomförda och pågående ombyggnadsarbeten.
_____

Signatur justerare
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