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§ 95
Motion gällande "Aktivitets- och Rörelseåret 2013" –
Svar
KS 2011.0761.810

Ärendet
Kenneth Dådring (M) och Göran Sjögren (S) har i en motion föreslagit att
Kommunfullmäktige beslutar om att utlysa 2013 till ett ”Rörelse- och Aktivitetsår”, att Kommunstyrelsen avsätter 1,5 mnkr i 2013 års investeringsbudget
för upprättandet av två spontanidrottsplatser (en i Östra Ljungby/Stidsvig och
en i Ljungbyhed), att alla nämnder uppdras att under 2012 planera in för ökad
”Rörlighet och Aktivitet” inom ramen för sina respektive verksamheter under
verksamhetsåret 2013 samt att uppdra åt Kultur- och Fritidsförvaltningen att
vara sammanhållande i ärendet.
Mot bakgrund av att allt fler individer, unga såväl som vuxna, har en stillasittande vardag samt att övervikten ökar i alla åldersgrupper, ligger motionen
helt i linje med det lokala folkhälsoarbetet. ”Bunkefloprojektet” visar att med
ökad regelbunden fysisk aktivitet har fler elever bättre betyg i årskurs nio och
fler elever är behöriga till gymnasieskolan. Folkhälsorådet har av Kommunfullmäktige ett generellt uppdrag att hitta former för att öka den fysiska aktiviteten hos kommunens invånare. Rådet arbetar i samarbete med Kultur- och
fritidsförvaltningen aktivt för att genomföra detta uppdrag.
Att utlysa 2013 till ett aktivitets- och rörelseår är en utmärkt idé som bör syfta
till att lyfta fram betydelsen av fysisk aktivitet utifrån ett folkhälsoperspektiv.
Aktivitetsåret bör markera en uppstart för en kraftsamling där alla förvaltningar och verksamheter skall kännetecknas av att man främjar fysiska aktiviteter.
I kommunens investeringsbudget 2013 är medel avsatta för att anlägga två
spontanidrottsplatser enligt motionärernas förslag. Denna typ av ytor och mötesplatser för spontanidrott har stor betydelse för att nå nya målgrupper och
främja fysiska aktiviteter i närområdet.
Beslutsunderlag
Kenneth Dådring (M) och Göran Sjögren (S) motion gällande ”Aktivitetsoch Rörelseåret 2013”, 2011-10-28 bilaga Kf § 95/12.
Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 2012-09-19 § 86.
Folkhälsorådets yttrande 2012-08-10.
Ekonomikontoret yttrande 2012-10-05.
Kultur- och fritidsförvaltningens kompletterande yttrande 2012-11-08.
Kommunstyrelsens beredningsförslag 2012-12-05, § 145.
Yrkanden
Göran Sjögren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
Med hänvisning till Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande bifalles motionen.
_____
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§ 96
Motion angående skötselplan för träd och buskar - Svar
KS 2012.0970.330

Ärendet
Göran Sjögren och Lars Håkansson (båda S) har lämnat en motion angående
skötselplan för träd och buskar, med förslag att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en skötselplan för kommunens träd och buskar samt att medel för genomförandet budgeteras.
Det är bra att frågan om skötseln av våra träd och buskar tas upp i en motion
vilket innebär att frågeställningarna kan diskuteras i en vidare krets.
Det är även helt riktigt att det i närtid har genomförts borttagning av ett antal
träd som stått nära byggnader. I det senaste aktuella fallet stod träden dock
inte på kommunal mark.
Under de senaste decennierna har en hel del plantering av olika träd och trädalléer genomförts. I efterhand kan man även i några enstaka fall konstatera att
valet av trädslag och art inte i alla stycken varit helt optimalt.
Man kan inte heller utesluta att de ganska strama budgetramar för grönyteskötsel och motsvarande som tidigare gällt inte gett tillräckligt ekonomiskt
utrymme för en mer planmässig skötsel av träd och buskar.
Idag sker en regelbunden (årlig) inspektion av våra trädplanteringar/alléer
samt de solitära träd som är av särskilt intresse. Varje allé och träd hanteras
senare utifrån de individuella åtgärder som behövs i form av uppbyggnadsbeskärning, kronreducering och avlastningsbeskärning. Exempel på detta är det
arbete som genomfördes av anlitade arborister under sommaren i centrala
delar av Klippans tätort.
Förslaget i motionen kring skötselplan är lovvärt men bedömningen är att de
idag gällande rutinerna hanterar frågan på ett mer kostnadseffektivt sätt. En
regelrätt skötselplan med inmätning/markering av varje träd skulle bli påtagligt kostsam utan att i någon nämnvärd utsträckning höja kvaliteten på skötseln.
Man kan instämma i motionärens syn att träd och buskar är viktiga för medborgarna. Det finns därför en inriktning att i den takt träd av olika orsaker
såsom ålder, olämplig placering eller sjukdom måste tas bort så skall ersättningsträd planteras, om än inte nödvändigtvis på samma plats, för att vidmakthålla minst det totala antalet träd i våra tätorter.
När det gäller buskar är situationen något annorlunda. Många buskar och träd
etablerades i samband med tex anläggningen av parkeringsplatser och syftade
till att ge en god estetisk utformning. På många platser har sedan träden växt
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och intar ensamma rollen av att ge en god miljö medan buskarna närmast riskerar att skapa otrygghet. Det är då viktigt att genomföra allt från ordentlig
beskäring till i vissa fall borttagning av buskarna. Inledningsvis upplevs dessa
åtgärder ibland som negativa men känns efter ett tag ganska naturliga.
Beslutsunderlag
Göran Sjögren (S) och Lars Håkansson (S) motion angående skötselplan för
träd och buskar 2012-09-25, bilaga Kf § 96/12.
Kommunalrådets skrivelse 2012-11-14.
Kommunstyrelsens beredningsförslag 2012-12-05, § 151.
Yrkanden
Göran Sjögren (S) yrkar bifall till motionen med följande tillägg: Extra medel
ska avsättas i budgetberedningen för skötsel av träd och buskar.
Kerstin Persson (S) yrkar bifall till motionen.
Bengt Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till Göran
Sjögrens tilläggyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Den som stödjer Kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stödjer Göran Sjögrens förslag röstar Nej.
Vid den följande omröstningen avges 25 Ja-röster och 16 Nej-röster enligt till
detta protokoll fogad sammanträdeslista.
Ordföranden ställer proposition på Göran Sjögrens (S) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Inriktningen skall vara att minst bibehålla antalet träd och trädplanteringar/allér med ett långsiktigt mål om viss utökning.
2. Extra medel ska avsättas i budgetberedningen för skötsel av träd och
buskar.
3. Mot bakgrund av ovanstående anses motionen besvarad.
Reservation
S-gruppens ledamöter reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
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§ 97
Utfasning av verksamheten på Naturbruksgymnasiet i
Östra Ljungby från och med höstterminen 2013
KS 2012.1099.612

Ärendet
Antalet 16-18-åringar i Skåne NV minskar under åren 2011-2020 med ca
1500 ungdomar. Idag genomför ca 850 elever sin gymnasieutbildning i Klippan. Utbildningen bedrivs på fyra olika geografiska platser.
Mot bakgrund av att elevvolymerna inom överskådlig tid inte kommer att öka
utan tvärtom att minska finns ett behov av att genomföra övergripande och
ganska omfattande förändringar. Den låga fyllnadsgraden inom organisationen måste ökas genom årliga anpassningar av personal, lokaler, program och
inriktningar.
Lokalerna är för utspridda för att skolan ska upplevas som en händelserik och
levande arbetsplats. Program och inriktningar bör anpassas så att klasserna
fylls vilket ökar dynamiken i grupperna och undervisningens kvalitet blir
hållbar över tid. Verksamheterna måste anpassas till framtidens arbetsmarknad. De branscher som förväntas växa mest fram till 2020 är handel/administration, vård/omsorg, hotell/restaurang, transport, teknik och tillverkning. Enligt Region Skånes arbetsmarknadsprognos är behovet av utbildade inom teknik och tillverkning över 18000. Gymnasial transportutbildning
förväntas öka med 30%. Bristen på (civil)ingenjörer beräknas uppgå till 4800
medan det finns risk för överskott på naturbruksutbildade.
Åbyskolans teoretiska program tilltalar många av Klippans egna elever. Teknik och naturvetenskap kommer att stå i fokus framöver. Därför måste resurser frigöras för att stärka och utveckla Åbyskolan.
Tegelbruksskolan kompletterar Åbyskolan. Enligt branschorganisationerna är
yrkesinriktningarna viktiga för framtiden även om det finns en överetablering
inom byggbranschen de närmsta åren. Det finns ett behov av att utveckla de
praktiska inriktningarna som branscherna har behov av och som tilltalar Klippans elever.
Flygteknikprogrammet i Ljungbyhed är en spetsutbildning som ger alla utbildade elever arbete.
Naturbruksgymnasiet är en bra men resurskrävande verksamhet. Konkurrensen är hård. Antalet liknande utbildningar i Skåne har ökat medan antalet sökande har minskat. Antalet Klippanelever på Naturbruk i Östra Ljungby är 25
varav 9 är inskrivna på gymnasiesärskolan. Få sökande till skolan medför ett
underskott om totalt 10 mnkr 2013-2015.
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Klippans gymnasieskolas struktur och omfattning grundades till stor del på
den samverkan som fanns mellan grannkommunerna före år 2000. Skolan var
en uttalad regional skola och elevkullarna var stora. Ett resultat av detta var
en ständig expansion som innebar att 1983 gick 1483 elever i Klippans gymnasieskola. Därefter etablerades Tegelbruksskolan och Naturbruksgymnasiet
överfördes i kommunal regi. Under senare tid har skolan ytterligare utökats
genom etableringen av vissa gymnasieutbildningar i Ljungbyhed.
De senaste tre årens kraftigt minskade elevkullar tillsammans med det idag
fria skolvalet, men också regelverket kring gymnasieutbildningar i Gy-11, har
helt förändrat förutsättningarna för gymnasieskolan såväl i Klippans kommun
som i andra kommuner.
LRF Skåne har inkommit med en skrivelse i ärendet.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2012-10-29 § 151.
Riskbedömning inför ändringar i verksamheten 2012-11-06, bilaga Kf §
97/12.
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2012-10-29.
Kommunstyrelsens beredningsförslag 2012-12-05, § 150.
LRF Skånes skrivelse 2012-11-28.
Yrkanden
Bengt Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Madeleine Atlas (C) och Kerstin Persson (S) yrkar bifall till Bengt Svenssons
yrkande om återremiss.
Anders Rolfsson (C) yrkar bifall till Bengt Svenssons yrkande om återremiss
med följande tillägg: Sökmöjligheter till Naturbruksgymnasiet skall vara
öppna intill dess kommunfullmäktige fattat eventuellt annat beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Bengt Svenssons (M) yrkande om återremiss och att ärendet avgörs idag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller yrkandet om återremiss.
Ordföranden ställer proposition på Anders Rolfssons (C) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.
Komunfullmäktiges beslut
1. Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
2. Sökmöjligheter till Naturbruksgymnasiet skall vara öppna intill dess kommunfullmäktige fattat eventuellt annat beslut.
Jäv
Det noteras att Bengt Tollstadius inte deltagit i beslutet.
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§ 98
Delgivningsärenden

Ärendet
Ks 2012.1182-2.111
Länsstyrelsen i Skåne läns protokoll 2012-12-17 om utseende av Kaj Persson
(S) som ny ersättare i Kommunfullmäktige.
_____
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Beslutande (fullmäktige
Näroch tjänstgörande ersätta- varo
re)

Omröstningar
Ja

§ 96
§
Nej Ja Nej

Lars Håkansson
Rune Persson, S

1

Bengt Svensson, M

1

Eva Stjärnlind, S

1

Hans-Bertil Sinclair, M

1

Erlinda Rosenqvist, SD

1

Rune Samuelsson, S

1

Pia Dahl, M

1

Anders Rolfsson, C

1

Boris Svensson, S
Bodil Andersson
Bert-Inge Karlsson, KD

1

Christian Hendlertz, SD

1

Jens Westring, M

1

Tommy Cedervall, FP

1

1

Ingrid Fredriksson, M

1

1

Göran Sjögren, S

1

Gunilla Svensson, S

1

Matthias Rausbo, SD

1

Madeleine Atlas, C

1

Jörgen Bjerknäs, MP

1

Michael Nemeti, S
Gunnel Grånsten
Kenneth Dådring, M

1
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Ann-Sofie Karlsson, KD

1

Gun Samuelsson, S
Roland Ottosson
Carina Andersson, V

1

Kicky Sinclair, M

1

Göran Andreasson, SD

1

Kent Lodesjö, S

1

Björn Samuelsson, M

1

Mats Waldemarsson, S

1

Henrik Gudmundsson, C
Bengt Tollstadius (§ 95-96
och 98)
Richard Johansson, FP
Jesper Hansen
Helena Dådring, M

1

Roland Åkesson, S

1

Jan Rosenqvist, SD
Rose-Marie Svensson
Ann-Charlotte Brämhagen,S
Kristina Jonsson
Fredrik Hammarstrand, M
Hans-Eric Lundgren
Olle Nilsson, S

1

Gustav Toft, M

1

Kerstin Persson, S

1

Anders Johansson, KD

1

Jan-Olof Karlsson, M

1
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Ej tjg ersättare
Torsten Johansson

1

Laila Möller Nilsson

1

Anders Nilsson

1

Sonja Bengtsson

1

Margaretha Haraldsson

1
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