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KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-10-20

Kf § 62

2

Dnr 2009.331.111

Fyllnadsval av ersättare i Handikapprådet
Kommunfullmäktige beslutade 2009-09-29, § 48, att bordlägga val av
ersättare i Handikapprådet efter Alexandra Tullsson, som flyttat från
kommunen.
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare i Handikapprådet (från barn- och utbildningsnämnden)
för återstående tid av mandatperioden 2007-2010 utse Fredrik
Hammarstrand (m), Rosenvägen 6, 264 37 Klippan.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-10-20

Kf § 63

3

Dnr 2009.357.111

Fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige beslutade 2009-09-29, § 49, att bordlägga fyllnadsval
av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter Ingrid Fredriksson, som
valts till ledamot i nämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter
Ingrid Fredriksson.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-10-20

Kf § 64

4

Dnr 2009.385.111

Befrielse från uppdrag
Vagn Oottesen (sd), Föreningsgatan 7 D, 260 70 Ljungbyhed, har avsagt
sig uppdraget som nämndeman.
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Vagn Oottesen från uppdraget samt
att bordlägga fyllnadsval av nämndeman för återstoden av mandatperioden
2007-2010.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-10-20

Kf § 65

Dnr 2009.371.610

Interpellation
Rune Persson (s) har ställt interpellation enligt bilaga A Kf § 65/09
angående bästa skolkommunen till barn- och utbildningsnämndens
ordförande.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Tommy Cedervall lämnar
svar enligt bilaga B Kf § 65/09.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Räddningsnämnden

2009-10-20
2009-10-07
2009-06-17

Kf § 66
Ks § 154
Rn § 12

6
2
2

Dnr 2009.404.174

Sotningsindex 2009
Sveriges kommuner och landsting har i cirkulär 09:18 informerat om att fr
o m 2009-04-01 gäller sotningsindex 3,14 %.
De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökningar och
dels konsumentprisindex.
Enligt taxan för brandskyddskontroll, punkt 5, ska denna revideras årligen
med de av de centrala parterna Sveriges kommuner och landsting och
Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund publicerat sotningsindex.
Motsvarande indexreglering är inte inskriven i taxan för rengöring (sotning)
och årsarvodet till skorstensfejarmästaren. Förslag till ny taxa, uppräknad
enligt sotningsindex, föreligger. Förslaget har också kompletterats med
samma punkt 5, som i taxan för brandskyddskontroll, rörande indexreglering.
Räddningsnämnden beslutar
att notera att taxan för brandskyddskontroll uppräknas enligt sotningsindex
fr o m 2009-04-01.
Räddningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ny taxa för rengöring (sotning) och kommunalt årsarvode till
skorstensfejarmästaren att gälla fr o m 2009-04-01 enligt bilaga Ks §
154/09.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
enligt Räddningsnämnden.
_____
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Förslag till reviderad
TAXA FÖR RENGÖRING (SOTNING) OCH
KOMMUNALT ÅRSARVODE FÖR SKORSTENSFEJARMÄSTAREN INOM KLIPPANS KOMMUN

Bilaga Kf § 66/09
Bilaga Ks § 154/09
Bilaga Rn § 12/09
2:24:1-5

Fastställd av kommunfullmäktige
SOTNINGSTAXA
För utförande av enligt 3 kap 4 § och 6 § Lagen om skydd mot olyckor (LSO) föreskrivet
sotnings- och rensningsarbete, undersökningsarbete eller annat sådant arbete utgår ersättning
enligt denna taxa.
1

Objekt i småhus

1.1
Grundavgift
Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2 under ordinarie sotningstur per gång.
1.1.1 Helårsbebott hus (Antal minuter 8,10 x 542 öre)
1.1.2 Fritidshus (Antal minuter 23,30 x 542 öre)

51,00
146,00

1.2
Objektsavgift (kr/enhet)
Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal
eller bikanal.
1.2.1

Värmepanna med normaleffekt högst
50 Mcal/h (ca 60 kW)
a)
eldad uteslutande med olja
b)
miljögodkänd för olja
c)
eldad helt eller delvis med fast bränsle
d)
miljögodkänd för fast bränsle

159,00
190,00
190,00
204,00

1.2.2

Braskamin

141,00

1.2.3

Lokaleldstad

125,00

1.3

Tilläggsavgift

1.3.1

Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1,0 m längd
a)
b)
c)
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1,0-2,5 m
2,6-5,0 m
mer än 5,0 m; timersättning uttas enligt 4.5

24,00
59,00

2:24:2
1.3.2

Avstötning från vind eller övervåning
av vertikal kanal och/eller horisontell
kanal av högst 2,5 m längd till objekt
1.2

2

Övriga objekt

2.1

Inställelseavgift

18,00

Avgift enligt 2.2.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbetets utförande vid objekt belägna
inom en radie av 10 km från arbetslokalerna. För avlägsnare belägna objekt uttas tilläggsersättning för den proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man och timme med
pris, som anges i 4.5.
2.2
2.2.1

Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal. För
den till rökkanalen anslutna största sotade värmepannan uttas ersättning enligt
kolumn a och för var och en av de övriga sotade värmepannorna enligt kolumn b.
Normaleffekt
Mcal/h
- 50
51 - 100
101 - 150
151 - 200
201 - 250
251 - 300

(ca kW)
( - 60)
(61 - 120)
(121 - 180)
(181 - 240)
(241 - 300)
(301 - 360)

a=huvudpanna
Enl 1.1 och 1.2
294,00
341,00
392,00
412,00
441,00

b=sidopanna
101,00
185,00
232,00
282,00
302,00
332,00

2.2.2

För sotning eller rensning av annat än under 1. och 2.2.1 angivet objekt uttas
ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5. Parterna må träffa
överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång.

2.3

Tilläggsavgift

2.3.1
2.3.2

Separat rökkanal till sidopanna
Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt 2.2.1;
timersättning uttas enligt 4.5. Parterna
må träffa överenskommelse om fast pris
beräknat efter tidsåtgång.
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25,00

2:24:3

3

Undersökningsarbeten m m

3.1

För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning uttas ersättning
per man och timme med pris, som anges i 4.5 samt transportersättning enligt 4.3.

4

Särskilda bestämmelser

4.1

Om vid utförande av arbete enligt 1.2, 1.3 och 2.2.1 undantagsförhållande
föreligger genom avvikelse av nedan nämnt slag, uttas ersättning per man och
timme med pris, som anges i 4.5.
a) sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga
(jfr åtkomlighetsregler i SBN),
b) anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt
försvårar användning av standardverktyg,
c) för sotningens genomförande erforderlig demontering och
montering av luckor och andra detaljer orsakar merarbete i
sådan omfattning att tidsåtgången härför uppgår till eller överstiger i 4.5 angiven debiteringsperiod,
d) blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka,
e) användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svårborttagbara blanksotbeläggningar eller av
större sotmängd än normalt på grund av anläggningsfel,
f fastsättning av arbetsredskap i kanal e d.

4.2

För hämtning av lös väggstege, som ej förvaras omedelbart intill uppstigningsställe, uttas tilläggsavgift med kronor 38,00 dock att tilläggsersättning beräknas
som timersättning enligt 4.5, därest tidsåtgången uppgår till eller överstiger däri
angiven debiteringsperiod.

4.3

För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av rensningspliktigt
objekt utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande på härför tillkännagiven
tidpunkt, uttas för återbesök ersättning per man och timme med pris som anges
i 4.5 samt transportersättning. Härjämte uttas ersättning för den ordinarie
inställelsen enligt 1.1 eller 2 samt en administrationsavgift av kronor 56,00.

2:24:4
Rev 2009-

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per
påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen som vid tillfället
gäller för befattningshavare i kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad
anvisning.
Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För
annat transportmedel än bil uttas ersättning med den verkliga kostnaden.
4.4

För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är
tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme med
pris, som anges i 4.5 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet
föranleder.

4.5

Timersättning utgår med kronor 376,00 innefattande även ersättning för erforderlig arbetsledning. För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad
timme som hel kvartstimme. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimme
som hel halvtimme. I övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt tid för
bad och omklädsel, därest denna utgår särskilt för övertidsarbetet.

kvarts-

Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från
arbetsplatsen.
4.6

I angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning. För
användande av speciell teknisk utrustning, exempelvis sotsugare och tvättaggregat, utgår tilläggsersättning enligt överenskommelse med den betalande.

5

Indexreglering av taxan
Ersättning för rengöring (sotning) enligt denna taxa samt årsarvode till
skorstensfejarmästaren revideras årligen med av de centrala parterna Sveriges
Kommuner och Landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund
publicerat sotningsindex.
_____

Rev 2009-

2:24:5
Kommunalt årsarvode från 2009-04-01 till skorstensfejarmästaren för arbetsuppgifter i
samband med kontroll av brandskyddet enligt 3 kap 4 § Lag om skydd mot olyckor
ANTAL INVÅNARE INOM
SOTNINGSDISTRIKTET
15 000 - 19 999

ARVODE I KRONOR
Exkl moms
32 275:-

För biträde vid soteld eller annan brand utgår ersättning som timersättning enligt sotningstaxan
jämte transportersättning.
För biträde till byggnadsnämnden vid förhandsgranskning av bygglovsärende utgår timersättning enligt sotningstaxan eller som lokalt överenskommet fast belopp grundat på förhållanden
inom kommunen.
Arvodet utgör ersättning för åtgärder till följd av konstaterade brandfarliga felaktigheter såsom
anmodan om rättelse muntligen eller skriftligen, föreläggande om åtgärd, efterbesiktning av
meddelat föreläggande, handläggning av besvärsärende i följd av föreläggande, kontroll av
brandskyddet vid annat tillfälle än i samband med sotning och åtgärder i följd härav samt
underrättelse till räddningschefen vid upptäckt brandfarlig felaktighet utanför det egna
behörighetsområdet.
Arvodet och ersättningar enligt ovan utgör intäkter i sotningsrörelsen. De är sålunda ej
lönedelar varför någon arbetsgivaravgift på beloppen ej skall betalas av kommunen.
På ovanstående fasta arvoden och ersättningar enligt sotningstaxan skall mervärdeskatt debiteras.
_____
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KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kf § 67
Ks § 160
Au § 217

2009-10-20
2009-10-07
2009-09-23

7
9
6

Dnr 2009.208.041

Delårsrapport per 31 augusti
Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport per 31 augusti jämte
helårsprognos för kommunen enligt bilaga A Au § 217/09 samt
delårsrapport för kommunstyrelsens verksamheter enligt bilaga B Au §
217/09.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna delårsrapport för kommunstyrelsen enligt bilaga B Au §
217/09.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapport per 31 augusti för kommunen enligt bilaga A Au
§ 217/09, samt
att i samband med delårsrapporten på grund av arbetsmiljöproblem på
Piagårdens förskola, Spelet Ljungbyhed m m, medge utökning av årets
investeringsram med totalt 1,3 Mkr.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
enligt arbetsutskottet.
_____
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kf § 68
Ks § 162
Au § 219

2009-10-20
2009-10-07
2009-09-23

8
11
8

Dnr 2009.188.023

Motion om att införa krav på utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning av personal inom äldre- och handikappomsorgen
Fullmäktiges ordförande har remitterat motion inlämnad av Jens Leandersson m fl (sd) 2009-04-29 om att införa krav på utdrag ur belastningsregistret
vid nyanställning av personal inom äldre- och handikappomsorgen, bilaga
Au § 219/09.
Arbetsutskottet beslutade 2009-05-13, § 128 att remittera motionen till socialnämnden för yttrande.
Socialnämnden har i yttranade 2009-08-11, § 102, föreslagit att motionen
avslås. Av yttrandet framgår bl a följande:
”I början av maj månad 2009 lämnades ett betänkande (SOU 2009:44) där
det föreslås att en ny lag införs; Lag om skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Lagförslaget innehåller bl a regler om registerutdrag från
belastningsregistret och misstankeregistret. Det föreslås ett förbud för arbetsgivare att utan stöd i lag begära att en arbetssökande ska visa upp ett registerutdrag från belastningsregistret och misstankeregistret. Enligt förslaget
skall ingen intresseavvägning göras. Förbuden föreslås vara skadeståndssanktionerade varför arbetsgivare som bryter mot reglerna löper risk att betala skadestånd.
Mot bakgrund av att ett lagförslag i motsatt riktning mot vad motionärerna
yrkar nyligen presenterats, anser undertecknad att kommunen bör avvakta
beslut i riksdagen innan Klippans kommun antar regler i motsatt riktning
mot föreslagen ny lag och föreslår därför att motionen avslås.”
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till socialnämndens yttrande avslå motionen.
_____
I kommunstyrelsen yrkar Jens Leandersson (sd) bifall till motionen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige utan omröstning:
Enligt arbetsutskottet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-10-20

Kf § 68
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kf § 69
Ks § 163
Au § 220

2009-10-20
2009-10-07
2009-09-23

10
12
9

Dnr 2009.90.101

Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts
Kommunkansliet har sammanställt redovisning av motioner vars beredning
ej slutförts enligt bilaga Au § 220/09.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet.
_____
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga Kf § 69/09
Bilaga Ks § 163/09
Bilaga Au § 220/09

2009-09-10

REDOVISNING AV MOTIONER VARS BEREDNING EJ SLUTFÖRTS
Datum

Inlämnad av

Ärenderubrik

Beslut

Beredningsorgan

2008-02-29

Rune Persson

Måltidsavgifter för
gymnasieelever

Kf § 63/08
Återremitterad
för komplettering

Barn- och
utbildningsnämnden

2008-05-13

Jens Leandersson

Spara miljön, tänk
ekonomiskt,
handlingar via
internet och e-post

Au § 189/08
Remitterad för
yttrande

Kommunkansliet

2009-02-02

Jens Leandersson

TillgänglighetsAu § 127/09
anpassa motionerna Remitterad för
till kommunfullyttrande
mäktige

Kommunkansliet

2009-05-27

Sverigedemokraterna Införa tjänstegaranti för särskilt
boende för äldre

2009-09-08

Anders Rolfsson

Au § 206/09
Remitterad för
beredning

GS-väg på väg 1865
_________________________________

Socialnämnden

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-10-20
2009-10-07
2009-09-30

11
15
4

Kf § 70
Ks § 165
Au § 228
Ändring av nämndsreglementen, upphävande av beslut m m som följd
av överföring av verksamhet till Söderåsens miljöförbund
Kommunkansliet har i PM 2009-09-17 redovisat en del frågor med alternativa
förslag, som återstår att ta ställning till efter att viss verksamhet överförts till
Söderåsens miljöförbund fr o m 1 september 2009. Några författningar har blivit
inaktuella, oklarhet kring vem som ska ha ansvar för en del frågor osv. Vissa
regelverk behöver uppdateras.
Dnr 2009.367.003
1 Reglemente för miljö- och byggnämnd
Miljö- och byggnämndens reglemente har reviderats i samråd med stadsarkitekten.
I det uppdaterade förslaget, Bilaga A Au § 228/09
- har alla uppgifter som överförts till Miljöförbundet tagits bort
- benämns den ”nya” nämnden Plan- och byggnämnden
- är ansvarsfördelningen i planarbetet mellan nämnden och Kommunstyrelsen
densamma, men något förtydligad
- har uppdraget anpassats till aktuell lagstiftning, vilket innebär att något tagits bort
och annat har ändrats (anges med kursiv stil)
Dnr 2006.442.406
2 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderområdena
Taxan har blivit inaktuell då ny taxa tagits för Miljöförbundets verksamhet.
Dnr 2008.339.400
3 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, tobakslagens, lagen om
detaljhandel med nikotinläkemedel, strålskyddslagens och djurskyddslagens
områden samt för uppdragsverksamhet i Klippans kommun
Huvuddelen av denna taxa har ersatts av ny taxa för Miljöförbundets verksamhet.
Undantaget är taxebilaga 5 = Taxa för tillsyn enligt tobakslagen samt lagen om
detaljhandel med nikotinläkemedel. Denna verksamhet ligger kvar inom
kommunen.
Dnr 2009.368.440
4 Tillsyn enligt tobakslagen samt Lagen om detaljhandel med
nikotinläkemedel
Denna verksamhet har tidigare handlagts av miljökontoret men har inte följt med
till Miljöförbundet. Andelen tid har uppskattats till 0,05 % vid Länsstyrelsens
tillsynsbesök. Vid detta besök har Länsstyrelsen konstaterat att lagstiftningen kring
folköls- och tobaksförsäljningen är likartad. Enligt Länsstyrelsens bedömning kan
kommunen i sin tillsynsroll dra fördel av gemensam handläggning av dessa frågor.
Justerandes sign
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Kf § 70 forts
Ks § 165 forts
Au § 228 forts
Socialförvaltningen handlägger alkoholärenden och kan tänka sig att även ta över
handläggningen av tobaksärenden.
Kommunens tidigare taxa är baserad på en grundfaktor K = 700. Miljöförbundets
nya taxa har grundfaktor K = 720. Socialnämnden har en helt annan konstruktion
av taxan för alkoholärenden.
Det noteras att Lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel upphör och ersätts av
Lag om handel med vissa receptfria läkemedel fr o m 2009-11-01
Dnr 2001.88.404
5 Miljöprojekt för skolelever
Kommunfullmäktige har 2002-06-25, § 42, instiftat ett särskilt projektanslag på
8 000 kr som miljöelever från årskurs 3 eller 4 kan söka enligt bilaga. Miljö- och
byggnämnden utser vilka skolklasser som blir läsårets miljöelever.
De senaste tre åren har ingen utdelning skett.
6 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö
Dessa föreskrifter anger när tillstånd resp dispens krävs av miljö- och
byggnämnden för djurhållning inom detaljplan, spridning av gödsel, eldning,
värmepumpsanläggning (ur mark resp vatten), tomgångskörning
Dnr 2009.369.001
7 Vattenprov jämte avgift
Enligt äldre beslut i kommunfullmäktige uttas en avgift för vattenprov (utanför det
kommunala nätet)
Undantagna från avgift är permanentboende fastighetsägare som får ett
kostnadsfritt prov varje femårsperiod. Finns barn under 7 år gäller treårsintervall.
Denna taxa för de avgiftsbelagda proven har inte tillämpats på senare år. I stället
har miljökontoret förmedlat vattenprover där faktura för analysen sedan gått direkt
till beställaren.
Miljökontoret har haft ett årligt anslag på 25 000 kr för de kostnadsfria proven.
Anslaget har alltid räckt. Ca 4-5 prov/mån. Ett analyssvar kostar ca 500 kr.
Verksamheten med vattenprover till enskilda har inte följt med till det nya
Miljöförbundet.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att miljö- och byggnämnden ändrar namn till Plan- och byggnämnden,
att anta nytt reglemente för Plan- och byggnämnden enligt bilaga A Au §
228/09,
att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 85/2005 om taxa för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens m fl områden,
att Socialnämnden ska ha den kommunala kontrollen enligt Lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel,
att Socialnämnden ska ha den kommunala tillsynen enligt Tobakslagen samt
att Socialnämndens reglemente kompletteras enligt följande:
”1 §
dels Tobakslagen och dels Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
3§
- att fullgöra de uppgifter som åligger Socialnämnden enligt Tobakslagen
- att fullgöra de uppgifter som åligger Socialnämnden enligt Lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel”
att anta Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen samt Lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel enligt Bilaga B Au § 228/09,
att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 42/2002 om Miljöprojekt för skolelever,
att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 67/1984 med ändring § 126/1987 om
Avgift för vattenprov
att permanentboende och i kommunen folkbokförd fastighetsägare även i
fortsättningen äger rätt att erhålla ett kostnadsfritt vattenprov under varje
femårsperiod resp varje treårsperiod om det finns hemmavarande barn under 7 år i
hushållet samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att besluta om handläggningen av vattenprov.
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Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut,
att Tekniska förvaltningen tills vidare får handlägga tjänsten med kostnadsfria
vattenprover.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet.
_____
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
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REGLEMENTE FÖR PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN

Bilaga A Kf § 70/09
Bilaga A Ks § 165/09
Bilaga A Au § 228/09
3:02:1-6

Fastställt av kommunfullmäktige 2009Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente.
PLAN- OCH BYGGNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
1§
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden fullgör
också de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom planoch byggnadsväsendet.
2§
Precisering av nämndens uppgifter (inkl delegering från kommunfullmäktige)
- Plan- och byggnämnden är den nämnd som enligt 1 kap 7 § PBL skall fullgöra kommunens
uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och ha det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten.
- Plan- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter vid upprättande av detaljplaner och
områdesbestämmelser enligt 5 kap 18-28, 30-33 §§ PBL med följande undantag:
Beslut om att plan skall upprättas, ändras eller upphävas fattas av kommunstyrelsen om planen berör flera förvaltningar eller medför ekonomiska konsekvenser för kommunen.
- Plan- och byggnämnden antar enligt 5 kap 29 § PBL detaljplan, som inte är av principiell
beskaffenhet eller i övrigt av större vikt, t ex sådana planer som kan handläggas med enkelt
planförfarande. Om planen med tillhörande genomförandebeskrivning medför ekonomiska
konsekvenser för kommunen eller reglerar exploateringssamverkan enligt ESL ska nämnden
före antagandet inhämta kommunstyrelsens godkännande.
- Plan- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 6 kap §§ 3-16, 19-23 PBL
med följande undantag:
Fastighetsplan, som upprättats gemensamt med detaljplan, antas enligt 6 kap
13 § PBL av den som antar detaljplanen.
- Plan- och byggnämnden beslutar enligt 8 kap PBL om bygglov, rivningslov, marklov och
förhandsbesked.
- Plan- och byggnämnden bedömer kontrollbehovet och utövar tillsyn över byggnadsarbeten
enligt 9 kap PBL genom bygganmälan, godkännande av kvalitetsansvarig, byggsamråd,
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kontrollplan och utfärdande av slutbevis.
- Plan- och byggnämnden beslutar om påföljder och ingripanden enligt 10 kap PBL vid
överträdelser m m.
- Plan- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 12 kap 3 § och 13 kap 8 § om
nämnden antagit planen.
- Plan- och byggnämnden utövar tillsyn enligt förordningen om kontroll av hissar och vissa
andra motordrivna anordningar i byggnadsverk.
- Plan- och byggnämnden utövar tillsyn av OVK (Obligatorisk ventilationskontroll).
- Plan- och byggnämnden beslutar om tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva
varor.
- Plan- och byggnämnden ansöker om förrättning enligt lagen om exploateringssamverkan
8 § (ESL).
- Plan- och byggnämnden fullgör kommunens myndighetsuppgifter enligt Fastighetsbildningslagen (FBL).
- Plan- och byggnämnden fullgör kommunens myndighetsuppgifter enligt Anläggningslagen
(AL).
- Plan- och byggnämnden fullgör kommunens myndighetsuppgifter enligt Ledningsrättslagen
(LL).
- Plan- och byggnämnden ansvarar för prövning av ärenden om dispens från strandskydd
enligt Miljöbalken 7 Kap, § 18, för tillsyn över efterlevnaden av strandskyddet och
upphävande av strandskydd
Övrig förvaltning
2§
Plan- och byggnämnden är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen och registeransvarig för de personregister som nämnden i sin verksamhet förfogar över.
Plan- och byggnämnden ansvarar i samverkan med arbetstagarorganisationerna för att det
råder en god arbetsmiljö inom verksamhetsområdet och att arbetsmiljöarbetet är organiserat
på ett lämpligt sätt.
Övrig verksamhet
3§
Plan- och byggnämnden har vidare hand om
- informationen inom nämndens eget ansvarsområde samt
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- reformering av nämndens regelbestånd.

Delegering från fullmäktige
4§
Plan- och byggnämnden skall föra nämndens talan, själv eller genom ombud i alla mål och
ärenden inom sitt verksamhetsområde.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET
5§
Plan- och byggnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.
Plan- och byggnämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
PLAN- OCH BYGGNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
6§
Plan- och byggnämnden består av 9 ledamöter och 9 personliga ersättare.
Ersättarnas tjänstgöring
7§
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.
8§
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En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Inkallande av ersättare
9§
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska
själv kalla sin personlige ersättare eller snarast anmäla förhinder till nämndens sekreterare eller
någon annan anställd vid nämndens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i
tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.
Ersättare för ordföranden
10 §
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del
av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för
en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättare
fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Sammanträdena
Tidpunkt
11 §
Plan- och byggnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Kallelse
12 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 4 dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Rev 2009-

När varken ordföranden eller en vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den till
åldern äldste ledamoten göra detta.

Justering av protokoll
13 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Plan- och byggnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Reservation
14 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts
för justeringen av protokollet.
Delgivning
15 §
Delgivning med plan- och byggnämnden sker med ordföranden, chef för plan- och byggkontoret, sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer.
Undertecknande av handlingar
16 §
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av plan- och byggnämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av
vederbörande tjänsteman.
I övrigt bestämmer plan- och byggnämnden vem som skall underteckna handlingar.
Utskott
17 §
Inom plan- och byggnämnden skall det finnas ett arbetsutskott.
Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre personliga ersättare.
18 §
Plan- och byggnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en
ordförande och en vice ordförande.
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Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullfölja sitt
uppdrag för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot i utskottet, att som ersättare för
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
19 §
Ersättare skall ha rätt att närvara vid utskottets sammanträden.
Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av plan- och byggnämnden vid valet bestämda
ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet som inte utsetts vid proportionellt val, skall
fyllnadsval snarast förrättas.
20 §
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden skall också
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när fler än hälften är närvarande.
21 §
De ärenden som skall avgöras av plan- och byggnämnden i dess helhet skall beredas av
utskottet om beredning behövs.
Ordföranden, förvaltningschef eller sekreterare överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut.
22 §
Ifråga om förfarandet om när utskottet fattar beslut eller lämnar förslag till beslut skall 5 kap
41-44 §§ i KL tillämpas.
För bordläggning av ärende i utskott, liksom i nämnden, krävs enkel majoritet.
23 §
Protokoll skall föras vid utskottssammanträde och justeras av ordföranden och en ledamot.
Ifråga om protokollens förande, innehåll, justering och hur justeringen tillkännages skall 5 kap
57-59, 61 och 62 §§ KL tillämpas.
_____
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Bilaga B Kf § 70/09
Bilaga B Ks § 165/09
Bilaga B Au § 228/09

Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen samt Lag om handel med vissa receptfria
läkemedel
Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för Socialnämndens verksamhet enligt Tobakslagen samt
Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Avgiftsskyldig
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror
eller nikotinläkemedel.
Avgift för anmälan
3 § För handläggning av anmälan enligt 12 § Tobakslagen tas avgift ut med följande belopp.
Handläggning av anmälan av försäljning av tobak
Handläggning av anmälan av försäljning av tobak
inkl ett tillsynsbesök.

720 kr/tim (högst 2 tim)
720 kr /tim (högst 3 tim)

Avgift för tillsyn i övrigt
4 § För kommunens tillsyn i övrigt tas avgift ut enligt följande:
Tillsyn i övrigt över näringsidkare som säljer tobaksvaror och nikotinläkemedel

720 kr/tim

Nedsättning av avgift
5 § Om det finns särskilda skäl, får Socialnämnden, med hänsyn till verksamhetens omfattning,
tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller efterskänka avgiften.
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Kf § 71
Delgivningsärende
Dnr 2009.298.111
Länsstyrelsens protokoll 2009-10-02 om utseende av ny ersättare för
moderata samlingspartiet i kommunfullmäktige.
Dnr 2009.374.145
Revisionen – Insatser för arbetslösa ungdomar.
Dnr 2009.375.041
Medelpunktens delårsrapport.
_____
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Dnr 2009.386.430

Motion angående att anlägga en utsiktsplats på Söderåsen
Anders Rolfsson, m fl Centerpartiet, har 2009-10-14 inkommit med
motion om att anlägga en utsiktsplats på Söderåsen, bilaga Kf § 72/09.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____
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