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Dnr 2009.357.111

Fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige beslutade senast 2009-10-20, § 63, att bordlägga
fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter Ingrid
Fredriksson.
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden för återstående tid av
mandatperioden 2007-2010 utse
Sara Forsberg (m), Silvåkra 4770, 264 94 Klippan
_____
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Dnr 2009.385.111

Fyllnadsval av nämndeman
Kommunfullmäktige beslutade 2009-10-20, § 64 att befria Vagn Oottesen
(sd) från uppdraget som nämndeman samt att bordlägga fyllnadsval för
återstoden av mandatperioden 2007-2010.
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny nämndeman för återstoden av mandatperioden 2007-2010 utse
Sonja Bengtsson (sd), Storgatan 4, 264 35 Klippan.
_____
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Dnr 2009.440.111

Befrielse från uppdrag
Margaretha Sturesson (kd), Fuktarevägen 5, 264 39 Klippan, har 2009-1108 avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Margaretha Sturesson från uppdraget samt
att till ny ledamot i socialnämnden för återstoden av mandatperioden 20072010 utse Anders Andersson (kd), Krika 2230, 264 932 Klippan.
_____
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Dnr 2009.449.111

Befrielse från uppdrag
Ingrid Fredriksson (m), Storgatan 15, 260 70 Ljungbyhed har 2009-11-11
avsagt sig uppdraget som ersättare i Treklövern Bostads AB.
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Ingrid Fredriksson från uppdraget samt
att till ny ersättare i Treklövern Bostads AB för återstående tid av
mandatperioden 2007-2010 utse
Kristina Jonsson (m), Spångengatan 16, 26070 Ljungbyhed.
_____
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Dnr 2009.457.111

Befrielse från uppdrag
Peter Sjöberg (v), Apoteksgatan 3, 264 33 Klippan, har 2009-11-13 avsagt
sig uppdraget som ersättare i Kultur- och Fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Peter Sjöberg från uppdraget samt
att till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden för återstoden av
mandatperioden 2007-2010 utse
Matilda Lindblad (v), Vedbyvägen 69, 264 37 Klippan.
_____
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Dnr 2009.160.041

Budget 2010 – kompletteringsbudget 1
Regeringen har i sin höstbudget inför 2010 beslutat tillföra kommuner och
landsting nya pengar. För Klippans del innebär det 12,3 Mkr enligt
preliminära uppgifter från Regeringen.
Det ska noteras att tillskottet är ett engångstillskott som avser 2010 och är
borta igen 2011 om inget annat beslutas på riksnivå.
Tillskottet ger delvis nya förutsättningar och med anledning därav föreslår
ekonomikontoret i skrivelse 2009-10-13 att budget 2010 revideras.
I budgeten för 2010 finns särskilda ”sparbeting” på kommunstyrelse (1,1
Mkr), plan- och byggnämnd (0,2 Mkr), kultur- och fritidsnämnd (0,4 Mkr)
samt socialnämnd (5,0 Mkr). Barn- och utbildningsnämnden har inget direkt
sparbeting utan här gäller att det s k skolpaketet genomförs fullt ut.
Utöver detta har årets resultat i budget 2010 sänkts till +4,0 Mkr.
Det nya statliga tillskottet föreslås användas så att sparbetingen lindras för
vissa nämnder. Kommunstyrelsen tillförs 0,8 Mkr (enbart riktat till teknisk
förvaltning, gata/park), kultur- och fritidsnämnden tillförs 0,3 Mkr och
socialnämnden tillförs 1,5 Mkr.
För att barn- och utbildningsnämnden efter genomförande av det s k
skolpaketets andra etapp ska kunna öka kvaliteten i verksamheten tillförs
nämnden 3,0 Mkr.
Med hänvisning till den osäkerhet som fortfarande finns 2010 tillförs
Kommunstyrelsens konto till förfogande 2,0 Mkr.
Resterande medel 4,7 Mkr tillförs eget kapital, vilket ger ett nytt årets
resultat 2010 på +8,7 Mkr.
Kommunfullmäktige beslöt 2009-05-26, § 21, om strukturella förändringar
inom förskola, skolbarnomsorg, särskola och grundskola (det s k skolpaketet). I förändringen ingår bl a flyttning av träningsskolan till
Antilopenskolan. De ombyggnationer/anpassningar som krävs och som har
samband med flyttningen var vid beslutstillfället beräknade till 1,5 Mkr men
inte fullt utredda och är därför inte finansierade i kommunfullmäktiges
beslut. Kostnadsbedömningar är nu klara och därför föreslås en utökning av
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Kf § 78 forts
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2010 års investeringsbudget med 1,7 Mkr för ombyggnation/anpassningar
inför träningsskolans flyttning.
Yrkanden i arbetsutskottet:
1 Bengt Svensson (m) yrkar bifall till förslaget till kompletteringsbudget
1/2010 enligt bilaga Au § 230/09.
2 Rune Persson (s) yrkar bifall till förslaget rörande investeringsbudgeten
samt förstärkning av kultur- och fritidsnämnden med 0,3 Mkr. På övriga
delar av förslaget yrkas avslag och istället yrkas att 8 Mkr tillförs Barn- och
utbildningsnämnden och 4 Mkr tillförs Socialnämnden .
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen utan omröstning:
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa kompletteringsbudget 1/2010 i enlighet med bilaga Au §
230/09 samt
att kompletteringsbudgeten ska arbetas in i internbudgetdokumentet för
2010.
Rune Persson och Kerstin Persson (s) reserverar sig mot beslutet.
_____
Yrkanden i kommunstyrelsen:
1 Rune Persson (s) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag rörande
investeringsbudgeten samt förstärkning av kultur- och fritidsnämnden med
0,3 Mkr. På övriga delar av förslaget yrkas avslag och istället yrkas att 8
Mkr tillförs Barn- och utbildningsnämnden och 4 Mkr tillförs
Socialnämnden.
2 Jens Leandersson (sd) yrkar att Arbetsutskottets förslag ändras så att
förstärkningen på 0,3 Mkr till Kultur- och fritidsnämnden i stället ska läggas
till Årets resultat.
3 Rune Persson (s) yrkar avslag på Jens Leandersson yrkande.
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3 Bengt Alfredsson (c) yrkar att det antecknas att motivet för föreslagen
ökning av årets resultat är att detta senare ska finansiera badhusprojektets
underskott.
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att anta arbetsutskottets förslag
samt Bengt Alfredssons tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa kompletteringsbudget 1/2010 i enlighet med bilaga Ks § 169/09
samt
att kompletteringsbudgeten ska arbetas in i internbudgetdokumentet för
2010.
S-gruppens ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Kommunstyrelsen noterar att motivet för föreslagen ökning av årets resultat
är att detta senare ska finansiera badhusprojektets underskott.
_____
Yrkanden i Kommunfullmäktige:
1 Rune Persson (s) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag rörande
investeringsbudgeten samt förstärkning av kultur- och fritidsnämnden med
0,3 Mkr. På övriga delar av förslaget yrkas avslag och istället yrkas att 8
Mkr tillförs Barn- och utbildningsnämnden och 4 Mkr tillförs
Socialnämnden.
2 Bengt Svensson (m) och Bert-Inge Karlsson (kd) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
3 Jens Leandersson (sd) yrkar att kommunstyrelsens förslag ändras så att
förstärkningen på 0,3 Mkr till Kultur- och fritidsnämnden i stället ska läggas
till Årets resultat.
4 Bengt Svensson (m) och Johan Pettersson (s) yrkar avslag på Jens
Leanderssons yrkande.
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Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och Rune
Perssons yrkande och finner därvid att Kommunstyrelsens förslag vunnit
bifall.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Rune Perssons yrkande röstar Nej.
Vid därefter följande omröstning avges 23 Ja-röster och 17 Nej-röster enligt
till detta protokoll fogad sammanträdeslista.
Kommunfullmäktige har därmed bifallit Kommunstyrelsens förslag.
S-gruppens ledamöter reserverar sig mot beslutet.
Ordöranden ställer därefter proposition på Jens Leanderssons
ändringsförslag och finner att Kommunfullmäktige avslagit detsamma.
Sd-gruppens ledamöter reserverar sig mot beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar således
att fastställa kompletteringsbudget 1/2010 i enlighet med bilaga Kf § 78/09
samt
att kompletteringsbudgeten ska arbetas in i internbudgetdokumentet för
2010.
_____
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Bilaga Kf § 78/09
Bilaga Ks § 169/09
Bilaga Au § 230/09

Kompletteringsbudget 1, 2010, Mkr

2009-10-13

Förvaltning/nämnd

Avser

drift

nivåhöjn investering

Kommunstyrelsen

tekniska kontoret, gata -park
konto till förfogande

0,8 x
2,0

Kultur -och fritidsnämnd

förstärkning/minskad nedrevidering

0,3 x

Barn -och utbildningsnämnd förstärkning/kvalitetsökning

3,0 x

Socialnämnd

1,5 x

förstärkning/minskad nedrevidering

Totalt verksamheten

7,6

Finansförvaltningen

ökat statligt bidrag (engångsbelopp 2010)
årets resultat

Årets resultat

Budget 2010
KB1 2010

Årets resultat efter KB1

Omb/anpassn f Trän.skolan

-12,3
4,7

4,0
4,7
8,7

1,7
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Dnr 2009.354.612

Vision för Ljungbyhed Park m m
Ljungbyhed Park är en anläggning som erbjuder såväl näringslivet som
kommunen stora möjligheter till utveckling och tillväxt. Stora tillgångar i
fastigheter, utbildningsanläggningar och flygplats med landningsbanor och
hangarer skapar förutsättningar för mötesplatser för företag, föreningar, kulturoch idrottsevenemang, turism och utbildning. Anläggningen innehåller bland
annat golfbana och kvalificerad styrketräningsanläggning. Sammantaget finns
mycket stor utvecklingspotential i Ljungbyhed Park som kan tas tillvara genom
ett nära samarbete mellan näringslivet och kommunen.
I Ljungbyhed Park finns idag gymnasial utbildning inom flygteknik,
greenkeeperutbildning, golf och brottning. Dessa utbildningar är region- och
riksrekryterande. Inom flygteknik finns från och med 2009 rätt att certifiera
flygtekniker.
Vision för Ljungbyheds Park
Barn- och utbildningsnämndens vision för utbildningsverksamheten i
Ljungbyhed Park är att kunna erbjuda landets bästa program och anläggningar
för gymnasial och eftergymnasial utbildning inom flygteknik, greenkeeping,
golf och brottning. I Ljungbyhed Park finns företag som har verksamhet med
direkt anknytning till de gymnasiala och eftergymnasiala utbildningarnas
kompetensområden.
Detta är en utmärkt förutsättning för en utveckling av samarbetet mellan
utbildning och näringsliv. Barn- och utbildningsnämnden ser goda möjligheter
till att utveckla utbildningsverksamheten genom att verka för att
spetsutbildningar inom nuvarande utbildningsområden tillförs kommunen. En
förutsättning för en sådan positiv utveckling är att Klippans kommun i ett
övergripande perspektiv och med flera tjänstegrenar engagerar sig i
Ljungbyhed Park.
För att tydliggöra kommunens fortsatta engagemang i Ljungbyhed Park
föreslås att en styrgrupp bildas där ledningen för Ljungbyhed Park ingår
tillsammans med representanter för kommunledningen och barn- och
utbildningsnämnden.
Gymnasieutredning
Gymnasieskolan i Klippans kommun står inför flera stora utmaningar. Enligt
Regeringens planer kommer den nya gymnasieskolan att starta hösten 2011.
Konsekvensen blir bl.a programförändringar och färre möjligheter till lokala
variationer av program.
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Det är sedan länge känt att elevkullarna i gymnasiet kommer att minska under
2010-talet och kulminera runt 2014. För Skåne NV rör det sig om en
minskning om ca 15% av elevantalet. Gymnasieskolans samarbete ökar både
inom Skåne NV och inom region Skåne genom långtgående samarbetsavtal.
Detta innebär stora möjligheter för eleverna men också en ökad konkurrens
mellan gymnasieskolorna. Den fortsatta etableringen av fria gymnasieskolor
ökar valmöjligheterna för eleverna (25 % av gymnasieeleverna går redan på
friskolor), men konsekvensen blir ett överskott på gymnasieplatser såväl i
Skåne NV som i regionen.
Gymnasieskolan i Klippans kommun har det senaste årtiondet gjort stora
investeringar inom några utvalda profileringsområden. Dessa investeringar
har medfört en förbättrad utbildning och gett kommunen god publicitet, men
kostnaderna har påverkat hela gymnasieskolan. Sedan 2008 har gymnasieskolan varit ett kommunalt fokusområde, men för att möta framtida
utmaningar behövs en utredning som tydligt fastlår inriktning och struktur för
gymnasieskolan.
Yrkande i arbetsutskottet:
Bengt Svensson (m) yrkar bifall till föreslagen vision m m samt att
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om
sammansättningen i styrgruppen.
Bengt Svensson yrkar vidare att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag
att utreda hur gymnasieskolan behöver förändras för att på ett bra sätt kunna
möta de nya förutsättningarna och att utredningen redovisas för kommunstyrelsen i april 2010.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utreda hur gymnasieskolan
behöver förändras för att på ett bra sätt kunna möta de nya förutsättningarna
samt
att utredningen redovisas för kommunstyrelsen i april 2010.
Kommunfullmäktige beslutar
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att anta vision för Ljungbyheds Park enligt barn- och utbildningsnämndens
förslag samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att sammansätta en styrgrupp för kommunens
fortsatta engagemang i Ljungbyheds Park.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta vision för Ljungbyheds Park enligt barn- och utbildningsnämndens
förslag med ändringen att ”tjänstegrenar” i stället benämns ”verksamhetsgrenar”samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att sammansätta en styrgrupp för kommunens
fortsatta engagemang i Ljungbyheds Park.
_____
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
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Dnr 2009.355.771

Alternativ driftsform av särskilt boende inom äldreomsorgens
verksamhetsområde
Bakgrund
Socialnämnden uppdrog 2008-10-07, § 120, åt socialförvaltningen att
presentera ett underlag med lämpliga objekt för alternativ driftsform, i
första hand inom äldreomsorgen. Socialnämnden har lagt fast att när man
prövar andra driftsformer ska verksamheten utvecklas så att den ger
mervärde för brukare, personal och för kommunen. Den verksamhet som
är föremål för alternativ drift ska redan finnas eller vara planerad för ett
införande. Det ska således finnas medel avsatta i befintlig budget för den
aktuella driften av verksamheten. Socialnämnden beslutade 2008-12-02, §
140, att ställa sig positiv till att handla upp ett nytt särskilt boende.
Beskrivning av verksamheten
Äldreomsorgens uppdrag är att utföra det stöd, service och omvårdnad
som den enskilde på grund av nedsatt funktion beviljats av avdelningen för
bistånds- och LSS-handläggning. Målgruppen är invånare i Klippan, oftast
äldre personer, som pga. nedsatt funktion har behov av stöd, service,
omvårdnad, rehabilitering eller hälso- och sjukvård. Äldreomsorgen är
organiserad i två delar; hemtjänst respektive särskilt boende.
Särskilt boende
Äldreomsorgen har i dagsläget 122 särskilda boendeplatser. Socialnämnden
har beslutat att avveckla Rickmansgården i Ljungbyhed som har 20 platser,
vilka i dagsläget inte uppfyller kraven på särskilt boende för äldre. 9 av
lägenheterna saknar egen toalett och ingen av lägenheterna har eget
hygienutrymme/dusch. Andelen särskilda boendeplatser i Ljungbyhed är
idag oproportionerligt stor jämfört med vad som efterfrågas. Efterfrågan på
särskilt boende i Klippans centralort är däremot större än tillgången.
Socialnämnden har därför uttalat att man vill öka antalet platser i Klippan. I
avvaktan på tillskapandet av ett nytt modernt särskilt boende i Klippan har
sex platser på Rickmansgården avvecklats. Det innebär att resterande platser
på Rickmansgården idag kan erbjuda samtliga boende egen toalett. För att
kunna verkställa fattade beslut i tid har sex av kommunens korttidsplatser
vid Åbyhem i Klippan tillfälligt ställts om till särskilda boendeplatser.
2004 fastlade socialnämnden en strukturplan för äldreomsorgen i Klippan.
Ett antal särskilda boendeplatser gjordes om till ordinärt boende, en
anpassning till efterfrågan. Sedan nämnda förändring har samtliga beslut
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kunnat verkställas i tid och beläggningen har varit i stort sett 100% vilket
kan ses som en bekräftelse på att ”kostymen har varit lagom stor”. Enligt
strukturplanen ökar inte andelen äldre nämnvärt i Klippan förrän omkring
2014. När nu kommunen planerar för ett nytt äldreboende gör förvaltningen
den bedömningen att inom de närmaste tio åren är det ingen stor ökning av
efterfrågan på särskilt boende som förväntas men en förberedelse på en viss
utökning är klok om man ska investera och bygga nytt och det ska hålla i
tidsperspektivet 20 år eller längre. Samtidigt är det viktigt att bygga på ett
sätt som gör det enkelt att ställa om till ordinärt boende om det visar sig att
behovet av särskilt boende i framtiden minskar. Byggnation av ett särskilt
boende kan mycket väl kombineras med byggnation av ordinära bostäder i
omedelbar närhet/samma fastighet. Det skulle kunna ge makar/samboende
möjligheten att bo nära varandra när endast en part är i behov av särskilt
boende.
Förberedelser
En grupp bestående av kommunstyrelsens presidium, socialnämndens
presidium, socialchef, äldreomsorgschef, upphandlingsansvarig, ekonomichef och kommundirektör, har träffats under våren för att förbereda ett
införande av alternativ drift inom äldreomsorgen i Klippan. Arbetsgruppen
har genomfört en marknadsundersökning i syfte att inhämta information
från intresserade vårdentreprenörer om vilka förutsättningar de önskar för
att deltaga i en upphandling avseende köp av särskilda boendeplatser inom
äldreomsorgen i Klippan.. Fem vårdentreprenörer deltog i denna
marknadsundersökning. Arbetsgruppen har även gjort studiebesök i två
kommuner; Malmö och Ängelholm. Arbetsgruppen träffade då politiker i
majoritet och i opposition samt verksamhetsföreträdare. Det som tydliggjorts i dessa förberedelser är framförallt vikten av att kommunen har
makten över lokalerna, för att skapa trygghet över tiden och vid eventuellt
byte av entreprenör. Avtalstiden bör förslagsvis spänna över en fyrafemårs period med option på eventuell förlängning.
Sammanfattning
Utifrån det beslut kommunfullmäktige har fattat om införandet av ett
entreprenörskap i kommunens verksamhet och utifrån socialnämndens
beslut om att påbörja en sådan entreprenörisering inom äldreomsorgens
särskilda boenden, har förberedelserna lett fram till att 20-40 platser inom
särskilt boende skulle vara lämpligt att handla upp med en avtalstid om
fyra till fem år med eventuell förlängning och att kommunen har makten
över lokalerna genom eget ägande alternativt genom sitt bostadsbolag.
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Kf § 80 forts
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Socialnämnden har 2009-09-01, § 115, beslutat föreslå kommunfullmäktige
- att tillskapa ett nytt äldreboende i Klippan i form av alternativ drift där
kommunen förfogar över fastigheten antingen genom eget ägande eller
genom kommunens bostadsbolag,
- att ge socialnämnden i uppdrag att genomföra beslutet genom att
handla upp 20-40 särskilda boendeplatser centrumnära i Klippans tätort
samt
- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att lösa fastighetsfrågan.
Socialdemokratiska gruppen har haft annat yrkande och efter omröstning
reserverat sig mot beslutet.
Yrkanden i arbetsutskottet:
1 Bengt Svensson (m) yrkar bifall till socialnämndens förslag med tillägget
– under förutsättning av fullmäktiges beslut – att kommunstyrelsen
tillskapar en styrgrupp för byggnationen bestående av presidierna i
Socialnämnden, Kommunstyrelsen och Treklövern Bostads AB.
2 Rune Persson (s) yrkar - i likhet med s-gruppens yrkande i
socialnämnden – avslag på att-sats 1 och 2 samt att kommunfullmäktige
istället tillskapar ett nytt äldreboende i Klippan i form av egen drift 20-40
platser där kommunen förfogar över fastigheten antingen genom eget
ägande eller genom kommunens bostadsbolag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen utan omröstning:
Kommunfullmäktige beslutar
att tillskapa ett nytt äldreboende i Klippan i form av alternativ drift där
kommunen förfogar över fastigheten antingen genom eget ägande eller
genom kommunens bostadsbolag,
att ge socialnämnden i uppdrag att genomföra beslutet genom att handla
upp 20-40 särskilda boendeplatser centrumnära i Klippans tätort samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att lösa fastighetsfrågan.
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut om uppdrag,
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att tillskapa en styrgrupp för byggnationen bestående av presidierna i
Socialnämnden, Kommunstyrelsen och Treklövern Bostads AB.
Rune Persson och Kerstin Persson (s) reserverar sig mot beslutet.
_____
I kommunstyrelsen yrkar Rune Persson (s) - i likhet med s-gruppens
yrkande i socialnämnden – avslag på att-sats 1 och 2 samt att
kommunfullmäktige istället tillskapar ett nytt äldreboende i Klippan i form
av egen drift 20-40 platser där kommunen förfogar över fastigheten
antingen genom eget ägande eller genom kommunens bostadsbolag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige utan omröstning:
Kommunfullmäktige beslutar
att tillskapa ett nytt äldreboende i Klippan i form av alternativ drift där
kommunen förfogar över fastigheten antingen genom eget ägande eller
genom kommunens bostadsbolag,
att ge socialnämnden i uppdrag att genomföra beslutet genom att handla
upp 20-40 särskilda boendeplatser centrumnära i Klippans tätort samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att lösa fastighetsfrågan.
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut om uppdrag,
att tillskapa en styrgrupp för byggnationen bestående av presidierna i
Socialnämnden, Kommunstyrelsen och Treklövern Bostads AB.
S-gruppens ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Det noteras att Jens Leandersson (sd) anmält att han ej deltar i beslutet.
_____
Yrkanden i Kommunfullmäktige:
1 Hans-Bertil Sinclair (m) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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2 Rune Persson m fl (s) yrkar - i likhet med s-gruppens yrkande i
socialnämnden – avslag på att-sats 1 och 2 samt att kommunfullmäktige
istället tillskapar ett nytt äldreboende i Klippan i form av egen drift 20-40
platser där kommunen förfogar över fastigheten antingen genom eget
ägande eller genom kommunens bostadsbolag.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att bifalla Kommunstyrelsens förslag.
S-gruppens ledamöter reserverar sig mot beslutet.
_____
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Dnr 2006.156.251

Detaljplan för Klippan 3:107 (vid Klippans kapell)
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-03-18, § 65, på förslag av
miljö- och byggnämnden att ställa ut förslag till detaljplan för Klippan 3:107
för granskning.
Efterfrågan på villatomter i Klippans tätort är stor. Syftet med planen är att
tillskapa ett attraktivt bostadsområde med närhet till centrum och strövområden. Bostadsområdet innehåller drygt 30 tomter för friliggande hus.
Planområdet är ej tidigare detaljplanelagt. I väster och söder finns gällande
detaljplaner. Planområdet gränsar i öster och nordväst till Bäljaneå:s
dalgång. Sydväst om området ligger Klippans kapell. Marken utgörs av en
gräsyta som i norr har förslyats.
Planarealen är ca 5 ha.
Förslaget har varit utställt för granskning under tiden 2009-04-20—05-19.
Under den tiden har 6 skrivelser inkommit. Därefter har planförslaget
kompletterats, vilket framgår av utlåtandet bilaga Au § 244/09.
Länsstyrelsen har avslagit kommunens ansökan om upphävande av
förordnandet av strandskydd för del av planområdet. Kommunstyrelsens
ordförande har 2009-07-09 överklagat länsstyrelsens beslut.
Plan- och byggnämnden har 2009-10-19, § 138, föreslagit att den reviderade
detaljplanen med undantag av det avgränsade planområdet i norr, som
ligger inom strandskyddsområdet, antas, enligt bilaga Au § 244/09.
Yrkanden i arbetsutskottet:
1 Rune Persson (s) yrkar att överklagandet rörande upphävande av
strandskyddet ska dras tillbaka. Vidare yrkas att den i förslaget undantagna
norra plandelen ska helt tas bort från förslaget och att ingen ytterligare
planläggning av det området ska ske.
2 Bengt Svensson (m) yrkar bifall till Plan- och byggnämndens förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen utan omröstning:
Kommunfullmäktige beslutar
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att anta detaljplan för Klippan 3:107 med undantag av det avgränsade
planområdet i norr, som ligger inom strandskyddsområdet, enligt bilaga
Au § 244/09.
Rune Persson och Johan Pettersson (s) reserverar sig mot beslutet.
_____
I kommunstyrelsen yrkar Rune Persson (s) och Jens Leandersson (sd) att
överklagandet rörande upphävande av strandskyddet ska dras tillbaka.
Vidare yrkas att den i förslaget undantagna norra plandelen ska helt tas bort
från förslaget och att ingen ytterligare planläggning av det området ska ske.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige utan omröstning:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Klippan 3:107 med undantag av det avgränsade
planområdet i norr, som delvis ligger inom strandskyddsområde, enligt
bilaga Ks § 177/09.
S-gruppens ledamöter reserverar sig mot beslutet.
_____
I Kommunfullmäktige yrkar Bengt Svensson (m) återremiss till
Kommunstyrelsen för viss omarbetning och förnyad utställning.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till Kommunstyrelsen för viss omarbetning och
förnyad utställning.
_____
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Delgivningsärende
Dnr 2009.402.790
Remitterad motion av Jens Leandersson m fl (sd) angående Dags för en
hälsostrategi för funktionsnedsatta.
Dnr 2009.403.776
Remitterad motion av Jens Leandersson m fl (sd) angående Erbjudande av
intelligent larmsystem i hemtjänsten till samtliga brukare.
Dnr 2009.332.111
Länsstyrelsens protokoll 2009-10-28, Magnus Hulthén ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Eva Lindberg.
_____
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