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Au § 226
Region Skåne, Beredningen för tillväxt och hälsa – Medborgardialog
Representanter för Beredningen för tillväxt och hälsa inom Region Skåne
gör återkommande besök i kommunerna som ett led i sin Medborgardialog.
Dagens besök i Klippans kommun ingår i uppföljningen av Hälsovalet. Bl a
områdena Psykisk hälsa och unga, Brukarorganisationerna, Demokrati och
hälsa ute i skolorna kommer att följas upp. Den 21 oktober kommer
Beredningen till Klippans gymnasieskola.
Bl a följande frågor diskuteras under mötet
- Vikten av att Samverkansprojekt kring sjukskrivningsproblematiken får
fortsätta
- Finsamprojekten – Nuvarande samverkansformer med Försäkringskassa
och Arbetsförmedling
- Youtube.com – filmer om ansvar för hälsa
- Vårdbarometern – 200 enkäter per vårdenhet går ut nu
- Obalans i påverkansfrågor – nackdel för inlandskommuner t ex i
strandskyddsfrågor, Bevakning i RTI-planer och Kollektivtrafikfrågor
- EES
- Distriktssköterskemottagningen i Östra Ljungby stängs – ingen
information till kommunföreträdare
- Alkpol-verksamheten – Nuvarande avtal upphör i och med Hälsovalet, f
d avtalsparter ska diskutera former för samarbete
- Färdtjänstenkät – resultat
_____

Justerandes sign
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Dnr 2009.365.511

Lokala trafikföreskrifter
Kommunens trafiknämnd har möjlighet att fastställa en rad olika
trafikföreskrifter för vägtrafikanter. Den nationella trafikförordningen har
gällt sedan 1998 och vid halvårsskiftet 2010 så inträder följande förändring:
1 Alla lokala trafikföreskrifter ska vara samlade i en nationell databas och
kommunen behöver inte hålla en liggare för egna föreskrifter.
2 Bara de föreskrifter som redovisas i databasen gäller. Alla äldre
föreskrifter som inte återfinns i databasen har med automatik upphört att
gälla. Alla nya föreskrifter som inte förs in i databasen saknar rättsverkan.
Tekniska förvaltningen har skrivit om nuvarande lokala trafikföreskrifter
enligt den mall, som Vägverket vill att kommunerna använder, för att
möjliggöra införandet i databasen. I detta omskrivningsarbete har några
föreskrifter ifrågasatts och i flera fall finns det fortfarande oklarheter att reda
ut med Länsstyrelsen eller Vägverket.
För att hantera situationen på ett enkelt sätt har tekniska förvaltningen
sammanfattat gällande föreskrifter till en lista där respektive föreskrift
hjälpligt kan identifieras.
Beslutsunderlag
Bilaga A: Gällande föreskrifter listade med ett ”gammalt” ID-nummer och
ett nytt, som egentligen används först i bilaga B. Även typ av föreskrift
beskrivs. Kryssmarkering i högerkolumn innebär att föreskriften föreslås bli
borttagen och inte ersatt med en omskriven föreskrift.
Bilaga B: Föreskrifter som fortsättningsvis bör gälla redovisas här.
Respektive föreskrifts innebörd är i princip oförändrad, dock formulerade
enligt Vägverkets mall.
Bilaga C: Förslag till helt nya föreskrifter. Dessa omfattar
hastighetsbegränsning till 30 km/t i bostadsområdena väster om
Ängelholmsgatan och inom Storäng. Därtill föreslås en reglering av
Ängelholmsgatan som huvudled.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag.
_____
Justerandes sign
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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

Utdragsbestyrkande
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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.
Dnr 2000.382.401
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.
Justerandes sign
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Au § 28 forts
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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Au § 28 forts

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut,
att Tekniska förvaltningen tills vidare får handlägga tjänsten med kostnadsfria
vattenprover.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

REGLEMENTE FÖR PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN

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,
kontrollplan och utfärdande av slutbevis.
Rev 2009-

- 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
- reformering av nämndens regelbestånd.
Rev 2009-

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§
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
Rev 2009-

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

Rev 2009-

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.
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.
Rev 2009-

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.
_____

Rev 2009-

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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Dnr 2009.370.003

Lokala ordningsföreskrifter
Kommunkansliet har tagit fram ett utkast till nya lokala ordningsföreskrifter. De nu gällande föreskrifterna är gamla och underhand har frågor
väckts om översyn vad gäller bestämmelser om fyrverkerier, nedskräpning,
skrotbilar, förtäring av alkoholhaltiga drycker, hundar, lastbilar med farligt
gods, rökning på lekplatser m m. Det nu föreliggande utkastet har tagits
fram i samråd med berörda kommunala verksamheter samt Polisen i
Klippan.
Arbetsutskottet diskuterar det föreliggande utkastet. Vissa punkter kommer
att bli föremål för ytterligare fördjupning.
_____
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