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§ 90
Arbetsmarknadsfrågor - Information
Ärendet
Marit Nordstrand, Arbetsförmedlingen, redovisar aktuell information och statistik.
Skåne- Statistik februari 2011
▪ Öppet arbetslösa i % av befolkningen 1992-2011
▪ ”program i % av befolkningen 1992-2011
▪ Personer som har arbete med stöd och i program med aktivitetsstöd 1995-2011
▪ Nyanmälda lediga platser 1993-2011
▪ Totalt antal personer berörda av varsel/uppsägning 1992-2011
▪ Arbetsmarknadsläget Skåne just nu
- Starka sektorer är tillverkningsindustri, byggsektor, privat tjänstenäring
- Fler lediga platser – 8 500 i feb (jmf 6 400 år 2010)
finns inom finansiell verksamhet , företagstjänster-bemanningsföretag,
vård/omsorg, utbildningssektor
Öppet arbetslösa

Program med aktivitetsstöd

16-64 år
Riket
Skåne
Klippan

3,6
4,2
4,6

3,1
3,1
3,1

= 6,7
= 7,3
= 7,7

18-24 år
Riket
Skåne
Klippan

3,9
3,9
6,8

6,6
6,9
7,7

= 10,5
= 10,8
= 14,5

Samverkan Klippan
▪ Arbetscentrum – Överenskommelser om
- Arbetsträning, jobb- och utvecklingsgaranti, fas 2
- Sysselsättningsplatser inom jobb- och utvecklingsgaranti, fas 3
- Jobbcoaching för ungdomar
▪ Personalkontoret
- Överenskommelse om sysselsättningsplatser inom jobb- o utvecklingsgaranti, fas
3
▪ Resurssamverkan
- Klippans kommun, Försäkringskassan, Region Skåne, Arbetsförmedlingen
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 91
Täktverksamhet på fastigheten Forestad 13:1
KS 2010.127.436

Ärendet
Länsstyrelsen har berett kommunen tillfälle att yttra sig i ansökan om tillstånd för
täktverksamhet. Skåne Grus AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken att få öppna en
ny sandtäkt på fastigheten Forestad 13:1. Skåne Grus AB är ett bolag inom Sydstenkoncernen, som till 50 % ägs av Skanska Sverige AB. Fastigheten Forestad 13:1 ägs av
AB Sydsten.
Ansökan avser uttag av totalt 3 000 000 ton sand (0-2 mm) och 250 000 ton matjord
under en 20-årsperiod. Årligen bryts maximalt 300 000 ton sand och 20 000 ton
matjord. Sökande har senare föreslagit max uttaget 300 000 ton sand per år begränsas
till 3 år och uttagstider övriga år 150 000 ton per år.
Den utbrutna sanden skall användas till kvalificerade betongprodukter som, enligt
sökande, inte i sin helhet kan ersättas med material från befintliga naturgrustäkter i
Skåne inom rimligt transporttillstånd från Sydstens betongfabrik i Malmö.
Brytningsområdet är idag huvudsak jordbruksmark med enstaka lövträdsklädda kullar
och åkerholmar och är beläget längs (lilla) Bäljaneå.
Brytning av sand kommer att ske ovan och under grundvattenyta. Med största
brytningsdjup 8-12 m under grundvattenytan. Under grundvattenytan hämtas sanden
med sandsug eller gripskopverk alternativt annan grävmetod. Avrunnet vatten från
sanden kommer att ledas till täkten. Efterhand som brytningen fortgår efterbehandlas
området med mål att forma en sjö. Det uppbrutna materialet sorteras och läggs i upplag i
avvaktan på uttransport.
Material kommer att transporteras med lastbil i huvudsak österut på väg 1863 mot
Röstånga och Malmö-Lundregionen. Vid fullt produktionsflöde beräknas 35/40 lastbilar
per dag enkel resa. Verksamheten kommer att pågå månd-fred 06-17.
Efterhand som brytningen pågår kommer en sjö av grundvatten att växa fram. Sjöytan
beräknas bli ca 16 ha. I närheten av täkten kommer grundvattenytan att sänkas.
Grundvattnets flödesmönster kan komma att ändras med viss avlänkning i täktsjöns
nordöstra och sydvästra delar. De brunnar som kan påverkas kommer, enligt ansökan,
att följas via kontrollprogram. Sökande menar att täkten kan bedrivas utan att
grundvattnet skadas. Den nya sjön av grundvatten kommer inte att ha något in- eller
utlopp. Avstånd mellan täktsjön och ån är ca 35 m, utformat som en mjuk
terrängförhöjning. Via hydrologisk kontakt mellan Bäljaneå och täktsjön sker under
normala förhållanden inströmning av vatten till ån från sjön. Vid maxflöden i ån sker
utströmning i riktning mot sjön.
Inom en radie av trehundra meter finns fem fastigheter och inom femhundra meter
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ytterligare nio. Närmsta fastigheterna ligger 110m resp.140m från sandtäkten.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2011-02-07
Plangruppens tjänsteskrivelse 2011-03-30 genom miljöinspektör Birgitta J Sternerup
med följande slutsatser och förslag till beslut:
1.
Enligt gällande översiktsplan
Kartbilaga 7 visar värdefulla ämnen eller material. Här har området markerats under
rubriken grusförekomster med naturklass 1, 2 eller 3
I kapitel 5.2 behandlas intressekonflikter – grus. Här deklareras kommunens
principiella ståndpunkter, bland annat att:
- tillstånd till täkter skall meddelas restriktivt och först efter noggrann prövning i varje
enskilt fall.
- grus skall aldrig brytas inom influensområde för befintlig eller framtida vattentäkt.
Ur resurshänseende är det tveksamt om det behövs öppnas en ny täkt.
2.
Sandtäkten ligger i en intressant grundvattenförekomst, som kan vara en tillgång
för möjliga kommande behov. Därför bör den inte utsättas för eventuella hot.
Exempel på hot är oljeföroreningar från brytningsverksamheten, att grundvattenkvalitén påverkas/försämras i takt med brytningen genom exempelvis försurande
ämnen, kväve och andra partiklar.
3.

Enskilda brunnar kommer att påverkas.

4.
Vad händer med täktsjöns stillastående vatten på sikt? – kommer täktsjöns
vattenkvalité att försämras under brytningens gång. Kommer sjön att försumpas och
växa igen? Vad händer vid extrema okontrollerade flöden av Bäljaneå.
5.
Avståndet mellan täktsjön och Bäljaneå planeras till 35 m utformat som en mjuk
terrängförhöjning. I ansökan finns inget åtagande vem som efter det att brytningen
avslutats tar ansvar för att denna terrängförhöjning behålls och underhålls.
Plangruppen är sammantaget mycket tveksam till etablering av sandtäkt på fastigheten
Forestad 13:1.
Yrkanden
1. Bengt Svensson (M) ställer sig bakom Plangruppens ställningstagande med tillägget
att vid ev positivt beslut hos Länsstyrelsen förutsätts att kommunen får möjlighet att
påverka utformningen av området.
2. Rune Persson (S) yrkar avslag på ansökan med hänvisning till Plangruppens yttrande.
Omröstning
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Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att Arbetsutskottet
bifallit Bengt Svenssons yrkande. Omröstning begärs. Följande propositionsordning
godkänns:
Den som stöder Bengt Svenssons yrkande röstar Ja.
Den som stöder Rune Perssons yrkande röstar Nej.
Vid därefter följande omröstning avges 3 Ja-röster, nämligen av Bengt Svensson,
Madeleine Atlas och Bodil Andersson och 2 Nej-röster, nämligen av Rune Persson och
Kerstin Persson. Bengt Svenssons yrkande har därmed vunnit.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslås ställa sig sammantaget mycket tveksam till etablering av
sandtäkt på fastigheten Forestad 13:1. Om Länsstyrelsen ändå fattar positiv beslut
förutsätts att kommunen får möjlighet att påverka utformningen av området.
Reservation
Rune Persson och Kerstin Persson (S) reserverar sig mot beslutet.
_____
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§ 92
Bidrag till Klippanfesten 2011
KS 2011.191.142

Ärendet
Under fyra år har en ”Klippanfest” anordnats under en sommarhelg. Festen har varit ett
samarrangemang men i regi av Teater Amabile. Klippans kommun har lämnat ett bidrag
på högst 100 000 kr, relaterat till övriga sponsorbidrag. De tidigare arrangörerna har
beslutat att inte fortsätta med arrangemanget år 2011.
Lions club Klippan har förklarat sig beredda att ta över ansvaret för anordnande av
Klippanfesten i Stadsparken. Festen är tänkt att äga rum helgen före midsommar alltså
den 17-18 juni 2011. Upplägget är väldigt snarlikt tidigre år. Lions club har inkommit
med ansökan om bidrag från Klippans kommun med 100 000 kr för att kunna
genomföra evenemanget.
Beslutsunderlag
Lions Club Klippan, framställning om bidrag 2011-03-30
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen föreslås bevilja Lions Club Klippan ett bidrag på 100 000 kr för
genomförandet av Klippanfesten 2011.
2. Medel anvisas ur anslaget till Kommunstyrelsens förfogande.
_____
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§ 93
Krisberedskap och säkerhet - Information
Ärendet
Kris- och säkerhetssamordnare Göran Tesfai Skoglund informerar om krisberedskap
och säkerhet
Krisberedskap - Vad säger lagstiftningen och hur är vi organiserade kring detta
- Beredskap
- Risk och sårbarhetsanalys
- Geografiskt områdesansvar
- Utbildning och övning
- Höjd beredskap
Säkerhet
Säkerhetsskydd
Aktuella aktiviteter
- Övning/utbildning av krisledningsnämnden planeras
- Risk och sårbarhetsanalys, som en del i Handlingsprogram för förebyggande
verksamhet, räddningstjänst samt plan för extraordinära händelser, kommer att
presenteras under senare delen av året
- MSB:s och Länsstyrelsens årsuppföljning 2010
- STYREL – beslut har fattats tidigare
- Rakel
- RCB-TIB Skåne Nordväst
- Trygghetspunkter – FRG-planer i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby
- Mediautbildning förtroendevalda
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 94
Instruktion till ombud inför årsstämmor med kommunala bolag
Ärendet
Enligt kommunens företagspolicy beslutar Kommunstyrelsen om eventuella
instruktioner för ombudet inför stämma i kommunala bolag.
Arbetsutskottets beslut
1 Kommunfullmäktige har fattat beslut om styrelse och lekmannarevisor i bolagen,
vilka ska redovisas vid årsstämman.
2 Alla ägardirektiv ska ses över, vilket kan komma att medföra behov av extra
bolagsstämma för Nårab och Treklövern.
_____
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