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§ 84
Ny lokal trafikföreskrift för hastigheter runt Snyggatorpsskolan
KS 2011.0194.511

Ärendet
Lilla Snyggatorpsskolan har sin entré ut mot Östra Ängsgatan. Det faller sig naturligt
att även denna gata har 30 km/h. Tekniska förvaltningen har därför föreslagit att
området med 30 km/h runt Snyggatorpsskolan utökas med Östra Ängsgatan jämte en
sträcka på Stenbocksgatan.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-22.
Arbetsutskottets beredningsförslag 2011-04-13, § 97,
1. Godkänna LTF 2011:201
2. Upphäva LTF 2010:187
Yrkande
Michael Nemeti (S) yrkar återremiss av ärendet för utredning om ev utökning av
området.
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet.
_____
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§ 85
Ny lokal trafikföreskrift för parkering i centrala Ljungbyhed
KS 2011.0195.511

Ärendet
Parkeringen på Torget i Ljungbyhed är begränsad till två timmar hela dygnet.
Tidsbegränsning är behövlig bara under butikernas öppettider. Tekniska
förvaltningen har därför föreslagit att tidsbegränsningen ändras till att gälla endast
vardagar 08 till 18 samt dag före sön- och helgdag mellan 08 och 13.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-22.
Arbetsutskottets beredningsförslag 2011-04-13, § 98.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner LTF 2011:202 enligt bilaga Ks § 85/11.
_____
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§ 86
Optionsavtal avseende del av Klippan 3:15 och kv Hästskon 1-4,
Northern Logistic Property
KS 2008.0310.253

Ärendet
Nortern Logistic Property (NPL) har gjort förfrågan om förlängning och utökning av
befintligt optionsavtal för markköp avseende del av fastigheterna Hästskon 1-2 och
Klippan 3:15. Förlängningsperioden avser 1 år.
Befintligt avtal, som omfattade 12 000 m2, beslutades av Kommunstyrelsen § 2/10.
Förnyat och utökat optionsavtal mellan Klippans kommun och NPL finns upprättat
enligt bilaga Ks § 86/11. Området utgörs av hela fastigheterna Hästskon 1-2 och del
av Klippan 3:15 och omfattar cirka 55 000 m2.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-04-05 inklusive optionsavtal.
Arbetsutskottets beredningsförslag 2011-04-13, § 100.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås godkänna förnyat och utökat optionsavtal mellan
Klippans kommun och NPL enligt bilaga Ks § 86/11.
_____
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§ 87
Årets företagare 2010
KS 2011.0196.140

Ärendet
Utmärkelsen Årets företagare delas ut till en företagare som under året utfört en
prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för
andra företagare. Näringslivsansvarig Hans-Göran Dahl har i samarbete med
Företagarna i Klippan lämnat förslag till mottagare av utmärkelsen.
Beslutsunderlag
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2011-03-29.
Arbetsutskottets beredningsförslag 2011-04-13, § 101.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Rolf Andersson, Rolls Motorcycles, som mottagare av
utmärkelsen Årets företagare med motiveringen att han genom sitt engagemang och
kunskap utvecklat ett unikt koncept för produktion av motorcyklar, som vunnit såväl
nationell som internationell uppmärksamhet.
_____
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§ 88
Motion angående policy för tillgänglighet
KS 2009.0356.790

Ärendet
Kommunfullmäktige har 2011-03-23 remitterat motion angående policy för
tillgänglighet enligt bilaga Ks § 88/11 till Kommunstyrelsen för beredning.
Det noteras att Kommunfullmäktige 2011-04-26 antagit en revidering av kommunens
handikapplan. I den reviderade planen har en policy för ökad tillgänglighet och
delaktighet utarbetats. Policyn har tagits fram utifrån intentionerna i den
internationella och nationella handikappolitiken. Denna policy och kommunens och
nämndernas visioner ligger till grund för konkreta åtgärdsplaner för 2011 och har
utifrån lokala förutsättningar som tidigare en koppling till FN:s standardregler.
Beslutsunderlag
Gun Samuelsson (S) motion 2011-03-16.
Arbetsutskottets beredningsförslag 2011-04-13, § 103.
Yrkande
Kerstin Persson (S) yrkar som tillägg att de frågeställningar som tas upp i motionen
hänskjuts till arbetet med åtgärdsplanerna för 2012, vilka är kopplade till Policyn
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås
1. Anse motionen besvarad med hänvisning till den Policy för ökad tillgänglighet
och delaktighet jämte åtgärdsplaner för 2011 som nyligen är antagen av
Kommunfullmäktige.
2. De frågeställningar som tas upp i motionen hänskjuts till arbetet med
åtgärdsplanerna för 2012, vilka är kopplade till Policyn
_____
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§ 89
Årsredovisning 2010 för Kommunalförbundet Medelpunkten
KS 2011.0193.042

Ärendet
Kommunalförbundet Medelpunkten har 2011-03-30 överlämnat årsredovisning för
2010, bilaga Ks § 89/11, samt revisionsberättelse jämte KPMG:s Bokslutsrapport för
2010.
Revisorerna har tillstyrkt att direktionen och de enskilda förtroendevalda beviljas
ansvarsfrihet samt att årsredovisningen godkänns.
Fullmäktiges ställningstagande om ansvarsfrihet skall avse Kommunalförbundets
direktion i sin helhet. Bokslutet och rapporterna har presenterats vid samrådet med
medlemskommunerna den 7 april på Medelpunkten.
Beslutsunderlag
Kommunalförbundet Medelpunkten, Årsredovisning för 2010 jämte
Revisionsberättelse.
Arbetsutskottets beredningsförslag 2011-04-13, § 104.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås bevilja direktionen för Kommunalförbundet
Medelpunkten och de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för år 2010
samt godkänna Kommunalförbundets årsredovisning för 2010 enligt bilaga Ks §
89/11.
Jäv
Det antecknas att Hans-Bertil Sinclair inte deltagit i behandlingen av detta ärende.
_____
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§ 90
Bidrag till Försvarets Personaltjänstförbund i Södra Sverige om
bidrag för år 2011
KS 2011.0072.048

Ärendet
Försvarets Personaltjänstförbund i Södra Sverige (FPF S) har 2011-02-01 inlämnat
ansökan om bidrag på 5 000 kr för år 2011. Försvarets Persontjänstförening i Södra
Sverige (FPF S) är en förening med inriktning på krisstöd och själavård.
Föreningen är en frivillig organisation inom totalförsvaret som bildades år 1955 och
uppdraget är att utbilda personer för användning vid kriser och olyckor som drabbar
samhället, samt att vidareutbilda och vidmakthålla en hög kompetens inom krisstöd,
debriefing, personal- och själavård till samhället.
Kris- och säkerhetssamordnare Göran T Skoglund har i yttrande 2011-04-13 uttalat
att Klippans kommun har en god beredskap när det gäller kompetens i psykosocial
krishantering. Det finns POSOM-grupp (Psykisk och social omsorg i krissituationer),
egen personal i olika verksamheter, samarbete med andra myndigheter,
Civilförsvarsföreningen och Svenska kyrkan.
Beslutsunderlag
Försvarets Personaltjänstförbund i Södra Sveriges ansökan 2011-01-03.
Kris- och säkerhetssamordnarens yttrande 2011-04-13.
Arbetsutskottets beredningsförslag 2011-04-20, § 111.
Kommunstyrelsens beslut
Framställningen om bidrag avslås.
_____
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§ 91
Bokslut 2010 jämte revisionsberättelse för Söderåsens
miljöförbund
KS 2011.0185.042

Ärendet
Söderåsens miljöförbund har 2011-04-12 överlämnat Revisionsberättelse samt
bokslut 2010 enligt bilaga A-B Ks § 91/11.
Beslutsunderlag
Söderåsens miljöförbunds sammanträdesprotokoll 2011-03-09, § 23/11.
Ernst & Young Revisionsrapport 2010.
Revisorernas i Söderåsens miljöförbund revisionsberättelse år 2010.
Arbetsutskottets beredningsförslag 2011-04-20, § 112.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås notera Årsredovisningen 2010 för Söderåsens
miljöförbund samt bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2010.
_____
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§ 92
Budgetram 2012 för Söderåsens miljöförbund
KS 2011.0214.041

Ärendet
Söderåsens miljöförbund har 2011-04-05 fattat beslut om övergripande mål,
ekonomiska och personal mål för 2012.
Budgetram för 2012 beräknas på samma omsättning som 2011, 16,6 Mkr utan
balanskrav. K-faktorn är oförändrad.
Årsavgifterna för livsmedel beräknas minska med cirka 400 tkr om förbundet antar
ny taxa för livsmedelstillsyn enligt livsmedelsverkets förslag. Samtidigt beräknas en
ökad intäkt för timdebitering av extra kontroll med cirka 50 tkr.
Beräknade årsavgifter för miljö- och hälsoskydd 2011 minskar med cirka 360 tkr då
förbundet inte fick ta över all miljötillsyn från länsstyrelsen som man begärt.
Motsvarande intäkt beräknas dock komma in då fler objekt har tillkommit.
Kostnadsökningar beräknas med ca 420 tkr, i denna beräkning finns osäkerhet vad
gäller kartkostnader.
Ekonomikontoret har 2011-04-14 lämnat följande yttrande över budgetram 2012:
Enligt förbundsordningen ska förbundet tillställa medlemskommunerna
budgetunderlaget senast tre veckor för sammanträdet. Direktionens beslut får ses som
ett underlag för medlemskommunerna att kunna lämna synpunkt på. Direktionen ska
ta upp ärendet en gång till och fastställa budgetramen när medlemskommunerna haft
möjlighet att yttra sig.
I beslut sägs att budgetram 2012 beräknas på samma omsättning som 2011, 16,6 Mkr
utan balanskrav. Med detta menar förbundet att kostnader och intäkter ska vara lika
stora och att de inte ska budgetera med överskott. Ekonomichefen är överens med
förbundet att detta bör uttryckas på annat sätt.
Ekonomikontoret har inga synpunkter på det ekonomiska sakinnehållet.
Ärendet har behandlats vid en samrådsträff med medlemskommunerna 2011-04-26.
Beslutsunderlag
Söderåsens miljöförbunds sammanträdesprotokoll 2011-04-05, § 40.
Ekonomikontorets yttrande 2011-04-14.
Arbetsutskottets beredningsförslag 2011-04-20, § 113.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Ekonomikontorets synpunkter.
_____
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§ 93
Gemensamma lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljö
KS 2011.0215.003

Ärendet
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna inom Söderåsens miljöförbund har
antagit lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. Då
miljöförbundet startade 2009 tog man över tillsynsansvaret enligt Miljöbalken och så
även tillsynsansvaret över dessa lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter.
Föreskrifternas krav på tillstånd eller anmälan samt vad som är förbjudet varierar
mellan kommunerna. En likformighet är önskvärd om den kan ske utan att riskerna
för miljö- och hälsoskyddet ökar. En översyn kan också vara motiverad utifrån att
föreskrifterna inte ska medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad
inskränkning. I vissa delar har regleringar som krav på anmälan eller tillstånd blivit
överflödiga, då tillämpningen av miljöbalkens generella krav visat sig räcka långt för
ett fullgott miljö- och hälsoskydd.
Direktionen för Söderåsens miljöförbund har 2011-04-05, § 41, ställt sig bakom ett
förslag till gemensamma lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljö. Föreskrifterna har behandlats vid ett samrådsmöte med medlemskommunerna
den 26 april 2011.
Beslutsunderlag
Södersåsens miljöförbunds förslag till gemensamma lokala föreskrifter, § 41/11.
Arbetsutskottets protokoll 2011-04-20, § 114.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås anta nya Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön enligt bilaga Ks § 93/11.
_____
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§ 94
Revidering av avtal om ansvaret för kollektivtrafiken i Skåne
KS 2011.0031.014

Ärendet
Riksdagen beslutade 2010-06-23 att införa en ny lag om kollektivtrafik, som träder i
kraft 2012-01-01. Lagen innebär bland annat att en regional kollektivtrafikmyndighet
ska inrättas i Skåne samt att ett regionalt trafikförsörjningsprogram ska tas fram och
fastställas av myndigheten. Den nya lagen öppnar även upp kollektivtrafikmarknaden
för konkurrens och för privata aktörer att själva bedriva regional kollektivtrafik.
Med begreppet regional kollektivtrafik avses i den nya lagen såväl regional som
lokal kollektivtrafik. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna får en tydligare
strategisk roll jämfört med dagens trafikhuvudmän i regional trafik och har getts en
mer funktionsenlig definition, vilket bl.a. innebär att det blir lättare för myndigheten
att utan administrativa hinder etablera trafik över länsgränser. Avgörande blir inte
längre huruvida trafiken passerar en länsgräns, utan främst trafikens utformning,
karaktär och vilka ändamål den i första hand tillgodoser.
Mellan de skånska kommunerna och Region Skåne har kollektivavtal tecknats199809-11. Avtalet ger Region Skåne ansvaret för kollektivtrafiken i Skåne enligt lagen
om ansvar för viss kollektiv persontrafik (SFS 1997:734). Under förra mandatperioden gjordes en utvärdering av avtalet. Denna visade att avtalet varit en framgång och
inga ändringar gjordes i det sätt som ansvaret för kollektivtrafiken organiserats på i
Skåne. Däremot gjordes vissa uppdateringar och förtydliganden gällande ansvar för
kollektivtrafikens infrastruktur samt borttagandet av ovidkommande text. Det uppdaterade avtalet godkändes därefter av Region Skåne och samtliga Skånes kommuner.
Eftersom ny lag införs vid årsskiftet måste ett nytt avtal tecknas mellan samtliga 33
kommuner och Region Skåne. Region Skåne har inlett en process för att ta fram ett
regionalt trafikförsörjningsprogram. Den kommunala delaktigheten i denna process
är viktig och mötestillfällen för dialog kommer att erbjudas. Ett av reformens syften
är en fördubbling av resandet i kollektivtrafiken.
Kommunförbundet Skåne har i beslut den 2011-04-08 för sin del godkänt förändringarna i kollektivtrafikavtalet enligt bilaga Ks § 94/11 och föreslår att samtliga
kommuner gör detsamma och delger Kommunförbundet Skåne senast 2011-06-23.
Beslutsunderlag
Kommunförbundet Skånes skrivelse 2011-04-12.
Arbetsutskottets beredningsförslag 2011-04-20, § 115.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås godkänna förändringarna i Kollektivtrafikavtalet enligt
bilaga Ks § 94/11.
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§ 95
Kommunalförbundet AV Media Skåne om ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2010
KS 2011.0209.042

Ärendet
Kommunalförbundet AV Media Skåne har överlämnat bokslut och
verksamhetsberättelse för år 2010 samt revisionsberättelse till medlemskommunerna
med hemställan om ansvarsfrihet, bilaga Ks § 95/11.
Beslutsunderlag
AV Media Skånes årsredovisning för 2010 jämte revisionsberättelse.
Arbetsutskottets beredningsförslag 2011-04-20, § 116.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
1. Bevilja direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2010
2. Notera bokslut och verksamhetsberättelse för år 2010 enligt bilaga Ks § 95/11.
_____
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§ 96
Plan- och bygglovstaxa 2011
KS 2011.0237.043

Ärendet
Nuvarande taxa går inte att tillämpa efter det att den nya plan- och bygglagen (PBL)
träder i kraft 2011-05-02, då lagen bland annat inte innehåller begreppet bygganmälan, som i nuvarande taxa utgör en betydande del av avgiften. Nuvarande taxa
innehåller ej avgift för de nya begreppen startbesked, villkorsbesked, ingripandebesked, slutbesked och platsbesök.
I och med lagändringen får Plan- och byggnämnden flera nya arbetsuppgifter, främst
inom ramen för bygglovsprövning. Med anledning av ändringarna i plan- och bygglagen har Sveriges kommuner och landsting utarbetat ett förslag till ny taxa, som
också ska ge stöd åt kommunerna att täcka kostnaderna för de nya arbetsuppgifterna.
Exempel 1
En villa på 130 kvm kostar med dagens taxa ca 10 000 kr.
Med den nya taxan blir kostnaden ca 15 000 kr.
Exempel 2
En tillbyggnad på 100 kvm kostar med dagens taxa ca 7 000 kr.
Med den nya taxan blir kostnaden ca 12 000 kr.
Exempel 3
Ett uterum på 40 kvm kostar med dagens taxa ca 1 500 kr.
Med den nya taxan blir kostnaden ca 2 800 kr.
Plan- och byggnämnden har föreslagit att den av SKL utarbetade taxan antas att gälla
och att N-faktorerna fastställs till 0.8.
Beslutsunderlag
Plan- och byggnämndens protokoll 2011-04-18, § 50.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredningsförslag 2011-04-27, § 120.
Sammanträdet ajourneras under 10 min på begäran av Kerstin Persson (S).
Yrkande
Kerstin Persson (S) yrkar som tillägg att en analys ska göras av den nya taxan
avseende självkostnadsdelen 12 månader efter införandet.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
1. Anta ny Plan- och bygglovtaxa enligt bilaga Ks § 96/11 att gälla för prövning
enligt nya Plan och bygglagen och att fastställa N-faktorerna till 0,8.
2. Plan- och byggnämnden får uppdrag att inkomma med analys av den nya taxan
avseende självkostnadsdelen 12 månader efter införandet.
_____
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§ 97
Delegationsärenden
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på
kommunstyrelsens uppdrag:
2011-03-30 Enligt protokoll, §§ 90-94
2011-04-13 Enligt protokoll, §§ 95-105
2011-04-20 Enligt protokoll, §§ 106-117

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet

Bostadsanpassningsbidrag för tiden
2011-03-01—2011-03-31.

Tekniska förvaltn.
assistent

Parkeringstillstånd för tiden
2011-02-23—2011-04-18

Tekniska förvaltn.
assistent

2011.221-2-530
Yttrande till Länsstyrelsen i Skåne län
angående allmän kameraövervakning

Kommunstyrelsens
ordförande

Personalärenden enligt delegationsordning antagen av kommunstyrelsen
2007-02-14, § 34, delegationsprotokoll
9-10.
_____
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§ 98
Informationsärenden
Ärendet
Följande informationsärenden föreligger och läggs med godkännande till
handlingarna.
Dnr 2002.388-127.430
Länsstyrelsen i Skåne län – Meddelande om kontrollprogram avseende
omgivningspåverkan från föroreningsskada vid f.d. Klippans Läderfabrik, Klippans
kommun.
Dnr 2009.200.250
Plan- och byggnämnden – Detaljplan för bostadsändamål del av Klippan 3:48.
Dnr 2010.419-4.045
Söderåsens miljöförbund – Ändring av förbundsordning för Söderåsens
miljöförbund.
Dnr 2010.281-4.133
Perstorps kommun – Ensamkommande flyktingbarn.
Dnr 2010.421-4.533
Ängelholm/Helsingborg Airport – Överlåtelse fr.o.m. 2011-04-01 av Ängelholm
Helsingborg Airport till Ängelholms Flygplats AB, ett dotterbolag till Peab AB.
Dnr 2011.242-1.041
Sveriges kommuner och landsting – Verksamhetsplan och budget 2011.
Dnr 2011.210-1.042
NÅRAB – Kallelse till årsstämma den 2011-04-29.
Dnr 2011.211-1.042
Kommunassurans Syd Försäkrings AB – Årsredovisning 2010.
Dnr 2011.198-1.106
Länsstyrelsen i Stockholms län – Rapport om tillämpningen av lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk år 2010.
Dnr 2011.240.114
Domstolsverket – Mark- och miljödomstolar bildas den 2011-05-02.
Dnr 2011.241-1.371
Energimyndigheten – Revidering av Riksintresse Vindbruk under 2011-2012.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida

18 (20)

Sammanträdesdatum

2011-05-04

Dnr 2011.208-1.430
Regeringen, Miljödepartementet – Regeringsbeslut om att utse Natura 2000-områden
till särskilda bevarandeområden.
Dnr 2011.216-1.430
Länsstyrelsen i Skåne län – Sötvattenssnäckor i skånska vatten.
Dnr 2011.220-1.430
Länsstyrelsen i Skåne län – Rapport från inventeringen av tjockskalig målarmussla i
Skåne län 2006.
Dnr 2011.200-1.530
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut till Skånetrafiken i Hässleholm angående tillstånd
enligt lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning.

Dnr 2011.197-1.531
Region Skåne, regionråd Mats Persson – Skrivelse angående omläggning till
kontantfri kollektivtrafik i Skåne fr.o.m. 2011-06-01.
Dnr 2011.170-5.532
Region Skåne, regionråd Mats Persson – Svar på skrivelse angående förtätad
tågtrafik – Pågatåg Nordost.
Dnr 2011.213-1.611
Kommunrevisionen – Projekt för att förbättra skolresultat.
Dnr 2011.226.872
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut 2011-04-13 till Sveaskog AB angående tillstånd
till ingrepp i fast fornlämning nr 39 i Färingtofta socken i samband med
föryngringsavverkning inom fastigheten Farstorp 1:9, Klippans kommun.
Dnr 2011.227-1.872
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut 2011-04-13 till Mats & Anna-Greta Toftner
angående tillstånd till ingrepp i fast fornlämning nr 167 och nr 173 i Riseberga
socken i samband med föryngringsavverkning inom fastigheterna Bonnarp 2:2,
Klippans kommun.
Dnr 2011.228-1.872
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut 2011-04-13 till Ulf Mathiasson angående tillstånd
till ingrepp i fast fornlämning nr 175 i Riseberga socken i samband med
föryngringsavverkning inom fastigheten Slättåkra 1:21, Klippans kommun.
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Dnr 2011.229-1.872
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut 2011-04-13 till Gustafsborgs Säteri angående
tillstånd till ingrepp i fast fornlämning nr 226 i Riseberga socken i samband med
markberedning och plantering inom fastigheten Herrevadskloster 2:83, Klippans
kommun.
Sveriges kommuner och landsting – Jakten på effektivitet.
Handelsrådet – Minnesanteckningar 2011-03-14.
Handikapprådet – Protokoll 2011-03-23.
Miljöstyrgruppen – Mötesanteckningar 2011-03-15.
Sanering av Klippans Läderfabrik – Minnesanteckningar 2011-04-05.
Nårab – Sammanträdesprotokoll 2011-03-25.
SIKAB – Sammanträdesprotokoll 2011-03-21.
Söderåsens miljöförbund - Sammanträdesprotokoll 2011-04-05.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 11:14 Vårproposition för år 2011.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 11:15 Arbetsdomstolens dom 2011 nr
24 om avskedande av en skötare vid en rättspsykiatrisk avdelning som sovit under ett
extravak.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 11:16 Kommunal fastighetsavgift
2011 och 2012.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 11:18 Huvudöverenskommelse om
lön och allmänna anställningsvilkor m.m. – HÖK 11 – med OFRs förbundsområde
Hälso- och sjukvård.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 11:19 Överenskommelser om
ändringar i Allmänna bestämmelser (AB).
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 11:20 Överenskommelse om
ändringar i veckovila 95.
_____
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§ 99
Regionen – Strukturbild 2.0
Ärendet
Regionstyrelsen /Regionala tillväxtnämnden har inbjudit till fördjupad dialog kring
arbetet med Strukturbild 2.0 och framtidens utvecklingsmöjligheter den 17 maj kl
13-16 i Skånehuset, Kristianstad.
Den 7 mars presenterades Tidningen Strukturbild 2.0 som ett diskussionsunderlag
med bl a fyra olika utvecklingsscenarier för Skåne, där det inte är troligt att någon
blir realitet medan delar av alla kan bli det. De ger dock tillsammans mer eller
mindre realistiska framtidsbilder för Skånes utveckling kopplat till fysisk planering.
Med tidningen som utgångspunkt tar man nu nästa steg i arbetet med att utveckla
gemensamma strategier för Skåne kopplat till fysisk planering. Under sommar och
tidig höst bjuder Regionstyrelsen och Regionala tillväxtnämnden in till politisk
dialog om fokus och samverkan kring gemensamma frågor, mål och strategier.
Beslutsunderlag
Regionstyrelsen/Regionala tillväxtnämndens inbjudan 2011-04-14
Kommunstyrelsens beslut
Bengt Svensson, Madeleine Atlas och Rune Persson bereds möjlighet att delta.
_____
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