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§ 184
Kurser och konferenser m.m.
Ärendet
Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger.
Botkyrka – ”Förstå Botkyrka, Förstå Sverige”, Botkyrka, 2011-09-15—16.
Beslut
Arbetsutskottet avstår från att delta.
_____
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§ 185
Medel för åtgärder på kontorshuset vid f.d. Läderfabriken
KS 2002.388.430

Ärendet
I samband med rivningen av Läderfabriken tog Klippans kommun emot
rivningsmassor från fabriksbyggnaderna. Rivningsmassorna har använts till att fylla
upp fastigheten Bryggeriet 5, som ligger strax intill den f.d. Läderfabriken. Klippans
kommun har för detta ändamål fakturerat projekt Läderfabriken (Naturvårdsverket/
Länsstyrelsen) 1 403 360 kr. Summan bygger på en kalkyl, som räknats ihop av
projekt Läderfabriken tillsammans med Tekniska förvaltningen. Kalkylen har stämts
av mot Länsstyrelsen, som gör bedömningen att kostnaden får belasta projektet.
Fakturering har skett och fakturan har betalats.
Den ursprungliga avsikten med ersättningen för uppläggning av massorna var att den
skulle användas för att passivera de kostnader som uppstått i och med inköp och
rivning av det f.d. Mejeriet som låg på Bryggeriet 5. Denna nedskrivning skedde
redan i bokslutet för 2010 varför Bryggeriet 5 idag har ett restvärde motsvarande
markvärdet. Således finns ett överskott på 1 403 000 kr att användas för andra
ändamål eller bidra till kommunens resultat för 2011.
Läderfabrikens kontor är allmänt i relativt gott skick, men behöver upprustas bland
annat för att få en bättre energieffektivitet. Kontoret används för närvarande som
projektkontor för saneringsprojektet och kan efter projektets slut användas för andra
ändamål. Första våningen är en fin gammal kontorsmiljö som bör bevaras som sådan.
Lämplig användning av andra våningen är mera svårbedömd, varför renovering av
det planet inte är aktuellt i dagsläget. Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning har
upprättat en kostnadsuppskattning över de åtgärder som bedöms nödvändiga i
byggnaden, bilaga Au § 185/11.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2011-08-09 med förslag att medel om
1 160 000 kr anslås för upprustning av kontorshuset vid f d Läderfabriken och att
dessa medel tas ur överskott från uppläggning av massor på Bryggeriet 5.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet uppdrar åt Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning att inför
Kommunstyrelsens sammanträde redovisa vilka åtgärder som krävs på fastigheten
för att hålla den i ett acceptabelt skick.
_____
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§ 186
Ändrad ersättningsform i entreprenaden sanering av villaträdgårdar vid Läderfabriken
KS 2002.0388.430

Ärendet
Inom ramarna för projekt sanering av Klippans Läderfabrik utförs nu etappen
”sanering av villaträdgårdar”. Arbetsutskottet har 2011-02-09 fattat beslut om att
tilldela SVEVIA uppdraget att utföra entreprenaden.
I anbudshandlingarna ingår en i förväg upprättad mängdförteckning som SVEVIA
fått lämna pris på. Inför fakturering görs ett underlag mot denna mängdförteckning
där varje post är prissatt.
Redan i entreprenadens startskede, i april, lät SVEVIA meddela att fakturering enligt
mängdförteckningen tog oerhört mycket längre tid än beräknat på grund av dess
omfattning. Vidare har det visat sig att vissa poster i mängdförteckningen är mycket
svåra att tolka. Dessutom har förutsättningarna i en del trädgårdar förändrats under
den tid som gått mellan undersökningar och schaktstart, vilket innebär att vissa
poster i mängdförteckningen helt utgår medan andra saknas. Med detta som
bakgrund kom SVEVIA i juni in med en skrivelse om att byta ersättningsform i
entreprenaden.
Enligt SVEVIAs förslag görs reglering av kostnader mot verifierade självkostnader
med påslag. Det innebär i princip att varje kvitto som SVEVIA får in redovisas
gentemot kommunens beställarombud. Fakturering sker därmed enbart efter faktiska
kostnader. Klippans kommun får med det större möjlighet att påverka kostnaderna i
entreprenaden genom att effektivisera och underlätta entreprenadarbetena. Vidare
underlättar det för kommunen att fatta beslut om ändringar i projektet då kostnaderna
kan specificeras direkt.
Exempel: Schakten i en trädgård regleras enligt mängdförteckningen per kubikmeter.
Det innebär att den kan gå hur fort, eller långsamt som helst, kommunen betalar bara
för den redovisade mängden schaktmassor. Med den nya ersättningsmodellen
regleras schakten istället per timme, vilket ger kommunen ett incitament att förenkla
och underlätta för entreprenören som då kan utföra arbetet fortare. I de fall särskilt
komplicerade schakter föreligger kan entreprenören tillsammans med kommunen
diskutera fram till lösningar som är gynnsamma för bägge parter och reglering sker
ändå enbart mot de faktiska kostnader som ändringen innebär.
SVEVIA ser att den lämnade anbudssumman om 4 953 887 SEK kan gälla som
takpris för den nya ersättningsformen förutsatt att mängderna i förfrågningsunderlaget stämmer. Om det visar sig att mer schakt tillkommer regleras detta som
ÄTA- (ändrings- tilläggs- och avgående) arbeten som entreprenören ska anmäla till
kommunens beställarombud. På samma sätt regleras tillkommande arbeten med den
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nuvarande ersättningsformen.
Den ändrade ersättningsformen innebär som ovan nämnts fördelar då förenklingar
och effektiviseringar löpande görs i entreprenaden. Vidare betalar kommunen för de
faktiska kostnaderna i entreprenaden och inte enligt ápriser som kan vara mer eller
mindre felkalkylerade. Den ändrade ersättningsformen ställer något högre krav på
kontroll av och dialog med entreprenören. Projektledningen bedömer dock att
kontrollen och dialogen redan idag är mycket god och ser inga risker med att
försämring sker under hösten.
Projektledningen bedömer att diskussioner kring tilläggs- och ändringsarbeten i
entreprenaden kan komma att bli mycket omfattande om den nuvarande
ersättningsformen behålls. Den nya ersättningsformen kommer inte att göra att
diskussionerna undviks men förhoppningsvis blir de något enklare.
Bytet av ersättningsform har diskuterats med kommunens upphandlingsansvarige,
som bedömer risken för invändningar med påföljande skadeståndskrav pga ändring i
upphandlat avtal från annan anbudslämnare som mycket liten.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2011-06-10 från Svevia om ändrad ersättningsform
Tjänsteskrivelse 2011-08-10 från projektledare för Sanering av Klippans Läderfabrik
Arbetsutskottets beslut
Klippans kommun beslutar att ändra ersättningsformen i entreprenad sanering av
villaträdgårdar i enlighet med förslaget.
_____
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§ 187
Bidrag till RTI-investeringar (regionala kollektivtrafikåtgärder och
miljöförbättrande åtgärder på kommunala väg- och gatunätet
2012-2014
KS 2011.0384.512

Ärendet
Trafikverket ger varje år möjlighet för kommunerna att komplettera tidigare
ansökningar om statlig medfinansiering till kollektivtrafikanläggningar och
förbättringar inom trafiksäkerhet och miljö på kommunala gator. Det är nu dags att
föreslå objekt att ingå i ”RTI-planen för Skåne” för planeringsperioden 2012-2014
och Tekniska förvaltningen har lämnat förslag på objekt.
Av de projekt som Kommunstyrelsen 2010-09-01, § 118, beslutade att söka bidrag
till godkände Trafikverket medfinansiering i fyra fall, nämligen:
- Trafiksäkerhetshöjande och tillgänglighetsförbättrande åtgärder för
övergångsställen och gångpassager 2011 och 2012
- Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Storgatan i Ljungbyhed 2012
- Ombyggnad av 4-vägskorsningen Storgatan-Vedbyvägen-KlostervägenKyrkogatan till cirkulationsplats 2013.
Beslutsunderlag
Trafikverkets skrivelse 2011-06-23
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-07-21
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås ansöka om 50 % statligt bidrag för följande objekt:
Genomförandeår 2012
1. Trafiksäkerhetshöjande och tillgänglighetsförbättrande åtgärder för
övergångsställen och gångpassager
Beräknad totalkostnad: 500 000 kr
2. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Storgatan i Ljungbyhed. TV-objekt 8826199.
Ombyggnad av korsningar på sträckan Paviljonggatan-Klostergatan, för att få
mer säkra gångpassager och dämpning av fordonshastigheter.
Beräknad totalkostnad: 800 000 kr
Genomförandeår 2013
3. Trafiksäkerhetshöjande och tillgänglighetsförbättrande åtgärder för
övergångsställen och gångpassager
Beräknad totalkostnad: 500 000 kr
4. Ombyggnad av 4-vägskorsningen Storgatan-Vedbyvägen-KlostervägenKyrkogatan till cirkulationsplats. TV-objekt 8826285.
Beräknad totalkostnad: 3 milj kr
5. GC-bana längs Åkervägen till Rapsvägen, Vedby. Åtgärd för att knyta ihop
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befintliga GC-vägar mellan Klippan och Vedby.
Beräknad totalkostnad: 400 000 kr.
Genomförandeår 2014
6. Trafiksäkerhetshöjande och tillgänglighetsförbättrande åtgärder för
övergångsställen och gångpassager
Beräknad totalkostnad: 500 000 kr
7. Ombyggnad av korsningen Kvarnvägen-Åkervägen-Oderljungavägen, Vedby.
TV-objekt 882863. Ombyggnad till T-korsning och nybyggnad av gångbanor
samt förbättrad gatubelysning.
Beräknad totalkostnad: 900 000 kr
8. Förbättring av GC-banor utmed Ängelholmsgatan och Vedbyvägen. Nybyggnad
av upphöjd skiljeremsa mellan GC-bana och körbana.
Beräknad totalkostnad: 2 milj kr
Ggenomförande efter år 2014
9. GC-väg Brännerigatan – Åbytorpsvägen. TV-objekt 8826200. Nybyggnad av
GC-väg från Brännerigatan i riktning västerut mot Åbytorpsvägen.
Beräknad totalkostnad: 500 000 kr.
10. GC-väg Östra Ljungby – Gråmanstorp. Nybyggnad av GC-väg längs väg 13.
Beräknad totalkostnad: 3 milj kr
11. GC-väg längs väg 1865, sträckan Brohuset/väg 108 – Riseberga by. Kommunen
anser att projektet ska ingå i kommande revidering av cykelledsplanen för
Skåne.
12. GC-väg längs väg 1865, Färingtofta by – Snälleröds IP. Kommunen anser att
projektet ska ingå i kommande revidering av cykelledsplanen för Skåne.
13. GC-väg längs länsväg 1826 (Kopparmöllevägen), Stidsvigsvägen –
Fotbollsplanen. Kommunen anser att projektet ska ingå i kommande revidering
av cykelledsplanen för Skåne.
_____
.
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§ 188
VA-frågan längs Kungsleden, Stidsvig
KS 2010.0141.340

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-03-23, § 69, behandlat Tekniska
förvaltningens lägesrapport rörande VA-frågan. I rapporten ingick en
sammanfattning av Söderåsens miljöförbunds behandling av VA-frågan, beskrivning
av ett möte med Stidsvigs-Öjamadens VA-grupp och därtill en kostnadsbedömning
för vissa ledningsarbeten.
Tekniska förvaltningen har nu lämnat följande redovisning av därefter inkomna brev
och kommentarer till dessa med förslag till beslut:
1. Brev 2011-05-11 från Ann och Jan-Erik Lång
Familjen Lång begär att brevets innehåll redovisas som komplement till ovan
nämnda rapport. Brevet omfattar en utläggning om avtalslagen och information
lämnad 2003 av Tekniska kontoret till fastighetsägare. Man hävdar med detta som
grund att det finns ett bindande avtal med kommunen om VA-anslutning.
Kommentar till brevet
Vad brevskrivarna inte nämner är att informationen 2003-03-14 från Tekniska
kontoret är rubriksatt: ”Intresseundersökning för anslutning av fastigheter till
kommunalt vatten och spillvatten längs Kungsleden i Stidsvig”
Fyra rader ner i texten står ”Vi vill på detta sätt undersöka om fler fastigheter är intresserade av anslutning.”
Inte med någon som helst rimlighet kan det hävdas att kommunen har skickat ett
färdigt avtalsförslag till fastighetsägarna. Självfallet redovisas i intresseundersökningen vilka villkor som då gällde för en VA-anslutning, för att fastighetsägarna
skulle kunna ta ställning för eller emot intresseanmälan. I blanketten för anmälan
kunde fastighetsägaren ange om man önskade anslutning, vilket inte var ett
bindande svar.
2. Brev 2011-06-02 och -10 från Mats G Nilsson
I det första brevet redovisas rapportering från Söderåsens Miljöförbund i ärendet
och direktionens beslut. Mats G Nilsson begär att brevets innehåll redovisas som
komplement till ovan nämnda rapport.
I det andra brevet hävdas, med en viss bakgrundsbeskrivning, på ett sätt liknande
familjens Långs brev att det finns ett avtal med kommunen om VA-anslutning.
Kommentar till brevet
I Tekniska förvaltningens rapport visas tydligt att text ur direktionens beslut har
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utelämnats. I övrigt kan det andra brevet kommenteras på samma sätt som för
familjen Långs brev.
3. Brev 2011-06-14 från Caroline Bengtsson och Magnus Olausson
I brevet beskrivs situationen för fastighetens vattenförsörjning, vad gäller brunnens
konstruktion och vattnets kvalitet. Brevskrivarna vill att denna information
kompletterar den nämnda rapporten.
Kommentar till brevet
Hur en fastighet försörjs med rent vatten är principiellt en fråga för ägaren att
hantera. Kommunen som huvudman för den allmänna VA-anläggningen kartlägger
inte vattenkvaliteten på alla de fastigheter som inte är anslutna. Inte heller den
lokala miljömyndigheten ser det som sin uppgift. Den aktuella fastigheten Bläsinge
20:43 förvärvades för ungefär 3 år sedan. Vatten- och avloppsförsörjningen är en
väsentlig del av en bostadsfastighets nytta och värde. Inför köp är kontroll av
vattenkvaliteten normalt en del av köparens undersökning av fel och brister.
4. Brev 2011-06-19 från Stidsvig-Öjamadens VA-grupp
VA-gruppen ger i brevet sin beskrivning av händelseutvecklingen från 2003 fram
till i år. Man söker en förståelse i KS AU att kommunens ageranden har genererat
nya frågor och funderingar bland fastighetsägarna.
Kommentar till brevet
Va-gruppen, som en part i frågan, har uppfattningar om händelseförlopp och
kommunens agerande som i konstruktiv mening behöver respekteras. Kommunens
hantering av frågan har nog inte i alla delar varit rakt och tydligt.
Likväl har Kommunstyrelsen tagit beslut om villkor för VA-utbyggnad 2007 och
förtydligat detta beslut vid två tillfällen under 2008. Berörda fastighetsägare borde
ha tagit dessa beslut ad notam.
I stället har tiden låtit dessa beslut förfalla och nu gäller att fastighetsägarna i
förening får lösa sin VA-försörjning och ansluta vattenledning och spillvattenledning till kommunens nät. Kommunstyrelsen har också i fjol förklarat sig positiv
till diskussion om lösningar som följer principer i 2007 års beslut, under förutsättning att rimlig självfinansieringsgrad framkommer.
För VA-kollektivets del krävs dock att den möjliga ledningsutbyggnaden blir helt
självfinansierad.
Beslutsunderlag
Ann och Jan-Erik Lång, skrivelse 2011-05-11
Mats G Nilsson, skrivelse 2011-06-02 och -10
Caroline Bengtsson och Magnus Olausson, skrivelse 2011-06-14
Stidsvig-Öjamadens VA-grupp, skrivelse 2011-06-19
Tekniska förvaltningens rapport nr 2, 2011-07-21
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Yrkande
1. Rune Persson (S) yrkar att avtalsjurist ska kontaktas för tolkning av rättsläget före
beslut.
2. Bodil Andersson (KD) yrkar bifall till Tekniska förvaltningens förslag till svar.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkanden och finner att Bodil Anderssons
yrkande/Tekniska förvaltningens förslag till svar antagits.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Brev 2011-05-11 från Ann och Jan-Erik Lång besvaras med att kommunen helt
avvisar slutsatsen att det föreligger ett avtal mellan kommunen och ägare till fastigheten Bläsinge 20:3 om VA-anslutning.
2. Breven 2011-06-02 och -10 från Mats G Nilsson besvaras med att kommunen
har tagit del av breven och, vad gäller avtalsfrågan, helt avvisar slutsatsen att det
föreligger ett avtal mellan kommunen och ägare till fastigheten Stidsvig 20:2 om
VA-anslutning.
3. Brev 2011-06-14 från Caroline Bengtsson och Magnus Olausson besvaras med
att kommunen har tagit del av brevet.
4. Brev 2011-06-19 från Stidsvig-Öjamadens VA-grupp besvaras med att kommunen har tagit del av brevet och beklagar att kommunen kan ha orsakat oklarheter för
berörda fastighetsägare.
Reservation
S-gruppens ledamöter reserverar sig mot beslutet.
_____
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§ 189
Planuppdrag - Klippan 3:118, del av (Åhällans väg)
KS 2011.0428.214

Ärendet
Plangruppen har inkommit med begäran om detaljplaneuppdrag. Syftet är att planen
ska medge 4 st nya tomter för friliggande bostadshus i anslutning till bef. utbyggt
villaområde vid Åhällans väg inom Solslättsområdet i Klippan, (ca 200 m söder om
Bäljaneå).
Enligt gällande detaljplan (antagen 1972) utgörs det aktuella planområdet av allmän
plats för park eller plantering. Planförslaget innebär att den allmänna platsmarken
ändras till mark för bostadsbebyggelse.
Den nya bebyggelsen kommer att ansluta till befintlig infrastruktur i form av gatuoch va-nät, kollektivtrafik, skolor, m.m. Det nya området trafikmatas via Åhällans
väg.
Planområdet omfattar ca 0.5 ha, plan gräsyta.
Klippans kommun är ägare till marken.
Beräknad kostnad för planarbetet: 50.000 kr. Planen upprättas av plan- och
byggkontoret.
Beslutsunderlag
Plangruppens skrivelse 2011-06-27.
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslås ge Plangruppen uppdrag att upprätta förslag till ny
detaljplan för Klippan 3:118, del av (Åhällans väg) i enlighet med förslaget.
2. 50 000 kr anvisas ur anslaget till Kommunstyrelsens förfogande.
Det noteras att Jens Westring inte deltagit i beslutet.
_____
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§ 190
Remiss angående allmän kameraövervakning, Svenska Statoil AB,
Lisåkravägen/Stidsvig/E4
KS 2011.0410.142

Ärendet
Svenska Statoil AB har hos Länsstyrelsen ansökt om tillstånd för allmän
kameraövervakning på bensinstationen på Lisåkravägen/Stidsvig/E4. Klippans
kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsen i Skåne läns remiss 2011-07-25.
Arbetsutskottets beslut
Klippans kommun tillstyrker ansökan.
_____
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§ 191
Kommunranking för Klippans kommun
KS 2009.0225.140

Ärendet
Revisionen har i skrivelse inkommen 2011-07-04 ställt fråga vilka åtgärder som
avses vidtas för att förbättra de dåliga placeringarna som kommunen fått i
skolrapporten två år i rad och kommunrankning ”Bäst att bo i” som genomförs
årligen av Focus.
Beslutsunderlag
Revisionens skrivelse 2011-06-30.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att överlämna följande svar till revisionen samt
som information till Kommunfullmäktige:
Skolresultaten och olika fackliga kommunrankingar har under ett antal år varit
föremål för diskussion och debatt.
Klippans kommun har i första hand fokuserat och inriktat arbetet på resultaten i
skolan framför de fackliga rankingarna. Detta bland annat mot bakgrund av att dessa
innehåller faktorer som påverkas av att Klippans kommun har vårdnadsbidrag samt
att kommunen bedriver förskoleverksamhet genom sk dagbarnvårdarverksamhet,
faktorer som man kan anse har tveksam relevans.
Viktiga och långsiktiga åtgärder har beslutats och genomförts. Det s.k. skolpaketet
samt satsningarna på de fysiska miljöerna vid skolorna såsom Snyggatorpsskolan är
exempel på sådana långsiktiga åtgärder. Skolans ledningsorganisation har stärkts och
förändrats vilket också är viktiga delar i det långsiktiga arbetet. Till detta kommer ett
antal andra åtgärder som vidtagits av Barn- och utbildningsnämnd och dess
förvaltning, vilket framgår av bilaga Au § 191/11, som översänts till revisionen från
skolchefen.
Ovanstående åtgärder ser ut att bära frukt. De senaste årens skolresultat och resultat
på nationella prov visar på tydliga positiva trender. Vid jämförelser av vedertagna
begrepp såsom meritvärde framgår det att våra skolresultat ligger väl i linje med
övriga Sverige. Inriktningen är dock att vi skall nå än bättre resultat. Målet
placeringar i övre tredjedelen är en självklarhet.
Det tydliga fokus som finns kring skolfrågor framgår även av Kommunstyrelsens
förslag till Kommunfullmäktige i samband med beslut om budget 2012. Av förslaget
framgår att resultaten i skolan är ett av fyra externa fokusområden.
Vad gäller tidningen Focus kommunranking finns i dag inga klara svar.
Analysarbetet har påbörjats. Det är ett stort antal faktorer som påverkar rankingen.
Trots att vissa faktorer kan ifrågasättas visar överlag en första analys av tidningens
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val av faktorer på ett stort mått av relevans. Vid kontakt med tidningen har det
framkommit att det förekommer felaktigheter i underlaget. Dessa felaktigheter torde
dock inte kunna förklara totalresultatet i rankingen. En annan frågeställning är hur
gamla uppgifterna är. Exempelvis tyder faktorn ungdomsarbetslöshet på att det är
gamla uppgifter. Faktorn lärartäthet lyfter å andra sidan kommunens placering
påtagligt på ett sätt som inte speglas av diskussionerna kring skolrankingen. Sedan
finns det faktorer som är väl kända som påverkar vår ranking negativt. Exempel på
sådana är det låga valdeltagande, avsaknandet av avtal kring flyktingmottagning,
befolkningens rökvanor, ohälsotal mm. Faktorer som det arbetas med bland annat
inom ramen för folkhälsorådets ansvar.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det behöver göras ytterligare
analysarbete innan några slutsatser kan dras och eventuella förslag på åtgärder kan
beslutas.
_____
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§ 192
Medel för utveckling av flygrelaterad verksamhet vid Ljungbyheds
flygplats
KS 2011.0434.614

Ärendet
Utbildning av civila piloter under huvudmannaskap av Trafikflyghögskolan i
Ljungbyhed har ägt rum sedan 1984. Nu har emellertid Riksdagen beslutat att denna
utbildning skall upphöra 2014 och kommer inte längre att ha sin hemvist under
Lunds universitet. I stället kommer en ny utbildning att ligga under Yrkeshögskolan,
som har att upphandla sådan utbildning under 2012 för start våren 2013.
Under 2010 bildades ett konsortium bestående av Lunds tekniska högskola,
Ljungbyhed Park, Region Skåne och Klippans kommun som partners. Syftet är att
medverka till att den framtida utbildningen kommer att finnas kvar i Ljungbyhed,
men också att arbete med en vision och mål att annan flygrelaterad utbildning kan
starta och komplettera den grundläggande pilotutbildningen. Vidare har konsortiet i
syfte att söka nya partner främst från näringslivet men också från den offentliga
sektorn.
Vid ett möte med konsortiet 2011-06-23 beslutade parterna att detta arbete nu
påbörjas och att en extern aktör kommer att medverka i detta arbete. På förslag av
Region Skåne kommer Monica Thomasson, Aktiv kommunikation Öresund AB, att
engageras. Ljungbyhed Park kommer att vara uppdragsgivare. Ljungbyhed Park,
Region Skåne och Klippans kommun skall bidra med vardera 100 000 kr för detta
engagemang. LTH bidrar med Inkindtime. Projekttiden är 2011-08-01-2012-01-31.
Beslutsunderlag
Kommunalrådets skrivelse 2011-06-28.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås anvisa 100 000 kronor till projektet att utgå ur anslaget
till Kommunstyrelsens förfogande.
_____
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§ 193
Ansökan om bidrag till Klippanfestival 2012
KS 2011.0433.142

Ärendet
Lions Club i Klippan har genom Ronny Andersson insänt tack för bidrag till årets
”Klippanfestival” i Stadsparken. Årets Klippanfestival drog ca 5 000 besökare över
två dagar och programmet riktade sig till alla åldersgrupper från förskolebarn till
pensionärer. Evenemanget gav ett visst överskott som kommer att användas i Lions
hjälparbete.
I skrivelsen ansöks samtidigt om bidrag på 100 000 kronor till Klippanfestivalen
2012. Förhoppningen är att få ett positivt svar relativt snabbt för att under tidig höst
kunna fastställa datum för festivalen och påbörja detaljplanering.
Beslutsunderlag
Lions Club i Klippan skrivelse 2011-08-04.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås hänskjuta medelsanvisning till KB 2012.
_____
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§ 194
Lokalt välfärdsbokslut - 2010
KS 2011.0424.042

Ärendet
Folkhälsorådet har sedan 2005 årligen sammanställt lokala välfärdsbokslut för
Klippans kommun. Fram t o m välfärdsbokslut för 2009 har upplägg och indikatorer
presenterats på i stort sett samma sätt. Då det gäller lokalt välfärdsbokslut för 2010
har rådet valt att presentera ett bokslut med färre indikatorer.
För 10 av de 11 nationella målen presenteras i detta välfärdsbokslut en indikator per
målområde. Anledningen till detta är att många statistiska uppgifter presenteras
vartannat eller vart fjärde år eller släpar efter. Folkhälsorådet anser att trenderna är
det viktigaste för att kunna se om välfärden förbättras eller försämras genom de olika
indikatorerna.
Kommunens folkhälsoplan, som antogs av Kommunfullmäktige hösten 2007, ska
uppdateras och ett arbete med att revidera denna har påbörjats. Folkhälsoplanen och
de lokala välfärdsboksluten har ett starkt samband för det lokala folkhälsoarbetet och
i välfärdsbokslutet presenteras även förslag för prioriterade arbetsområden 2011 Tobakspolicyn, äldres hälsa och fysisk aktivitet.
Beslutsunderlag
Folkhälsorådets Lokala välfärdsbokslut 2010 nr 6, bilaga Au § 194/11.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås notera lokalt välfärdsbokslut 2010 enligt bilaga Au §
194/11.
Kommunstyrelsen föreslås uppdra åt Folkhälsorådet att
1. följa implementeringen av tobakspolicyn
2. i samarbete med Region Skåne samt privata och offentliga aktörer samt
föreningar fortsätta utveckla former för arbetet med äldres hälsa
3. påbörja arbetet med att hitta former för att öka den fysiska aktiviteten.
_____
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§ 195
Motion om inrättande av en tvärpolitisk grupp med ansvar för
kontroll och uppföljning av offentlig upphandling i Klippans
kommun
KS 2011.0402.050

Ärendet
Jörgen Bjerknäs (MP) har inlämnat motion angående inrättande av en tvärpolitisk
grupp med ansvar för kontroll och uppföljning av offentlig upphandling i Klippans
kommun enligt bilaga Au § 195/11.
Beslutsunderlag
Jörgen Bjerknäs motion 2011-07-18.
Beslut
Arbetsutskottet remitterar motionen till chefsgruppen för beredning.
_____
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§ 196
Motion angående bildande av kommunalt bygg/entreprenadbolag
KS 2011.0365.107

Ärendet
Rune Persson (S) har inlämnat motion angående bildande av kommunalt
bygg/entreprenadbolag enligt bilaga Au § 196/11.
Beslutsunderlag
Rune Perssons motion 2011-06-21.
Arbetsutskottets beslut
Kommunledningen får uppdrag att ta upp frågeställningen för avstämning vid
kommande 6 K-möte.
_____
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§ 197
Upphandling av livsmedel – antagande av anbud
KS 2010.0109.051
Ärendet
Arbetsutskottet antog 2011-05-11, § 130, redovisade kvalificeringskrav och
utvärderingskriterier för ny upphandling av livsmedel – charkprodukter, dvs den del
av den stora livsmedelsupphandlingen som tidigare avbrutits eftersom inget anbud
uppfyllde kvalitetskraven.
Upphandlingen har nu genomförts och två anbud har inkommit. Båda uppfyller
kvalificeringskraven.
Beslutsunderlag
Kostchef/Upphandlingsansvarig, tjänsteskrivelse 2011-08-15.
Arbetsutskottets beslut
1. Fam Dafgård antas som leverantör av varugrupp 1, Måltidskorv
2. Servera AB antas som leverantör av varugrupp 2, Pålägg.
_____
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Rune Persson
Idrottsvägen 26L
264 31 KLIPPAN

2011-06-21

Kommunfullmäktige
Klippans kommun

MOTION
Angående bildande av kommunalt bygg/entreprenadbolag
Det blir allt vanligare att kommunerna får väldigt få anbud på
byggnadsarbeten och andra entreprenader inom anläggningsbranschen.
De anbud som trots allt läggs är ofta väldigt höga i kostnader i förhållande
till de beräkningar som gjorts.
Samma sak hände för ett antal år sedan inom försäkringsbranschen. Då
bildades Kommunassurans AB som ägs gemensamt av de Skånska
kommunerna. Det bolaget kunde lägga anbud som var prismässigt betydligt
lägre, vilket fick till följd att kommunernas kostnader för försäkringar
sjönk drastiskt och försäkringsbolagen anpassade sig i sin budgivning till
den nya nivån.
Det skulle vara väldigt bra om vi kunde skapa ett Kommunentreprenad AB
för att på samma sätt vitalisera en haltande marknad och
konkurrenssituation.
Mot ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
Att uppdra åt kommunstyrelsen att ta initiativ till skapandet av ett
kommungemensamt bygg/entreprenadbolag.

Rune Persson
Socialdemokraterna

