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§ 207
Kurser och konferenser m.m.
Ärendet
Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger.
Europarådet och WHO – Trådlös teknik, Eslöv, 2011-10-17.
Arbetsutskottets beslut
Avstår från deltagande.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

3 (16)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

4 (16)

Sammanträdesdatum

2011-09-21

§ 208
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 en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Tekniska förvaltningen
har därför föreslagit att området med hastighetsbegränsning på 30 km/h runt
Snyggatorpsskolan utökas med Östra Ängsgatan jämte en sträcka på Stenbocksgatan.
Kommunstyrelsen återremitterade 2011-05-04 § 84 ärendet till tekniska
förvaltningen för utredning om en eventuell utökning av området. När det gäller
begränsningen av hastigheten till 30 km/h så tillämpar Tekniska förvaltningen
följande resonemang. Vid skolor är hastighetsbegränsningen ett normalt förhållande
och det är viktigt att fordonsföraren har möjlighet att se förklaringen till skyltningen.
Oftast är fastigheter för skolor och förskolor utformade på typiskt sätt. Polisen
övervakar vid få tillfällen denna reglering. Det andra fallet där begränsningen kan
vara meningsfull är bostadsområden som i trafik- och gatuavseende är slutna då är
innebörden att regleringen kan användas vid information och påtryckning grannar
emellan. Tekniska förvaltningen eftersträvar alltså en skyltning i skolans närhet och
området runt skolan är inte ett typiskt slutet bostadsområde.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-03-22.
Arbetsutskottets beredningsförslag 2011-04-13, § 97.
1. Godkänna LTF 2011:201.
2. Upphäva LTF 2010:187.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås:
1. Godkänna LTF 2011:201 enligt bilaga Au § 208/11.
2. Upphäva LTF 2010:187.
_____
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§ 209
Ny lokal trafikföreskrift, 30 km/h inom Solslätt
KS 2011.0475.511

Ärendet
Flera klagomål har kommit in på höga hastigheter inom området Solslätt. Två gator
på området har ansökt om att få sätta ut blomsterlådor. Detta tyder på att
hastigheterna är för höga och bör begränsas. När det gäller begränsningen av
hastigheten till 30 km/h kan det vara meningsfullt i bostadsområden som i trafik- och
gatuavseende är slutna då med den innebörden att regleringen kan användas vid
information och påtryckning grannar emellan. En sänkning av hastigheten kan göras
efter önskemål från boende. 50 km/h är en hög hastighet inne i bostadsområden.
Tekniska förvaltningen föreslår att hastigheten på alla lokalgator inom
Solslättsområdet begränsas till 30 km/h.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-09-09.
Godkänna LTF 2011:206.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås:
Godkänna LTF 2011:206 enligt bilaga Au § 209/11.
_____
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§ 210
Övergångsställen på Vedbyvägen och Torggatan
KS 2011.0476.512

Ärendet
Tekniska förvaltningen föreslår ett övergångsställe på Torggatan nära korsningen
med Vedbyvägen och Östergatan samt att åtgärder gällande övergångsställen på
Vedbyvägen utreds. Föräldrar och boende i området har meddelat kommunen att
man tycker att det är problem att passera Vedbyvägen. Många barn passerar vissa av
dessa övergångsställen till och från skolan.
Beslutsunderlag
Förslag på övergångsställe på Torggatan, 2011-09-21.
Karta på befintliga övergångsställen på Vedbyvägen, 2011-09-21.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet återremitteras till Tekniska förvaltningen för vidare utredning.
_____
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§ 211
Gymnastiklokaler i kv. Sågen
KS 2009.0455.048

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-04-20 § 109, om projekt för nya
gymnastiklokaler i kv. Sågen, att ärendet skulle behandlas i budgetarbetet för 2012.
Riksidrottsförbundet lämnar ett bidrag till projektet på 500 000 kr. Kommunstyrelsen
beslutade 2011-06-08 § 111 att också lämna 500 000 kr i bidrag till projektet i syfte
att skapa en lägre hyresnivå för lokalerna.
I Kultur- och fritidsnämndens budget för 2012 finns 150 000 kr avsatta för ökade
hyreskostnader. Efter samråd mellan Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning
och Treklövern har SIKAB inkommit med en hyresoffert som innebär en ökad
hyreskostnad på 255 000 kr/år. Det innebär att Kultur- och fritidsnämnden saknar
105 000 kr/år för att täcka den ökade hyreskostnaden.
Beslutsunderlag
Offert beträffande hyra av gymnastiklokaler i kv. Sågen i Klippan, 2011-09-13.
Kommunstyrelsen § 111/11.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 109/11.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås avsätta 105 000 kr i förslaget till Kompletteringsbudget
2012 för ökad hyreskostnad för gymnastiklokaler i kv. Sågen till Kultur- och
fritidsnämnden.
_____
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§ 212
Ökad tillgänglighet av ungdomsmottagningen
KS 2010.0508.624

Ärendet
Fem lärare som arbetar på Klippans gymnasieskola har inkommit med en skrivelse
om att ungdomsmottagningen i Klippan bör vara mer tillgänglig.
Ungdomsmottagningen i Klippan har öppet en dag i veckan och det tycker inte
lärarna är tillräckligt för att täcka behovet.
Beslutsunderlag
Skrivelse om tillgängligheten på ungdomsmottagningen i Klippan, 2011-09-08.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/10.
Arbetsutskottets beslut
Representanter för Region Skåne ska bjudas in till ett av Kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträden och redovisa Region Skånes tankar kring
ungdomsmottagningen i Klippan.
Beslutet översänds till de berörda lärarna på Klippans gymnasieskola som svar på
skrivelsen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

9 (16)

Sammanträdesdatum

2011-09-21

§ 213
Bredbandsstrategi för Skåne – Yttrande
KS 2011.0375.005

Ärendet
Regionala tillväxtnämnden beslutade 2010 att Region Skåne ska ta fram en
Bredbandsstrategi för Skåne. Bredbandsstrategin är en del av det Regionala
utvecklingsprogrammet, och kommer att bli ett så kallat sektorsprogram inom
regionen.
Arbetet har skett med utgångspunkt i Regeringens bredbandsstrategi, med mål att 90
procent av alla hushåll ska ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s senast 2020.
Regionens strategi har arbetats fram i dialog med skånska kommuner, andra
offentliga organ och myndigheter, och marknadens aktörer. Inför beslut att anta
strategin har regionen bett bland andra kommunerna att yttra sig över programmet.
Regionen motiverar strategin genom att framhålla den stora betydelse som itanvändningen har och kommer att ha på alla samhällsområden. Den nuvarande och
framtida användningen kräver bredband med hög kapacitet. Regionen ser också
denna infrastrukturutbyggnad som ett viktigt medel för att kunna uppnå regionens
målsättningar kring Tillväxt, Attraktionskraft, Bärkraft (miljöfaktorer av olika slag)
och Balans (lika villkor överallt). I strategin är målet formulerat så att år 2020 ska:
- 95 procent av Skånes hushåll ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s,
- samtliga skolor och kommunala inrättningar ska ha denna kapacitet,
- all utbyggnad ska ske genom öppna och konkurrensneutrala nät.
Strategin utgår från att det bästa sättet att åstadkomma detta, är genom att dra fram
fiberkabel så nära slutkunden som möjligt. Även andra tekniker kan komma ifråga,
inte minst för de hushåll som befinner sig längst ifrån befintlig infrastruktur (”de
sista 5 procenten”).
Finansieringen ska ske främst genom att marknaden själv tar ansvaret. Befintliga
stödmedel inom landsbygdsprogrammet etcetera kan komma att användas inom
ramen för utbyggnader som samfinansieras av leverantörer, kunder och det
offentliga. Detta kan bli aktuellt för utbyggnadsdelar som inte omedelbart är
attraktiva för marknadsaktörerna. Strategin trycker särskilt på att utbyggnadsarbetet
måste starta överallt samtidigt, för att inte landsbygdsområdet ska halka efter
storstadsområden.
Det kommunala åtagandet för att strategin ska kunna genomföras ser ungefär
likadant ut som i det tidigare BAS-projektet. Kommunen ska arbeta fram ett nytt itinfrastrukturprogram som underlag för utbyggnaden. Det är kommunens uppgift att
säkerställa att uppförandet av nya bostadsområden innehåller möjlighet till
fiberdragning (kanalisation). Kommunen ska delta aktivt i planering och
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genomförande av strategin, som del i den samordningsfunktion som Region Skåne
och Kommunförbundet Skåne kommer att upprätta. Utöver detta finns i strategin
inga skrivningar om att kommunen förväntas stå för direkt finansiering av
utbyggnaden.
Region Skåne ber skånska kommuner yttra sig över en ny strategi för
bredbandsutbyggnad. Målsättningen är att 95 procent av de skånska hushållen ska ha
tillgång till bredband med 100 Mbit/s år 2020. Kommunen förväntas ha samma
åtaganden som under BAS-utbyggnaden, det vill säga delta i den samordning som
utbyggnaden kräver. Strategin förutsätter inte att kommunen ska ansvara för direkt
finansiering av någon del av utbyggnaden.
IT-chef Carl-Gunnar Thosteman föreslår att kommunen svarar Region Skåne att vi
har tagit del av förslaget till Bredbandsstrategi för Skåne, och inte har några
synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag
Bredbandsstrategi för Skåne – för yttrande, 2011-06-23.
Yttrande över remiss av Bredbandsstrategi Skåne, 2011-09-13.
Arbetsutskottets beslut
Klippans kommun har tagit del av förslaget till Bredbandsstrategi för Skåne och har
inga synpunkter på förslaget.
_____
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§ 214
Gemensamma lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljö – Ändring
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.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-05-24 § 53 att anta lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljö på förslag från direktionen för Söderåsens
miljöförbund. Direktionen för Söderåsens miljöförbund har 2011-08-30 beslutat att
föreslå att den sista meningen i § 7 stryks och att paragrafen ska ha följande lydelse:
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att
lufttillförseln inte får vara strypt så att förbränningen påtagligt hämmas (sk
pyreldning) samt att bränslet ska ha högst 25% fukthalt och förvaras torrt. All
eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor
eller liknande material är förbjuden.
Beslutsunderlag
Södersåsens miljöförbunds förslag till gemensamma lokala föreskrifter, § 41/11.
Södersåsens miljöförbunds förslag till ändring av § 7 i gemensamma lokala
föreskrifter, § 87/11.
Kommunfullmäktige § 53/11.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet lämnas vidare till Kommunstyrelsen utan eget förslag.
_____
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§ 215
Delårsrapport för Söderåsens Miljöförbund 2011
KS 2011.0471.042

Ärendet
Söderåsens miljöförbund lämnar delårsrapport per 30 juni 2011 enligt bilaga
Au § 215/11. Resultatet visar i nuläget ett överskott på 521 000 kr, detta bedöms
dock minska under andra halvåret 2011.
Beslutsunderlag
Söderåsens miljöförbund § 79/11.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås notera informationen.
_____
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§ 216
Delårsrapport för Kommunstyrelsens förvaltningar 2011
KS 2011.0288.041

Ärendet
Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport per 31 augusti för
kommunstyrelsens verksamheter. Delårsrapporten visar ett överskott på
2 700 000 kr.
Beslutsunderlag
Delårsrapport för Kommunstyrelsens förvaltningar 2011, 2011-09-19.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna delårsrapporten för Kommunstyrelsens
förvaltningar 2011 enligt bilaga Au § 216/11.
_____
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§ 217
Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts
KS 2011.0169.101

Ärendet
Kommunkansliet har sammanställt redovisning av motioner vars beredning ännu inte
slutförts.
Beslutsunderlag
Kommunkansliets redovisning, 2011-09-14.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås inför Kommunfullmäktige redovisa motioner vars
beredning ännu inte slutförts enligt bilaga Au § 217/11.
_____
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§ 218
Gränslöst attraktiv arbetsgivare
KS 2011.0470.100

Ärendet
Personalchef Marianne N Claesson informerar om projektet Gränslöst attraktiv
arbetsgivare. Det är ett projekt som pågår på uppdrag av Skåne Nordvästs styrelse.
Projektet innehåller sju delprojekt som är Varumärke och marknadsföring,
Idéutveckling, Mötesplatser, Individ- och kunskapsutveckling, HR-administration,
HR-operativ och HR-strategisk (HR – Human resources).
I styrgruppen för projektet deltar Klippans kommuns personalchef och
Kommundirektör. En rapport med förslag till konkreta aktiviteter och förutsättningar
för genomförande ska vara klar i mitten på december 2011 och den kommer att
redovisas för Skåne Nordvästs styrelse.
Personalkontoret kommer att informera Kommunstyrelsens arbetsutskott löpande om
projektet.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 219
Lönerevision 2011 – resultat
KS 2011.0464.024

Ärendet
Personalchef Marianne N Claesson informerar om resultatet av kommunens
lönerevision 2011. Kommunen har haft en total löneökning på 2,66 %, vilket är inom
budgetramen.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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