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Sammanträdesdatum
Paragrafer
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98-105

Plats och tid

Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan kl. 13.30-15.30

Beslutande

Bengt Svensson (M), ordförande
Madeleine Atlas (C), 1 vice ordförande
Bodil Andersson (KD)
Rune Persson (S), 2 vice ordförande
Eva Stjärnlind (S)

Övriga närvarande

Jens Westring (M), ej tjg ersättare
Agne Johansson (MP), ej tjg ersättare
Kerstin Persson (S), ej tjg ersättare
Hans-Eric Lundgren (S), ej tjg ersättare
Anders Ivarsson, kommunsekreterare
Hans-Åke Lindvall, kommundirektör
Boje Jarl, ekonomichef
Lars-Åke Svensson, kanslichef/kommunjurist §§ 99-105
Björn Pettersson, teknisk chef §§ 101-103
Göran Lönnqvist, stadsarkitekt §§ 103-105
Martin Tång, planarkitekt §§ 103-105
Inger Nejdebring, informatör

Utses att justera

Eva Stjärnlind

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 2013-04-22

Sekreterare
____________________________________________
Anders Ivarsson
Ordförande
____________________________________________
Bengt Svensson
Justerare
____________________________________________
Eva Stjärnlind

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Klippans kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-04-17

Datum för anslags
uppsättande

2013-04-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet i Klippan

Underskrift

Anders Ivarsson

Datum för anslags
nedtagande

2013-05-14

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum

2013-04-17

Innehållsförteckning:
§ 98 Kurser och konferenser
§ 99 PM angående ansökan om tilldelning av utbildningsplatser
§ 100 Motion om inrättande av en naturvårdsfond i Klippans kommun.
§ 101 Miljöprogram för Klippans kommun 2020
§ 102 Granskning av Kommunens underhåll av byggnader och gator
§ 103 Kungsleden, eventuell utbyggnad av kommunal va-försörjning
§ 104 Information och diskussion kring lokalsituationen inom gymnasieskolan
m.m.
§ 105 Översiktsplan 2013 för Klippans kommun.
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§ 98
Kurser och konferenser
Ärendet
Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger.
Kommunförbundet Skåne – Kommunledningskonferens om hållbarhet i ett brett
perspektiv, sociala investeringar, barnkonventionen samt de skånska kommunernas
Brysselrepresentation. Malmö 2013-05-17
Region Skåne m.fl. genom Sustainable Urban Development – Regional
stadsutveckling. Det första seminariet i en serie om hållbar stadsutveckling i
framkant. Seminariet tar upp drivkrafter, trender och utmaningar. För kommunala
beslutsfattare och handläggare. Malmö 2013-05-24
Beslutsunderlag
Kursinbjudningar
Arbetsutskottets beslut
Kerstin Persson, Kenneth Dådring och Madeleine Atlas medges delta i
Kommunledningskonferens den 17 maj.
_____
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§ 99
PM angående ansökan om tilldelning av utbildningsplatser
KS 2013.0464.614

Ärendet
Yrkeshögskolan (YH) öppnade i februari det sk fönstret för utbildningsanordnare att
ansöka om tilldelning av utbildningsplatser inom myndigheten.
Tidplanen för det nu aktuella ansökningstillfället, som omfattar 20 platser fördelat
under åren 2014-2017, är att ansökan skall vara inlämnad till myndigheten senast
2013-04-22. Enligt denna tidplan kommer den sista kullen att avsluta sin utbildning
år 2019. Beslutet om tilldelning av utbildningen sker vecka 26 och starten för
utbildningen är våren 2014. Det är sålunda totalt 80 elever som kommer att erbjudas
utbildningen genom statlig finansiering under dessa fyra år.
I den förra upphandlingen som ägde rum 2012 tilldelades 20 platser
utbildningsanordnaren Scandinavian Aviation Academy i Västerås.
Upphandlingen är annorlunda mot andra upphandlingar så till vida att priset redan är
fastställt av staten. En faktor som är helt avgörande för utgången av upphandlingen
är i vilken omfattning utbildningsanordnaren är förankrad i näringslivet genom olika
samarbetsformer. Det gäller således att ha etablerade partnersamarbeten med så
många företag som möjligt.
I den första upphandlingsomgången saknades dessa partners för Lunds
universitet/TFHS. Orsaken var bl a att två av de bolag som samarbete inletts med
försvann genom konkurser.
Efter ett särskilt direktiv har myndigheten närmare analyserat om MPL-konceptet
inryms inom YH:s ram. Utredningen har genomförts genom intervjuer, som
resulterat i en preliminär rapport, vilken sakgranskats. TFHS har lämnat
kommentarer och förtydligat MPL-konceptet för utredaren Margareta Landh. Är
MPL-konceptet möjligt? Svaret på denna fråga har ännu inte kommit, men det verkar
som om myndigheten har en ökad förståelse för MPL, jämfört med tidigare
ansökningsomgång.
För att gardera sig kommer TFHS att lämna in två olika ansökningar, en enligt det
traditionella upplägget och en annan efter MPL-konceptet.
Analysarbetet som bedrivits sedan förra ansökningsomgången har ökat förståelsen
hos TFHS om att öka antalet partners inom näringslivet och nu föreligger ca tio
sådana samarbetskontakter. Förståelsen för att ha med typerightingen inom
utbildningen har ökat. I argumentationen tar TFHS hjälp av
kommunikationsexperter. Det gäller att vara ödmjuk och vara innehållsmässigt
anpassningsbar. I ledningsgruppen ingår numera också en kommunal representant
genom Mickael Johansson, Flygteknikcenter Ljungbyhed. Ett närmande har skett till
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SAS, som är intresserade av att ingå i ledningsgruppen, när beslut tas om att börja
nyanställa.
PEAB genom den nya flygplatschefen på Ängelholms flygplats kommer att vara
representerad i ledningsgruppen. Sammantaget har TFHS ökat och breddat
kopplingen till näringslivet. Det är avgörande eftersom det är branschen som är
beställare av de piloter som utbildas.
För PEAB:s del är en tilldelning av platser till TFHS helt avgörande för beslut om
framtida investeringar på flygplatsen i storleksordningen 20-25 mnkr.
Klippans kommuns roll är viktig genom att det konceptuella tänket även omfattar
kommunikationer till och från Ljungbyhed, serviceutbud och möjligheter till
fritidsaktiviteter i Ljungbyhed.
En tilldelning av utbildningsplatserna till TFHS är av stor betydelse för utvecklingen
av Ljungbyheds samhälle.
Beslutsunderlag
Ordförandens PM 2013-04-08
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Informationen noteras.
2. Konstateras att tilldelningen av utbildningsplatser är av stor vikt för Klippans
kommun.
_____
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§ 100
Motion om inrättande av en naturvårdsfond i Klippans kommun.
KS 2011.0128.430

Ärendet
Bert-Inge Karlsson m.fl. (KD) har i januari 2011 lämnat in en motion om inrättande
av en naturvårdsfond. Motionärerna vill värna om kommunens fina natur och
uppmuntra allmänheten till ett större engagemang i naturvårdsfrågor. För det
ändamålet vill motionärerna inrätta en fond antingen genom att medel avsätts årligen
eller medel avsätts från försäljning av mark. De vill också att allmänheten ska kunna
bidra med gåvor till en sådan fond.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-03-09 remitterat motionen till
miljöstyrgruppen för beredning. Miljöstyrgruppen anförde i yttrandet att det i
befintligt naturvårdsprogram finns en föreslagen åtgärd om att årligen avsätta medel
för naturvårdsändamål. Miljöstyrgruppen har i kompletterande yttrande föreslagit att
det årligen avsätts 20 tkr av kommunala medel från vilka allmänheten kan ansöka om
projektstöd. De föreslår även att det avsätts medel för naturvårdsprojekt i kommunal
regi. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-06-20 att återremittera ärendet
till miljöstyrgruppen för att erhålla ett konkret förslag till beslut.
Begreppet fond används i dagligt tal såväl om stiftelser som om gåvor vilka lämnats
för ett bestämt angivet ändamål. En stiftelse utgör en egen juridisk person vilken
varaktigt (i princip för evigt) förvaltar egendom vars avkastning används för ett
bestämt angivet ändamål. Bestämmelser om stiftelser finns i Stiftelselagen
(1994:1220). En gåva lämnas för ett bestämt angivet ändamål men till skillnad från
stiftelse föreligger ingen egen juridisk person och inte heller krav på varaktig
förvaltning. Bestämmelser om gåvor finns i Permutationslagen (1972:205).
Mot bakgrund av ovanstående förordas att medel för det av motionärerna föreslagna
ändamålet hanteras inom ramen för kommunens organisation och verksamhet. Sådan
hantering utgör inte hinder för allmänhet eller företag att lämna bidrag eller sponsra
naturvårdsprojekt. Sådant bidrag, gåva eller sponsring får endast användas för
angivet ändamål. Det är väsentligt av administrativa skäl att gåvor av mindre belopp
inte kommer att utgöra en egen juridisk person (stiftelse).
Inriktningen bör vara att ge idella föreningar och skolor möjlighet att ansöka om
medel till naturvårdande insatser, gärna i linje med innehållet i aktuellt
Naturvårdsprogram. Nuvarande Naturvårdsprogram är gällande intill år 2015 och
arbetet med att utarbeta ett nytt program kommer att pågå under år 2014 och 2015.
Allmänheten ska ges möjlighet att lämna bidrag till naturvårdsfonden.
Beslutsunderlag
Motion om inrättande av en naturvårdsfond i Klippans kommun 2011-01-27 (bilaga
Au § 100/13)
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Miljöstyrgruppens yttrande 2011-12-29
Protokollsutdrag Arbetsutskottet § 143/12
Protokollsutdrag med yttrande Miljöstyrgruppen 2013-02-12
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
(Kommunfullmäktiges beslut)
1. En Naturvårdsfond inrättas inom ramen för kommunens organisation.
2. Inriktning av Naturvårdsfonden är att utdela medel till ideella föreningar och
skolor för naturvårdsinsater i linje med Naturvårdsprogrammet. Allmänheten ges
möjlighet att lämna bidrag till fonden.
3. Miljöstyrgruppen får delegation att ta fram riktlinjer för hantering av pengarna och
beslutar om utdelning av medel från fonden.
4. För år 2013 anslås 20 tkr ur anslag till Kommunfullmäktiges förfogande.
5. Miljöstyrgruppen tillför årligen medel inom ramen för sin budget minst i
storleksordningen 20 tkr.
6. Motionen bifalls därmed.
_____
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§ 101
Miljöprogram för Klippans kommun 2020
KS 2012.1098.403

Ärendet
Kommunfullmäktige beslöt § 2/13 om miljöprogram för Klippans kommun 2020. I
beslutet fick respektive nämnd i uppdrag att besluta om handlingsplan utifrån
miljöprogrammet samt att redovisa handlingsplanen till Kommunstyrelsen senast
2013-06-30.
Det har visat sig svårt för nämnderna att hinna ta fram handlingsplaner inom den
stipulerade tiden.
Arbetsutskottets beslut
Handlingsplanen för 2013 redovisas till Kommunstyrelsen av respektive nämnd
senast 2013-08-31.
_____
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§ 102
Granskning av Kommunens underhåll av byggnader och gator
KS 2013.0145.301

Ärendet
Revisionen har låtit genomföra en granskning av kommunens underhåll av
byggnader och gator. Syftet har varit att granska och bedöma om Kommunstyrelsen
säkerställer att det bedrivs ett ändamålsenligt underhåll.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport 2013-02-27
Förslag till yttrande från Tekniska förvaltningen 2013-04-15 (bilaga Au § 102/13)
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Tekniska förvaltningens yttrande.
_____
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§ 103
Kungsleden, eventuell utbyggnad av kommunal va-försörjning
KS 2010.0141.340

Ärendet
Länsstyrelsen i Skåne har förelagt Klippans kommun att ordna allmän vatten- och
avloppsanläggning för befintliga fastigheter längs med Kungsleden.
Yrkande
Rune Persson (S) yrkar att kommunen inleder projektering av kommunal vaförsörjning i område A i avvaktan på VA-nämndens beslut.
Bengt Svensson (M) yrkar avslag på Rune Perssons yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Rune Perssons yrkande mot sitt eget avslagsyrkande, och finner
att Arbetsutskottet avslår Rune Perssons yrkande.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut 2013-04-03
Kommunkansliets skrivelse 2013-04-15 (bilaga § 103/13)
Arbetsutskottets beslut
1. Överklagande lämnas enligt kommunkansliets skrivning.
2. Kompletterande uppgifter till överklagandet lämnas efter senare behandling i
Arbetsutskottet.
3. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att sända ett PM med information till
fastighetsägarna i område A-C.
Reservation
Rune Persson och Eva Stjärnlind (båda S) reserverar sig till förmån för Rune
Perssons yrkande.
_____
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§ 104
Information och diskussion kring lokalsituationen inom
gymnasieskolan m.m.
Ärendet
Lokalfrågor diskuteras bl.a. inom ramen för styrgruppen för skolbyggnader. I
synnerhet gymnasieskolans lokalsituation är föremål för diskussion. I arbetet ingår
frågan om att flytta verksamhet från hyrda lokaler till av kommunkoncernen ägda.
Verksamheternas funktion och behov är en mycket viktig parameter.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 105
Översiktsplan 2013 för Klippans kommun.
KS 2011.0455.212

Ärendet
Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. Klippans
kommuns gällande översiktsplan är från 2002. Sedan 2011 har ett arbete pågått med
att ta fram en ny översiktsplan.
Processen inleddes våren 2011 genom dialogmöten med allmänheten. Under vintern
genomfördes samråd med länsstyrelsen, berörda myndigheter, grannkommuner och
allmänheten. Vintern 2012/2013 genomfördes den sista remissrundan. Mellan varje
steg har planen bearbetats på Plan- och byggkontoret och i Plangruppen, förändringar
i planen har förankrats i den politiska styrgruppen.
Planen är avgränsad till att behandla kommunens övergripande syn på mark- och
vattenanvändningen, med ett 20-årsperspektiv, inom följande prioriterade områden:
Infrastruktur, Boende, Näringsliv, Vindkraft och Strandskydd.
Yrkande
Rune Persson (S) yrkar att LIS-området vid Riseberga som beskrivs på sidan 34 i
antagandehandlingen utgår.
Beslutsunderlag
Plangruppens skrivelse 2013-04-08
Översiktsplan 2013 antagandehandling (bilaga Au § 105/13)
Karta, antagandehandling (underbilaga 1 till antagandehandlingen)
Översiktsplan 2013 samrådsredogörelse (underbilaga 2 till antagandehandlingen)
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2013-01-17 (underbilaga 3 till
antagandehandlingen)
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
(Kommunfullmäktiges beslut)
Översiktsplanen antas, med ändring att LIS-området vid Riseberga utgår.
_____
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