Sida

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

1 (18)

Sammanträdesdatum
Paragrafer

2015-08-19

135-147

Plats och tid

Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.50

Beslutande

Kerstin Persson (S), ordförande
Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande
Boris Svensson (S), tjg ersättare för Johan Pettersson (S) §§ 135-139
Johan Pettersson (S) §§ 140-147
Charlotta Gudmundsson (S), tjg ersättare för Kenneth Dådring (M)
Tommy Cedervall (FP), tjg ersättare för Bodil Andersson (KD)

Övriga närvarande

Boris Svensson (S), ej tjg ersättare §§ 140-147
Hans-Bertil Sinclair (M), adjungerad
Eva Larsson, kommunsekreterare
Hans-Åke Lindvall, kommundirektör
Lars-Åke Svensson, kanslichef
Jan Tingecz, ekonomichef
Anders Ebbesson, utvecklingsstrateg § 141

Utses att justera

Tommy Cedervall

Justeringens plats
och tid

Kommunledningsförvaltningen 2015-08-24
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Innehållsförteckning:
§ 135 Val av adjungerad till dagens sammanträde
§ 136 Kurser och konferenser 2015
§ 137 Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015
§ 138 Medfinansiering Leader Skåne Nordväst med Öresund för
programperioden 2014-2020
§ 139 Finansiella rapporter 2015
§ 140 Program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs
av privata utförare
§ 141 Miljöprogram för Klippans kommun 2020
§ 142 Nyttjanderätt för strövstig vid Vedby 1:14 och 1:5
§ 143 Motion gällande nyårsfyrverkerier- svar
§ 144 Motion om att ta fram en applikation "app" om "kultur- och fritidsutbudet
i Klippan"- remiss
§ 145 Virtuell rundvandring
§ 146 Förslag på Livskvalitetsprogram för Helsingborgs stad- remiss
§ 147 Tema-Au 2015
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§ 135
Val av adjungerad till dagens sammanträde
KS 2015.0941.000

Ärendet
Arbetsutskottet föreslås välja Hans- Bertil Sinclair som adjungerad utan
beslutanderätt till dagens sammanträde.
Arbetsutskottets beslut
Hans-Bertil Sinclair (M) väljs som adjungerad till dagens sammanträde.
_____
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§ 136
Kurser och konferenser 2015
KS 2015.0007.000

Ärendet
Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger.
Kommunförbundet Skåne – Dialogmöte om bostads- och bostadsförsörjningsfrågan, Lund, 2015-10-19.
Lunds Universitet – Tempo Öresund, Helsingborg, 2015-11-17.
Sveriges Kommuner och Landsting - Leder du kommunens lokalförsörjning rätt?,
Saltsjöbaden, 2015-10-08—10-09.
Sveriges Kommuner och Landsting – Barnets rättigheter utreds för att bli svensk lag,
Stockholm, 2015-10-28.
Kommunförbundet Skåne – Välkomna hem till er på tårtkalas!, Lund, 2015-09-04.
Öresundsinstitutet – Real Estate Öresund, Malmö, 2016-02-03.
Avesta kommun – Avgiftsfri kollektivtrafik, Avesta, 2015-09-17-09-18.
Länsstyrelsen Blekinge län m.fl. – Jämställdhetspolitik, forskning och praktik,
Växjö, 2015-12-01.
Polisregion Syd – Samverkansarbete och utveckling av medborgarlöften, Ronneby,
2015-10-07.
Helsingborgs stad – HH-nätverk, Helsingborg, 2015-09-28.
Region Skåne – Sex livskraftiga orter i Nordvästra Skåne, workshop 1, Bjuv, 201508-27.

Arbetsutskottets beslut
1. Godkänner Kerstin Perssons deltagande vid Dialogmöte om bostads- och
bostadsförsörjningsfrågan, Lund 2015-09-10.
2. Godkänner Kerstin Perssons deltagande vid Barnens rättigheter utreds för att
bli svensk lag, Stockholm 2015-10-08—10-09.
3. Godkänner Kerstin Perssons och Kenneth Dådrings deltagande vid invigning
av Kommunförbundet Skånes nya lokaler, Lund 2015-09-04.
4. Godkänner Kerstin Perssons deltagande vid Jämställdhetspolitik, forskning
och praktik i Växjö 2015-12-01.
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5. Godkänner Tommy Cedervalls deltagande vid HH-nätverk, Helsingborg
2015-09-28.
6. Godkänner Kerstin Perssons, Carl-Axel Wilhelmssons, Johan Petterssons
och Kenneth Dådrings deltagande vid 3 workshops angående Nordvästra
Skånes kommuner med start hösten 2015.
_____
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§ 137
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015
KS 2015.0750.106

Ärendet
Vid senaste föreningsstämman med Kommuninvest ekonomisk förening 2015-04-16
antogs nya stadgar bl.a. i syfte att möjliggöra en större valfrihet för medlemmarna när
det gäller hur medlemsinsatser ska fullgöras. I stadgarna infördes en möjlighet för
medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insats
för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskap
Flera medlemmar har tidigare uttryckt en viljeinriktning att så snart som möjligt efter
2015 års stämma utnyttja möjligheten att göra extra medlemsinsatser.
Kommuninvest har skickat skrivelse till medlemmarna för att efterhöra hur man
önskar nyttja den nya möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats.
Kommuninvest önskar att Klippans kommun besvarar formulär om huruvida
kommunen vill göra en extra insatsbetalning 2015 eller om kommunen önskar välja
något annat alternativ. För Klippans kommun återstår för att uppnå miniminivå att
erlägga 2 533 868 kr. Beloppet finns anslaget i kommunens budget för 2015. Då
budgeten för 2015 antagits föreligger därigenom ett godkännande om inbetalning.
Genom detta ärende erinras om tidigare beslut och förslaget är att kommunen
fullföljer med inbetalning om 2 533 868 kr år 2015.
Beslutsunderlag
Kommuninvest skrivelse 2015-03-19.
Kommuninvests skrivelse 2015-05-21.
Kanslichefens skrivelse 2015-08-11.
Arbetsutskottets beslut
1. Klippans kommun erlägger särskild insats till Kommuninvest om
2 533 868 kronor 2015 för att fullgöra den obligatoriska miniminivån.
2. Insatsen finns anslagen i kommunens budget för 2015.
_____
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§ 138
Medfinansiering Leader Skåne Nordväst med Öresund för
programperioden 2014-2020
KS 2015.0789.140

Ärendet
En ny period av lokalt ledd utveckling genom leadermetoden har startat inom hela
EU. I den nya programperioden 2014-2020 kommer fyra fonder att samordnas i det
lokala utvecklingsarbetet.
Förutsättning för deltagande och erhållande av medel från endera fond förutsätter
offentlig medfinansiering.
Medfinansering av projektet innebär att Klippans kommun årligen avsätter
203 997 kronor vilka betalas årsvis till Leader Skåne Nordväst med Öresund.
Frågan gäller nu ställningstagande till avsiktsförklaring och medfinansieringsintyg.
Medel har anslagits i budget 2016.
Beslutsunderlag
Interimsstyrelsen för Leader Skåne Nordväst med Öresund skrivelse 2015-06-15.
Avsiktsförklaring 2015-06-15.
Medfinansieringsintyg f2015-06-15.
Arbetsutskottets beslut
1. Godkänner avsiktsförklaring för Klippans kommun och medfinansiering av
Leader Skåne Nordväst med Öresund om 203 997 kronor för år 2016.
2. Finansiering sker genom avsatta medel i budget 2016.
_____
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§ 139
Finansiella rapporter 2015
KS 2015.0098.041

Ärendet
Finansiell rapport per 2015-07-31 föreligger.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets skrivelse 2015-06-04, bilaga Au § 139/15.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 140
Program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som
utförs av privata utförare
KS 2015.0793.040

Ärendet
Sedan den 1 januari 2015 har det i kommunallagen införts en skärpt skyldighet för
kommuner och landsting att kontrollera och följa upp verksamheter som bedrivs av
privata utförare. I 5 kap 19 b § kommunallagen stadgas en skyldighet för
kommunfullmäktige att för varje mandatperiod anta ett program med övergripande
mål och riktlinjer för de kommunala angelägenheter som lämnas över till privata
utförare. Programmet ska bl.a. ange hur uppföljning av dessa mål och riktlinjer ska
ske samt hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.
5 kap 19b § kommunallagen
”Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för
sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska
det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på
området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.”
Det har vidare införts en skyldighet för kommuner att genom avtal tillförsäkra sig
information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i den verksamhet som
lämnats över till en privat utförare.
Det föreslås att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta förslag till
mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som ska utföras av privata
utförare. Uppdraget ska även belysa om det är möjligt att integrera sådana
verksamheter som inte omfattas av lagstiftningen men som är väsentliga att utvärdera
såsom kommunens medel (elevpeng) till friskolor. I uppdraget ska man även titta på
om Stratsys kan utgöra verktyg för det konkreta arbetet med uppföljning av mål och
riktlinjer.
Beslutsunderlag
Kanslichefens skrivelse 2015-08-11.
Arbetsutskottets beslut
1. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utarbeta förslag till pro-gram med
mål avseende riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av
privata utförare.
2. Uppdraget redovisas till Kommunstyrelsens arbetsutskott under november
månad 2015.
_____
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§ 141
Miljöprogram för Klippans kommun 2020
KS 2012.1098.403

Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2013-01-29 § 2 Miljöprogram 2020 för Klippans
kommun.
Utifrån programmet ska Kommunstyrelsen och nämnderna besluta om handlingsplan
med åtgärder för perioden 2015-2020.
Kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen föreslår
Kommunstyrelsen besluta att handlingsplanen ska omfatta följande åtgärder:

HANDLINGSPLAN
För kommunledningsförvaltningen:
• Utreda möjligheter för elbilspool med solcellstak
• Uppdatera upphandlingspolicy för fordon så att kommunens fordonsflotta byts ut
till miljöbilar
• Anordna temadag eller liknande om klimat/miljö, natur och kultur på bibliotek
etc. (Miljöstyrgruppen)
• Upprätta en övergripande kemikaliepolicy för kommunens verksamheter

För tekniska förvaltningen:
• Använda energieffektiv och miljöanpassad gatubelysning

Signatur justerare

•

Utreda möjlighet att installera solceller på någon av kommunens fastigheter

•

Utreda möjligheterna att naturvårdsanpassa skötsel av marktyperna högvuxen
gräsyta, vägrenar och naturmark

•

Uppdatera vattenskyddsföreskrifter enligt miljöbalken för samtliga
vattenskyddsområden i kommunen

•

Ställa miljökrav på arrendatorer på kommunens mark

•

Formulera riktlinjer för upphandling av livsmedel och tillagning av måltider
med hänsyn till certifiering, miljöpåverkan, säsong och transportbehov

•

Utbilda personal i verksamheters miljöpåverkan
Utdragsbestyrkande
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•

Informera om livsmedels miljöpåverkan vid matråd i skolorna

Beslutsunderlag
Utvecklingsstrateg Anders Ebbessons skrivelse 2015-08-04.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Fastställer handlingsplan med åtgärder enligt ovan för
kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen.
_____
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§ 142
Nyttjanderätt för strövstig vid Vedby 1:14 och 1:5
KS 2015.0854.823

Ärendet
Kommunen har sedan ett antal år arbetat aktivt med att upprusta och förbättra
befintliga strövstigar och slingor i syfte att få fler invånare att motionera/promenera i
skog och mark.
Kultur- och fritidsnämnden har 2015-06-15 § 68 beslutat föreslå Kommunstyrelsen
godkänna nyttjanderättsavtal för strövstig vid Vedby 1:14 och 1:5.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-15, § 68.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Godkänner nyttjanderättsavtal (bilaga Au § 142/15) för strövstig vid Vedby 1:14
och 1:5.
_____
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§ 143
Motion gällande nyårsfyrverkerier- svar
KS 2015.0022.048

Ärendet
Kristdemokraterna i Klippan inkom med motion 2015-01-02 om att stödja föreningar
som vill arrangera nyårsfyrverkerier i kommunens alla delar.
Kultur- och fritidsnämnden har 2015-06-15, § 67, beslutat att ställa sig bakom
förvaltningens yttrande om att kommunen inte bör anordna kommunala fyrverkerier
samt att det är ett stort ansvar för föreningar med tanke på säkerheten vid sådana
arrangemang.
Kultur- och fritidsförvaltningen har bl.a. varit i kontakt med Trelleborgs kommun där
kommunstyrelsen beslutat slopa tidigare kommunala nyårsfyrverkerier (2008) eftersom
man upplevde att det kommunala arrangemanget inte alls minskade problemen med d
privata smällandet. I Ängelholms kommun arrangeras ett kommunalt nyårsfirande på
torget. Efter kontakt med säkerhetsansvarig i Ängelholms kommun framgår att även o
antalet ”fyrverkeripjäser” minskat med åren så har inte det privata fyrverkeriet minska
ej heller smällande långt före och efter nyår.
I Ängelholm anlitas ett eventbolag som sköter bl.a. fyrverkeriet och man betonar vikte
av säkerhet med avspärrningar etc. Fyrverkeriet i Ängelholm utgör bara en liten del av
nyårsfirandet som även omfattar underhållning och nyårstal. Kultur- och
fritidsförvaltningen har även varit i kontakt med Åstorp, Örkelljunga samt Bjuv och i
dessa kommuner anordnas inget kommunalt fyrverkeri.
Många fyrverkerier innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen som har en negativ
inverkan på miljön samt att kommunala fyrverkerier troligen inte kommer att minska
privata fyrverkerierna.
Utöver vad som anförts av kultur- och fritidsförvaltningen kan noteras att vid en
genomgång av kommuner som anordnat nyårsfyrverkerier under 2000-talet och där
det gått att få fram kostnader har dessa varierat. Jönköping drygt 20 000 kr, Eksjö
drygt 40 000 kr, Nässjö drygt 60 000 kr, Karlskrona 50 000 kr (år 2003) Nyköping
60 000 kr (sistnämnda upphörde efter 2011 med fyrverkerier pga. miljöskäl).
Beslutsunderlag
Bodil Anderssons (KD) motion 2015-01-02, bilaga Au § 143/15.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-06-15, § 67.
Kanslichef Lars-Åke Svenssons yttrande 2015-08-11
Yrkande
Johan Pettersson yrkar att motionen avslås.
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Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen avslås.
_____
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§ 144
Motion om att ta fram en applikation "app" om "kultur- och
fritidsutbudet i Klippan"- remiss
KS 2015.0775.000

Ärendet
Cecilia Scott (M) m.fl. har 2015-06-05 inkommit med en motion om att utveckla en
applikation för att kunna informera sig om kultur- och fritidsutbudet i Klippan.
Beslutsunderlag
Cecilia Scotts (M) m.fl. motion 2015-06-01, bilaga Au § 144/15.
Arbetsutskottets beslut
Motionen remitteras till kommunledningsförvaltningen och kultur- och
fritidsnämnden för yttrande.
_____
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§ 145
Virtuell rundvandring
KS 2015.0808.860

Ärendet
Jörgen Bjerknäs (MP) har 2015-05-22 inkommit med skrivelse angående att uppdra
åt kultur- och fritidsnämnden att utreda möjligheterna att samordna och koordinera
ett antal lämpliga fysiska platser med bilder ur ”Blomgrens arkiv”.
Den fysiska platsen förses sedan med ex. QR-kod, ev. med ljud och text, för att
enkelt kunna beskådas i mobiltelefon, läsplatta eller dator.
Beslutsunderlag
Jörgen Bjerknäs (MP) motion 2015-05-22, bilaga Au § 145/15.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet bordlägges i väntan på yttrande från Kultur- och fritidsnämnden.
_____
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§ 146
Förslag på Livskvalitetsprogram för Helsingborgs stad- remiss
KS 2015.0756.106

Ärendet
Helsingborgs stad har 2015-06-04 inkommit med remiss avseende förslag på
Livskvalitetsprogram för Helsingborgs stad.
Klippans kommun har tagit del av förslaget och har inget att erinra.
Beslutsunderlag
Helsingborgs stads skrivelse 2015-06-04.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Klippans kommun har tagit del av remiss avseende förslag på Livskvalitetsprogram
för Helsingborgs stad och har inget att erinra.
_____
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§ 147
Tema-Au 2015
KS 2015.0005.000

Ärendet
Ärende för Tema-Au i september diskuteras.
Arbetsutskottets beslut
Tema-Au i september ägnas åt Skånetrafikens framtidsplaner och/eller
medborgardialog och e-tjänster.
_____
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