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§ 58
Kurser och konferenser 2016
KS 2016.0024.000

Ärendet
Följande kurser och konferenser föreligger:
PWC - Ägarstyrning, det kommunala bolaget i kommunkoncernen,
Malmö 2016-05-12
Region Skåne - Attraktionskraft Skåne, Kristianstad, 2016-05-13
Inbjudan kommunsamråd, Kristianstad, Helsingborg, Simrishamn och Malmömaj-juni 2016
Var med och påverka Tågstrategi 2050- Malmö 2016-04-05
Beslutsunderlag
Kurser och inbjudningar.
Arbetsutskottets beslut
Godkänner Kerstin Perssons deltagande i Kommunsamråd maj-juni 2016.
_____
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§ 59
Sanering avseende Klippans Läderfabrik- information
KS 2012.0074.430

Ärendet
Projektledare Monica Johansson lämnar en kortfattad information om projektet
avseende sanering av Läderfabriken.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut 2016-03-17.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 60
Bostadsförsörjningsprogram för Klippans kommun- antagande
KS 2014.1204.210

Ärendet
Plangruppen har tagit fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram för Klippans
kommun.
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska Kommunfullmäktige
varje mandatperiod anta riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen, Klippans
senaste program är från 2006.
Plangruppen har under 2015 arbetat med att ta fram ett nytt
bostadsförsörjningsprogram som varit ute för samråd i en krets bestående av
grannkommuner, 6K, Skåne Nordväst, Länsstyrelsen samt Region Skåne. Svar har
inkommit från Länsstyrelsen, Region Skåne samt Helsingborgs stad. Efter samrådet
har programmet reviderats och främst genom en uppdaterad befolkningsprognos
samt höjt mål för bostadsbyggandet.
Bostadsförsörjningsprogrammet för Klippans kommun anger mål och riktlinjer för
bostadsförsörjningen 2015-2018 för att främja en önskvärd bostadsutveckling i takt
med förväntad befolkningsökning. Programmet består av två delar, där den första
anger kommunens avsikter, medan den andra vänder sig till den som önskar en
fördjupning. Programmet riktar sig till politiker och tjänstemän inom hela kommunen
och fungerar som ett stöd till översiktsplanen och en vägledning i den fysiska
planeringen.
Beslutsunderlag
Plan- och byggkontorets skrivelse 2016-04-06.
Bostadsförsörjningsprogram för Klippan del 1 (rev. 160413), bilaga a Au § 60/16.
Bostadsförsörjningsprogram för Klippan del 2 (rev. 160413), bilaga b Au § 60/16.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Antar bostadsförsörjningsprogram för Klippans kommun för perioden 2015-2018.
_____
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§ 61
Remiss angående förslag till regionalt åtgärdsprogram för
miljökvalitetsmålen 2016-2020
KS 2015.1594.403

Ärendet
Länsstyrelsen Skåne har 2015-12-16 inkommit med remiss för regionalt
åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2016-2020.
Miljöstrateg Tord Andersson har inkommit med sammanfattning av delar av
miljökvalitetsmålen.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss med bilagor 2015-12-16.
Miljöstrateg Tord Anderssons sammanfattning.
Arbetsutskottets beslut
Uppdrar till miljöstrateg Tord Andersson att för Klippans kommun avge yttrande på
remiss.
_____
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§ 62
Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050- remissvar
KS 2016.0113.014

Ärendet
Regionförvaltningen har utarbetat ett förslag till Strategi för ett hållbart
transportsystem i Skåne 2015 och ger möjligheter för kommunerna att lämna
synpunkter.
Regionförvaltningen vill med dokumentet tydliggöra vägval, mål och prioriteringar
för hur infrastruktursatsningar ska kunna användas som ett medel för att nå regionala
utvecklingsmål.
Det är inte aktuellt att Familjen Helsingborg lämnar ett gemensamt yttrande. Dock
har Helsingborgs stad bearbetat förslaget på sådant ambitiöst sätt att intressen för
kommuner runt Helsingborg i stort sett kan ses som tillgodosedda.
Beslutsunderlag
Region Skånes remiss 2016-01-28.
Tekniska kontorets yttrande 2016-04-13.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Klippans kommun ställer sig, i väsentliga delar, bakom yttrande som lämnats av
Helsingborgs stad. Särskilt vill Klippans kommun betona behovet av att omarbeta
prioriteringsprinciperna och att, vad gäller förstärkning av befintlig infrastruktur
lägga dubbelspårsutbyggnad av Skånebanan i högsta prioritet.
_____
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§ 63
Verksamhetsövergång av HVB- hem Hjelmsjövik
KS 2016.0643.753

Ärendet
Klippan och Örkelljunga har sedan några år tillbaka ett gemensamt boende för
ensamkommande barn. Avtalet omfattar ett gemensamt HVB-hem bestående av
asylmottagning i Örkelljunga samt filialer och utslussplatser i respektive kommun.
Efter 2015 års stora inflöde av ensamkommande barn och behovet av fler
boendealternativ enades kommunerna om avsikten att skapa HVB-hem i respektive
kommun med fortsatt samarbete mellan verksamheterna. Det är aktuellt att fullfölja
avsikten d.v.s. att respektive kommun svarar för sitt HVB-boende.
Då både Klippan och Örkelljunga håller på att bygga upp och utveckla sina
verksamheter och organisationen kring ensamkommande flyktingbarn är det viktigt
att Hjemsjövik är en del av processen. Verksamheten skall dock övergå till
Örkelljunga och personalen behöver tydliga besked och en delaktighet i arbetet
hos sin blivande arbetsgivare.
Socialnämnden har 2016-03-23 beslutat godkänna att verksamheten vid Hjelmsjövik
HVB-hem övertas av Örkelljunga kommun samt uppdragit åt socialchefen att i
samråd med socialchefen i Örkelljunga utarbeta tidsplan för verksamhetsövergång 1
med målsättning att Örkelljungas övertagande ska vara slutförd 2016-09-01. Vidare
har Socialnämnden uppdragit åt socialchefen att i samråd med socialchefen
Örkelljunga upprätta ett samverkansavtal för framtida samverkan utifrån ny
organisation.
Socialnämnden gör framställan till Kommunstyrelsen om godkännande av att
Socialnämnden får omförhandla samverkansavtalet. Ansvaret för att förhandla
gällande avtal åvilade kommunledningsförvaltningen/ Kommunstyrelsen då det
omfattade villkor som rörde flera förvaltningar såsom interkommunal ersättning
skolan (förvaltningsövergripande).
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2016-03-23, § 50.
Kanslichefens skrivelse 2016-04-04.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Godkänner att Socialnämnden omförhandlar Samverkansavtal för ensamkommande
barn med Örkelljunga kommun med inriktningen att kommunerna i framtiden
samverkar utifrån ny organisation.
_____
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§ 64
Inköpspolicy för fordon i Klippans kommun- antagande
KS 2015.1061.051

Ärendet
Det har upprättats förslag till inköpspolicy som ska gälla vid kommunens samtliga
inköp och leasing av fordon.
Policyns syfte är att säkra att kommunen köper in fordon som bidrar till minskad
miljöpåverkan, ökad energieffektivitet och ökad trafiksäkerhet.
Samtliga fordon som får framföras med B-körkort skall som huvdregel leasas.
Klippans kommuns avtal gällande fordonsleasing är så gynnsamt att det normalt inte
är ekonomiskt försvarbart att köpa bil kontant. I kommunen ska det finnas en
bilansvarig, dit samtliga inköp eller försäljning av fordon ska anmälas av utsedd
kontaktperson på respektive förvaltning.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-03, § 23, att återremitterar ärendet till
kommunledingsförvaltningen för utredning av kostnader för krav på alkolås i
kommunens framtida fordon samt tidsåtgång för att starta/slå av fordon med alkolås.
Kanslichef Lars-Åke Svensson yttrar sig nedan:
Kostnaden för att montera alkolås uppgår per fordon till 20 000 kr minus rabatt om
10 % d.v.s. en kostnad om 18 000 kr/fordon. Utöver kostnad för alkolås tillkommer
kostnad om 5 kr/st. för varje munstycke. Vid förarbyte (nya arbetspass) byts
munstycket av hygieniska skäl.
Efter genomfört test med alkolås kan konstateras att maximal extra tidsåtgång vid
uppstart av fordon uppgår till 30 sekunder.
Sannolikheten för att passagerare blåser åt föraren får anses ringa då passageraren
vid förarens nekande sannolikt erbjuder sig att köra.
Samtliga avropsbara fordon kan kompletteras med testade och kostnadsangivna
alkolås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige:
1. Antar inköpspolicy för fordon i Klippans kommun.
2. Uppdrar åt Kommunstyrelsen att utse bilansvarig samt uppdrar åt respektive
nämnd att utse kontaktperson fordon.
Beslutsunderlag
Kanslichef Lars-Åke Svenssons skrivelse 2016-03-11.
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10.
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-02-03, § 23.
Inköpspolicy, bilaga Au § 64/16.
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Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag på olika alternativ
till alkohollås för kommunens fordon samt kostnadsförslag med beräknad
kostnadsförändring per fordon och år vilket redovisas till Kommunstyrelsen.
2. Överlämnar i övrigt ärendet utan eget förslag.
_____
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§ 65
Årsredovisning 2015 för Medelpunkten
KS 2016.0611.042

Ärendet
Ekonomikontoret har för yttrande erhållit Kommunförbundet Medelpunktens
årsredovisning för år 2015.
Undertecknad har gått igenom årsredovisningen och föreslår Kommunfullmäktige
godkänna årsredovisningen samt bevilja ansvarsfrihet för förbundets direktion.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Jan Tingecz yttrande 2016-04-06
Årsredovisning 2015 för Medelpunkten, bilaga Au § 65/16.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänner årsredovisning 2015 för Kommunförbundet Medelpunkten.
2. Beviljar förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
Jäv
Hans-Bertil Sinclair och Boris Svensson deltar ej i beslutet på grund av jäv.
_____
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§ 66
Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet Medelpunkten
KS 2016.0286.003

Ärendet
Kommunalförbundet Medelpunkten har 2016-03-16 inkommit med skrivelse
avseende revidering av förbundsordning.
I samband med revisionen av Årsredovisning 2014 framkom frågor kring
förbundsordnings skrivningar gällande hantering av det ekonomiska resultatet.
Flera punkter och skrivningar behövde bli tydligare och uppdateras.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till förbundsordning med tillhörande
reglemente för direktionen och revisorerna.
Beslutsunderlag
Medelpunktens missiv 2016-03-16.
Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet Medelpunkten inklusive
reglemente för direktionen samt revisionen i kommunalförbundet
Medelpunkten, bilaga Au § 66/16.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänner förslag till förbundsordning med tillhörande reglemente för direktionen
och revisorerna.
Jäv
Hans-Bertil Sinclair och Boris Svensson deltar ej i beslutet på grund av jäv.
_____
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§ 67
Bidrag till föreningar och organisationer 2016
KS 2015.0166.048

Ärendet
Klippans köpmannaförening ansöker om bidrag för verksamheten 2016 i syfte att
underlätta marknadsföreningen av Klippans centrum med omnejd. Föreningen anför
att handelsutbytet, service och tillgänglighet är viktiga faktorer för att nya och
befintliga kommuninvånare skall attraheras av Klippans kommun. Att öka antalet
besökare till centrum är målsättningen.
Köpmannaföreningen ansökte och beviljades 2015 ett bidrag om 9800 kr. Föreningen
har lämnat in verksamhetsberättelse för 2015.
Östra Ljungby Rödakorskrets ansöker om 2 000 kr i bidrag för 2016. Föreningen
biljades 2 000 kr för år 2015 d.v.s. ansökan för 2016 avser oförändrad bidragsnivå.
Föreningen har lämnat in verksamhetsberättelse för 2015.
Beslutsunderlag
Klippans köpmannaförening ansökan 2016-03-15.
Kanslichefens skrivelse 2016-03-21.
Arbetsutskottets beslut
1. Beviljar bidrag till Klippans köpmannaförening för år 2016 med
9 800 kr.
2. Bidraget finansieras inom ramen för Näringsliv och kommunikationsavdelningens anslag.
3. Beviljar bidrag till Östra Ljungby Rödakorskrets för år 2016 med
2 000 kr.
4. Bidraget finansieras av Arbetsutskottets anslag till förfogande. Därefter kvarstår
232 700 kronor för år 2016.
_____
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§ 68
Ansökan från Östra Ljungby Bygdegårdsförening om medfinansiering
gällande förbättringsåtgärd av utomhusmiljön och installation av
hörslinga
KS 2015.1611.048

Ärendet
Östra Ljungby Bygdegårdsförening ansöker om medfinansiering från Klippans
kommun för kostnad gällande förbättringsåtgärd av utomhusmiljön och installation
av hörselslinga.
Föreningen har ansökt hos Boverket om medel för förbättringsåtgärder av
utomhusmiljö. Boverket kräver medfinansiering av kommunen och handling där det
framgår att kommunen åtar sig att medverka i finansieringen med minst 30 procent.
Föreningens ansökan omfattar åtgärder som uppgår till en total kostnad om
393 839 kronor och avser bl.a. utomhusmiljö och hörselslinga. Kommunens åtagande
skulle således uppgå till minst 118 151 kr.
Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen har anfört att han inte är odelat positiv.
Han understryker att föreningen ser ett behov av åtgärderna och han vitsordar
initiativet att åtgärda utemiljön kring bygdegården. Dock finns ett värde i att fokusera
på insida/byggnad och verksamhet.
Beslutsunderlag
Östra Ljung Bygdegårdsförenings skrivelse 2016-03-15.
Kanslichefens skrivelse 2016-03-21.
Yrkande
Johan Pettersson (S) och Jörgen Bjerknäs (MP) yrkar bifall till förslag om
kommunens medverkan kring finansiering av projektet om max 118 151 kronor ur
Kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyresen
1. Godkänner bidrag om max 118 151 kronor för medfinansiering av
förbättringsåtgärder av utomhusmiljö och hörselslinga i Östra Ljungby
bygdegård.
2. Finansieras genom Kommunstyrelsens anslag till förfogande. Därefter kvarstår
754 849 kronor för år 2016.
Deltar ej i beslutet
Hans-Bertil Sinclair avstår från att delta i beslutet.
_____
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§ 69
Ansökan om bidrag förvassklippning i Sorrödssjöarna
KS 2016.0219.048

Ärendet
Sorrödssjöarnas Fiskevårdsområdesförening ansöker om 30 000 kronor i bidrag för
vassklippning i Sorrödssjöarna. Föreningen uppger sig under lång tid ha noterat en
ökande igenväxning av sjöarna, speciellt den grunda Västra sjön. För att motverka
detta har föreningen de senaste åren klippt vassen. För att uppnå en bestående effekt
ska vassen klippas under en följd av år. Kostnaden för 2016 är beräknad till
30 000 kronor och tar tre dagar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade den 20 juni 2012, § 139, bidrag om
30 000 kronor till föreningen för vassklippning. Med anledning av att föreningen
2012 även erhöll bidrag från annan bidragsgivare begärde föreningen att beviljat
bidrag om 30 000 kronor sköts fram och utbetalades år 2013. Begäran beviljades av
Arbetsutskottet och bidraget utbetalades av kommunen år 2013 mot redovisning av
att arbetet genomförts (faktura). För år 2014 ansöktes och beviljades bidrag med
10 000 kronor. För år 2015 ansöktes inte om något bidrag för vassklippning.
Beslutsunderlag
Sorrödssjöarnas Fiskevårdsområdesförenings skrivelse 2016-03-02.
Arbetsutskottets beslut
1. Beviljar bidrag om 30 000 kronor till Sorrödssjöarnas Fiskevårdsområdesförening
för vassklippning.
2. Bidraget finansieras av Arbetsutskotts anslag till förfogande. Därefter kvarstår
202 700 kronor för år 2016.
_____
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§ 70
Gallringsbeslut för patientjournaler som omfattas av hälso- och
sjukvårdslagen (HSL)
KS 2016.0672.004

Ärendet
Arkivarie Janicke Schreuder har 2016-04-06 upprättat skrivelse avseende förslag till
gallringsbeslut för patientjournaler som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen
(HSL).
När en myndighet lämnar arkivhandlingar till kommunarkivet, lämnar den också
ifrån sig sin beslutanderätt över handlingarna. För handlingar som har lämnats till
kommunarkivet gäller därför att det är arkivmyndigheten som beslutar om eventuell
gallring enl. 4 § Arkivlagen (AL) 9 § AL. 6 § punkt 4 - 5 AL. I Klippans kommun är
det Kommunstyrelsen som utgör arkivmyndighet.
Gallringsbeslut av patientjournaler som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen
(HSL), med förbehåll av att journaler på de som är födda dagarna 5, 15, 25 som
sparas för forskningens behov, saknas i Socialnämndens dokumenthanteringsplan.
Gallringsbeslut kommer att införas i Socialnämndens dokumenthanteringsplan efter
revidering.
Enligt patientdatalagen 3 kap. § 17 bevarande av journalhandlingar och 9 kap. § 4
kan patientjournaler gallras 10 år efter sista anteckning i journalen eller efter att
journal inkommit till arkivmyndigheten. För att tillgodose forskningens behov ska
patientjournaler för de personer som är födda dagarna 5, 15, 25 sparas för
forskningens behov.
Det noteras att gallringen frigör välbehövligt arkivutrymme i kommunarkivet och
förbättrar översiktligheten över de journalhandlingar som redan finns.
Enligt gallringsråd nr 6, Bevara eller gallra Råd om patientjournaler och övrig vård
dokumentation i landsting/region och kommun s. 20 framgår att enligt
arkivlagstiftning AL (1990:782) allmänna handlingar såsom journaler får gallras.
Kommunerna i Skåne som tillämpar samma gallringsregler av HSL- journaler är
Malmö kommun. Höganäs kommun och Helsingborgs kommun. Det föreslås att
Klippans kommun tillämpar samma gallringsregler för Patientjournaler som omfattas
av hälso- och sjukvårdslagen dvs. HSL- journaler.
Beslutsunderlag
Arkivarie Janicke Schreuders skrivelse 2016-04-06.
Utdrag av gallringsråd nr 6, Bevara eller gallra, bilaga a Au § 70/16.
Utdrag av Arkivhandbok för Malmö stad, bilaga b Au § 70/16.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

17 (19)

Sammanträdesdatum

2016-04-13

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Godkänner att patientjournaler enligt patientdatalagen 3 kap § 17 och 9 kap § 4
gallras 10 år efter sista anteckning i journalen eller efter journal kom in till
arkivmyndigheten.
2. För forskningens behov ska patientjournaler för de personer som är födda på
dagarna 5, 15, 25 bevaras.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

18 (19)

Sammanträdesdatum

2016-04-13

§ 71
Motion gällande hjärtstartare och hjärt- och lungräddning- svar
KS 2015.1534.776

Ärendet
Helena Dådring (M) och Tonny Svensson (M) har för moderaterna i Klippan
inkommit med motion 2015-11-24 om hjärtstartare. Motionärerna föreslår att
kommunen införskaffar fler hjärtstartare som placeras på strategiska platser, att
enkel information om var hjärtstartare finns går ut till kommunens invånare samt att
kommunen anordnar utbildning (HLR) för förtroendevalda i kommunen.
Folkhälsorådet har 2015 inventerat och konstaterat att hjärtstartare finns hos
nedanstående aktörer på nedan angivna platser.
Klippan:
Pappersbruket
Ramirent, Fäladsvägen
Kupolen
Oral design
Nordic Wellness
ICA Nära
ICA Kvantum
Klippans Badhus
Bowlinghallen
Storängsgården
Åbyvallen (Klippans förenade fotboll är ägare)
Vårdcentralen Klippan
Capio Citykliniken
Östra Ljungby/ Stidsvig
Eriks Lanthandel
Gelita (2 olika platser)
Hillesgård
Ljungbyhed
Nationalparken
Ljungs fritidsområde/ Skäralid
Vårdcentralen Ljungbyhed
Folkhälsorådet förordar att kommunstyrelsen låter göra en översyn av var det finns
kommunägda hjärtstartare samt att det kartläggs var det behöver kompletteras med
hjärtstartare i kommunens anläggningar samt att en plan tas fram för att för att
utbilda kommunens personal.
Chefsgruppen har uppdragit åt kanslichefen att införskaffa hjärtstartare till
kommunhuset. Den kommer att finnas i Kundtjänst och personalen i kundtjänst
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

19 (19)

Sammanträdesdatum

2016-04-13

kommer att erhålla utbildning.
Kris- och säkerhetssamordnaren, medicinskt ansvarig sjuksköterska och
räddningschefen har 2010 yttrat sig till pensionärsrådet angående införskaffande av
defibrillatorer. De är positiva till engagemang för att rädda liv och att kunna hjälpa
till vid hjärtstopp vilket ökar förutsättningarna för att rädda liv. Det är av yttersta vikt
att där det finns defibrillatorer finns personer som har kompetens, kontinuerlig
utbildning och beredskap att hantera dem. Det är mot bakgrund av det sistnämnda
som man 2010 förordade avslag på begäran om införskaffande av hjärtstartare
(defibrillatorer). Det förordades att det först bör utredas och klargöras vem som har
ansvar för införskaffande, skötsel, underhåll och utbildning och vilket ansvar som
kommunen tar på sig vid införskaffande av defibrillatorer. Kris- och
säkerhetssamordnaren kvarstår alltjämt vid den bedömning och rekommendation
som gjordes 2010.
Det kan noteras att vid vissa hjärtstartare som finns i samhället anges att de endast får
användas av fackkunnig/utbildad personal. Det bör klargöras om kommunen tar på
sig juridiskt ansvar d.v.s. om kommunen ådrar sig ansvar om det visar sig att
defibrillator inte fungerar och någon avlider. I vissa kommuner som infört
hjärtstartare har det övergripande ansvaret för underhåll, användande och utbildning
åvilat räddningstjänst.
Beslutsunderlag
Helena Dådrings (M) och Tonny Svenssons (M) motion 2015-11-24,
bilaga Au § 71/16.
Kris-och säkerhetssamordnare Göran Tesfai´s skrivelse 2010-04-20.
Kanslichef Lars-Åke Svenssons skrivelse 2016-02-08.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utreda juridiskt ansvar för
defibrillatorer samt lämplig organisation för skötsel, underhåll och utbildning
jämte lämplig placering i kommunens verksamheter.
2. Motionen anses besvarad.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

