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Innehållsförteckning:
§ 234 Kurser och konferenser m.m.
§ 235 Energimarknadsinspektionens förfrågan om E.ONs ansökan om
tillstånd om förlängd koncession för naturgasanläggning
§ 236 Samverkan avseende gemensam avfallshantering inom Skåne Nordväst
§ 237 Projektet Hästen i Klippans kommun - Skåne
§ 238 Avgift för tillsyn av ölförsäljning
§ 239 Tema Au 27 Oktober
§ 240 Tobakspolicy
§ 241 Ungdomsmottagningen
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§ 234
Kurser och konferenser m.m.
Ärendet
Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger.
Försvarsmakten – Möte med Samarbetsnämnden på Revingehed, 2010-11-11.
Nordisk Infrastruktur – Helsingborgs stad, 2010-11-19.
Medelpunkten – Överläggningar/samråd, Helsingborg, 2010-10-26.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att Bengt Alfredsson bereds tillfälle att delta vid möte med Samarbetsnämnden på
Revingehed, 2010-11-11.
_____
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§ 235
Energimarknadsinspektionens förfrågan om E.ONs ansökan om
tillstånd om förlängd koncession för naturgasanläggning
KS 2010.0440.371

Ärendet
Energimarknadsinspektionen har 2010-09-03 lämnat remiss över E.ON Elnät Sverige
AB ansökan om förlängt tillstånd för koncession enligt naturgaslagen (2005:403)
mellan Ingelstorp och Klippan inklusive en mät- och reglerstation, inom Ängelholm,
Åstorp och Klippans kommuner, Skåne län.
Yttrande ska vara Energimarknadsinspektionen tillhanda senast 2010-11-02.
Tekniska förvaltningen har 2010-10-05 inkommit med följande yttrande:
Bakgrund:
 Ansökan gäller för en förlängning av gällande koncession, som löper ut 201006-12.
 Koncession önskas för 40 år.
 Ansökan omfattar en mät- och reglerstation och en ledning som har
sträckningen säkrad med ledningsrätt.
 Ledningen kommer från Åstorpshållet, går under Rönne å in i Klippans
kommun, passerar norra delen av Gråmanstorp och under väg 13, för att
ansluta till stationen som ligger vid väg 1826/Stidsvigsvägen.
Beslutsunderlag
E.ONs ansökan 2010-06-11.
Energimarknadsinspektionen remiss 2010-09-02.
Tekniska förvaltningens yttrande 2010-10-05.
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att gasledning och mät- och reglerstationen enligt ansökan 2010-06-11 är förenlig
med Klippans kommuns översiktsplan 2002 och kommunen har inget att erinra mot
ansökan.
_____
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§ 236
Samverkan avseende gemensam avfallshantering inom Skåne Nordväst
KS 2010.0443.450

Ärendet
Helsingborgs stad har 2010-09-09 inkommit med förslag enligt bilaga Au § 236/10
till beslut för samverkan avseende gemensam avfallshantering inom Skåne Nordväst.
Hösten 2008 beslutade de sex kommunerna som äger Nordvästra Skånes
Renhållnings AB (NSR) att försöka utöka samarbetsformerna med de
nordvästskånska kommunerna avseende avfallstjänster.
Beslutet innebar att man godkände att kommunerna skulle bilda ett gemensamt
upphandslingskonsortium med övriga delägarkommuner i NSR samt om möjligt
även alla kommuner i Skåne Nordväst för en upphandling av kvalitetsbestämda
avfallstjänster för insamling, behandling, administration, information samt
rådgivning. Dessutom godkändes att insamlingssystem för avfall skulle kunna
samordnas med övriga kommun i konsortiet samt att man gör en översyn av
systemen för taxe- och prissättning så att dessa bidrar till att skapa incitament för
förbättrad källsortering.
Våren 2009 tillsattes en projektgrupp med målsättningen att föreslå hur man skulle
kunna upphandla ett klimatsmart, modernt och flexibelt system för regionens
avfallshantering i syfte att säkra kvalitet, ny kunskap och ekonomisk rationalitet för
regionens medborgare och näringsliv med fokus på vår miljö.
Beslutsunderlag
Helsingborgs stad, förslag till samverkan 2010-09-08.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att Nårab bereds tillfälle att yttra sig över förslaget inför Kommunstyrelsens
behandling av ärende.
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom förslaget till samverkan avseende gemensam avfallshantering
inom Skåne Nordväst
att fördelning av kostnader sker genom bolagets försorg samt
att kostnadsfördelningen inte omfattar punkterna 5 och 6 i förslaget.
_____
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§ 237
Projektet Hästen i Klippans kommun - Skåne
KS 2010.0449.106

Ärendet
Kommunförbundet Skåne har varit representerade i en styrgrupp för projekt Hästen i
Skåne. Inledningsvis medfinansierade förbundet projektet varefter
Landsbygdsprogrammet svarat för finansieringen de senaste två åren.
Projekttiden går ut under september i år varför ett ställningstagande till fortsatta
behov och intressen måste göras. Projektet har utvärderats av BENT AB. I
utvärderarnas uppdrag ingick även att ta fram förslag om ett regionalt nav för fortsatt
verksamhet. Utvärderingen med förslag är nu färdigställda.
Styrgruppen och utvärderarna var överens om att hästnäringens egna aktörer måste ta
ett större ansvar för såväl finansieringen som eventuell verksamhet. Emellertid kan
det finnas behov och intresse hos offentliga aktörer, däribland kommunerna, för
insatser och stöd från ett regionalt nav för hästrelaterade frågor.
Kommunförbundet ställer därför en intresseförfrågan till kommunerna, utan
bindande åtagande för någon part.
Följande frågor önskade förbundet att kommunerna skulle besvara:
1. Finns behov hos och intresse för kommunen att få sakkunskap och stöd i
hästrelaterade frågor?
2. Kan kommunen tänka sig att bli medlem i den föreslagna ideella föreningen?
3. Kan kommunen tänka sig att medverka till finansieringen via medlemsavgift,
sponsoravtal eller via annan form av finansiering?
Klippans kommun lämnade 2009-08-26 ett positivt svar på samtliga tre frågor.
Folkpartiet Liberalerna har 2010-09-16 inkommit med förslag om att:
 utse ny kontaktperson till Hästen i Skåne inom kommunen
 bjuda in representant för Hästen i Skåne till kommunstyrelsen eller
motsvarande. (Torben Brattström, biträdande projektledare 0706-34 52 63,
e-post torben@hastenskåne.se)
 vid arbete med översiktsplanen beakta hästsportens behov.
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Beslutsunderlag
Folkpartiet Liberalernas skrivelse 2010-09-16.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att under en period utse Kultur- och fritidschef Börje Norén till kommunens
kontaktperson gentemot organisationen Hästen i Skåne.
_____
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§ 238
Avgift för tillsyn av ölförsäljning
KS 2010.0450.702

Ärendet
Kommunen kan ta ut avgift för tillsyn, enligt 8 kap alkohollagen, av den som
bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl enligt 7 kap 13 § 3
st alkohollagen. Det har hittills inte tagits ut någon avgift.
Avgiften för tillsyn enligt Tobakslagen samt Lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel regleras av författningssamlingen i Klippans kommun, fastställt av
kommunfullmäktige 2009-10-20, § 70.
Tillsyn av ölförsäljning föreslås omfattas av motsvarande avgift vilken är:



Handläggning, anmälan försäljning av öl 720 kr/tim (högst 2 timmar)
Handläggning, anmälan försäljning av öl 720 kr/tim (högst 3 timmar)
inklusive ett tillsynsbesök.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2010-09-07, § 107.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att Klippans kommuns författningssamling kompletteras med tillsyn av ölförsäljning
enligt Alkohollagen samt
att tillsyn av ölförsäljning omfattas av en avgift motsvarande:



Handläggning, anmälan försäljning av öl 720 kr/tim (högst 2 timmar)
Handläggning, anmälan försäljning av öl 720 kr/tim (högst 3 timmar)
inklusive ett tillsynsbesök.
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§ 239
Tema Au 27 Oktober
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att vid arbetsutskottets sammanträde 27 oktober behandla
- Regionala utvecklingsprogrammet
- Redovisning av hastighetsutredning för tätorterna
- Förslag att påbörja exploatering av Kapellet och Gullvivevägen.
_____
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§ 240
Tobakspolicy
KS 2010.0318.819

Ärendet
Folkhälsorådet har under längre tid arbetat med framtagandet av en tobakspolicy. I
samband med redovisningen av det lokala välfärdsbokslutet för 2008 har
Kommunfullmäktige 2009-09-29, § 51, uppdragit åt Folkhälsorådet att under 2010 ta
fram en plan för implementering av tobakspolicyn.
Förslaget har behandlats positivt i den Centrala samverkansgruppen (Cesam) 201008-26. Förslag till åtgärder och handlingsplan för införandet i kommunen bör tas upp
i Cesam före ikraftträdandet.
Arbetsutskottet beslutade 2010-09-22 att ta upp ärendet vid ett kommande
sammanträde då representanter från Folkhälsorådet får föredra förslaget.
Beslutsunderlag
Tommy Cedervall och Börje Noréns föredrag på dagens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig bakom innehållet i policyn
att genomföra rökfri arbetstid
att arbeta för att regler gällande tobaksbruk ingår i medarbetarpolicyn
att regler för tobaksbruk framgår vid rekrytering av personal
att information m.m. kring rökfria områden koordineras samt
att rökfri arbetstid implementeras tidigast årsskiftet 2011/12 dock senast 30 juni
2012.
_____
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§ 241
Ungdomsmottagningen i Klippan
Ärendet
Fråga om ungdomsmottagningens framtid väcktes på Kommunstyrelsens
arbetsutskott den 2010-09-29. Det beslutades då att tillskriva Region Skåne angående
särskilda överläggningar om undgomsmottagningens framtid i Klippan.
Kerstin Persson (S) ställde fråga om hur långt ärendet fortskridit.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att ärendet redovisas på nästa arbetsutskott 10 november 2010.
_____
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