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Aviserad kvalitetsförsämring av kollektivtrafikutbudet i Klippans kommun
§ 18
Kungsleden, eventuell utbyggnad av kommunal VA-försörjning
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§ 16
Kurser och konferenser
Ärendet
Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger.
Kommunförbundet Skåne- Facebook för politiker, Åhus 2014-03-06.
Sveriges Kommuner och Landsting- Arbetsmarknad- och Näringslivsdagarna 2014,
Uppsala 2014-04-03—04.
Sveriges Kommuner och Landsting- Medborgardialog: Roller och uppdrag för
politiker och tjänstemän, Malmö 2014-03-06.
Beslutsunderlag
Kursinbjudningar
Arbetsutskottets beslut
1. Informationen noteras.
2. Godkännes att Kerstin Persson deltar i Framtidsforum 2014, Familjen
Helsingborg 2014-02-14 istället för Rune Persson.
_____
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§ 17
Aviserad kvalitetsförsämring av kollektivtrafikutbudet i Klippans
kommun
KS 2014.0011.531

Ärendet
Kommunalråd, Bengt Svensson anför i skrivelse följande:
Klippans kommun erfar att Skånetrafiken fr.o.m augusti 2014 kommer att minska
trafikutbudet på Regionbusslinje 520, som i dag trafikerar sträckan KlippanHelsingborg. Minskningen berör delsträckan Vattenverksvägen, Åstorp-Klippans
station, som enligt uppgift inte kommer att trafikeras alls efter denna tidpunkt. Såvitt
känt motiveras indragningen av trafiken med att Skånetrafiken normalt inte bedriver
parallell väg- och spårbunden trafik.
Klippans kommun menar att den stora kvalitetsförsämring som en indragning av linje
520 innebär för kollektivtrafikutbudet totalt i Klippan, inte kan accepteras. Klippans
kommun lägger mycket stor vikt vid aktuell linje vilket tydliggjordes genom att
kommunen under början av 2000- talet genom tillköp såg till att linje 520 förlängdes
från Åstorp till Klippans tätort med åtföljande positiva effekter på
kollektivtrafikresandet i kommunen.
Flera skäl talar för denna ståndpunkt:
Även om tåg- och busstrafiken råkar löpa parallellt en viss sträcka, så erbjuder de
båda resesätten totalt olika målpunkter för sina resenärer. Med buss tar resenären sig
enkelt till och från t.ex. Väla, Hyllinge Storcenter och Berga industriområde. Dessa
resmål nås inte via tåg. Detta faktum ensamt borde räcka som argument eftersom
Skånetrafiken själv anser att man kan tillåta tågparallell busstrafik i de fall då de
olika transportsätten uppfyller olika mål.
Kvidinges geografiska utsträckning talar starkt för att linje 520 bibehålls i nuvarande
form. Normala inköpsresor Kvidinge-Klippan försvåras markant och riskerar att
upphöra. På samma sätt påverkas bussburna skolelever som är bosatta utanför tågets
serviceområde som framöver tvingas välja bort Klippans Gymnasieskolor som ett
alternativ.
Man kan även konstatera att det uppstår något av en ”felande länk” på linje 520.
Idag terminerar den i Klippans Resecentrum på samma plats som två andra viktiga
regionbusslinjer vilket bl.a. medger övergångar till dessa linjer (510 KlippanÄngelholm samt 518 Klippan- Stehag).
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Regionbuss 520 uppvisar kontinuerligt över tid en positiv resandeutveckling. Även
under 2013, då bussresandet totalt uppvisar svaga siffror. Dessa argument
tillsammans med tidigare skrivelse i ämnet från oss borde, enligt vår mening, totalt
övertrumfa principen att inte bedriva tågparallell busstrafik.
Klippans kommun emotser tacksamt en redovisning av de besparingar som en
förändring av utbudet på linje 520 enligt ovan, skulle generera.
Mot bakgrund av att Klippans kommun anser linjen så viktig är vi även villiga att ta
upp en diskussion om medfinansiering/tillköp för att behålla linjen.
Beslutsunderlag
Kommunalråd, Bengt Svenssons skrivelse 2014-01-10
Arbetsutskottets beslut
Antar Bengt Svenssons skrivelse som tillställes Skånetrafiken.
_____
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§ 18
Kungsleden, eventuell utbyggnad av kommunal VA-försörjning
KS 2010.0141.340

Ärendet
Anna-Lisa Osberg har inkommit med skrivelse till Klippans kommun angående
vattenkvalitén i dricksvattenbrunn på fastigheten Bläsinge 20:38.
Teknisk chef, Björn Pettersson har upprättat yttrande med förslag till svar på
Anna-Lisa Osbergs skrivelse enligt följande.
Intresset från fastighetsägare att ansluta sin fastighet till tänkta kommunala vattenoch avloppsledningar har under åren sammanställts. En uppgift från intressegruppen
Stidsvig- Öjamadens VA-grupp år 2008 säger att fem fastighetsägare i början av
Kungsleden var intresserade av anslutning och 15 fastighetsägare längs Kungsledens
resterande dryga 1,5 km.
I kommunens intresseförfrågan kring 2006 framkom ungefär samma siffror. Dock
måste noteras, att i intresseanmälan angav flera fastighetsägare sina villkor för
anslutningsförhållanden eller reservationer inför avgiftsnivån.
Avståndet från kommunens befintliga ledningar upp till fastigheten Bläsinge 20:38 är
cirka 1,8 km. längs Kungsleden. Avståndet i sig gör att det finns en rad andra
bebyggelseområden i kommunen som bör prioriteras i fall där kommunal vatten- och
avloppsförsörjning blir nödvändigt. Kommunens skyldighet att bygga ledningar
längs Kungsleden kommer närmast att prövas av Statens VA-nämnd.
Beslutsunderlag
Anna-Lisa Osbergs skrivelse 2013-12-12
Teknisk chef, Björn Petterssons yttrande 2014-01-13
Arbetsutskottets beslut
Antar teknisk chef, Björn Petterssons yttrande som eget svar till Anna-Lisa Osberg.
_____
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§ 19
Trafik- och miljöpåverkan på Villagatan i Klippan
KS 2013.0659.512

Ärendet
Boende på Verkmästaregränd och Villagatan har inkommit med skrivelse
2013-12-18 kring uppföljning av ärende angående störningar från handelsverksamhet
i nära anslutning till ovanstående gator.
Teknisk chef, Björn Pettersson har upprättat yttrande enligt följande.
I brevet 2013-12-16 hänvisas till kommunstyrelsens arbetsutskotts
protokoll 2013-06-19 och ett stycke ur Tekniska förvaltningens yttrande
citeras.
Situationen verkar i störningshänseende vara oförändrad. Dock är det
idag lika lite som i somras en fråga om att införa restriktioner mot visst
slag av fordon. Det låter sig inte lätt göras och en konsekvent och
frekvent övervakning är i så fall helt nödvändig.
Det är i stället fråga om att låta pröva den utpekade verksamheten mot
plan- och bygglagen och/eller att risken för olägenhet för människors
hälsa prövas enligt miljöbalken.
Arbetsutskottet kan alltså uppmana Plan- och byggnämnden och
Söderåsens Miljöförbund att noga utreda påtalade störningar.
Beslutsunderlag
Jan Lundbergs m.fl. skrivelse 2013-12-18
Teknisk chef, Björn Petterssons yttrande 2014-01-13
Arbetsutskottets beslut
Uppmanar Plan- och byggnämnden samt Söderåsens Miljöförbund att noga utreda
upplevda störningar.
_____
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§ 20
Utställning gällande Pålsjö - ändring av Helsingborgs översiktsplan
KS 2013.0600.212

Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg har översänt utställningshandlingar för
ändring av översiktsplanen vid Pålsjö skog med möjlighet till yttrande.
Klippans kommun har 2014-01-13 yttrat sig genom Plangruppen kring
översiktsplanen.
Beslutsunderlag
Helsingborgs stadsbyggnadsförvaltnings skrivelse 2013-12-19
Plangruppens yttrande 2014-01-13
Arbetsutskottets beslut
Klippans kommun har tagit del av utställningsförslaget och avstår från yttrande
avseende ändring av översiktsplan vid Pålsjö skog, Helsingborg.
_____
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§ 21
Regional handlingsplan för klimatanpassning i Skåne - samråd inom
uppdrag 39
KS 2013.1388.403

Ärendet
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna klimatanpassningsarbetet i länet
och ska ta fram ”Regionala handlingsplaner för klimatanpassning”. Länsstyrelsen har
sammanställt en del av det klimatanpassningsarbete som kommunen gjort och som
länsstyrelsen har kännedom om. Sammanställningen har skickats till kommunen för
komplettering.
Plangruppen har yttrat sig och menar att sammanställningen stämmer väl överens
med kommunens bild av klimatanpassningsarbetet. Utifrån översiktsplanen har
kommunen en god bild av vilka områden som kan vara känsliga för ett förändrat
klimat och vid planering hanteras frågan enligt gällande lagstiftning.
För dricksvattentäkterna i kommunen finns beslut om vattenskyddsområden och
genom Söderåsens Miljöförbund har kommunen även god kännedom om status på
enskilda avlopp i kommunen.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens skrivelse 2013-11-27
Plangruppens yttrande 2014-01-13
Arbetsutskottets beslut
Avger Plangruppens yttrande som eget svar till Länsstyrelsen angående regional
handlingsplan för klimatanpassning i Skåne.
_____
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§ 22
Användning av lokaler i Färingtofta skola
KS 2013.1380.291

Ärendet
I november 2013 inkom Färingtofta Idrottsklubb med skrivelse avseende de lokaler i
Färingtofta skola som föreningen sedan tidigare hyr av kommunen.
Beslut om nedläggning av Färingtofta skola togs i Kommunfullmäktige 2013-12-17.
Färingtofta Idrottsklubb är angelägna om att få klarhet i hur kommunen planerar att
driva vidare de aktuella lokalerna för att kunna planera sin verksamhet.
Börje Norén anför i sitt yttrande att föreningen under läsåret 2013/2014 haft
verksamhet i aktuella lokaler tisdagar kl. 18.00- 21.00, onsdagar kl. 18.30- 20.00 och
torsdagar kl. 19.00- 20.30. Mot bakgrund av kommunens ekonomiska läge är det
svårt att motivera att gymnastiksalen i Färingtofta skola drivs vidare som ett enskilt
objekt under hösten 2014 om det inte kommer att bedrivas någon skolverksamhet
under dagtid.
Beslutsunderlag
Färingtofta Idrottsklubbs skrivelse 2013-11-25
Kultur- och fritidschef, Börje Noréns yttrande 2014-01-14
Arbetsutskottets beslut
Ärendet remitteras till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande angående
redovisning av ekonomiska konsekvenser vid föreningens fortsatta oförändrade
nyttjande av aktuella lokaler.
_____
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§ 23
Ökade möjligheter på arbetsmarknaden för personer med
funktionsnedsättning- Svar
KS 2013.0576.106

Ärendet
Klippans kommun har den 15 april erhållit en skrivelse från Kommunala
Handikapprådet med uppmaning att anta centrala och heltäckande riktlinjer för att
förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.
Personalchefens yttrande utgår från ett arbetsgivarperspektiv
och ett perspektiv av att Klippans kommun skall ses som en attraktiv
arbetsgivare.
Beslutsunderlag
Handikapprådets protokollsutdrag 2013-03-11, § 3
Kanslichef, Lars-Åke Svenssons skrivelse med personalchefens yttrande 2014-01-03,
bilaga Au § 23/14
Arbetsutskottets beslut
Antar personalchefens yttrande som eget svar till Kommunala Handikapprådet och
därmed är skrivelsen besvarad.
_____
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§ 24
Motion om att göra en översyn av förvaltningarnas ledningsfunktioner
inom Klippans kommun- Svar
KS 2013.1361.001

Ärendet
Kristdemokraterna har 2013-12-13 inkommit med motion och pekar på
nödvändigheten av att, med anledning av kommunens ekonomiska läge, göra en
översyn av förvaltningarnas ledningsorganisationer i Klippans kommun.
Kommunalråd, Bengt Svensson har lämnat svar på motionen 2014-01-22 och
menar att man rent generellt kan konstatera att Klippans kommun har en ganska stor
förvaltningsorganisation med såväl administrativ och ledningspersonal samt olika
specialhandläggare.
Å andra sidan är den kommunala verksamheten mångfacetterad med i runda tal cirka
35 olika verksamheter där några är riktigt små medan de riktigt stora är exempelvis
grundskola och äldreomsorg.
Verksamheten omsluter totalt cirka 1 miljard kronor. Antalet anställda kan definieras
på ett par sätt exempelvis antalet tillsvidareanställda som 2013 var cirka 1300
personer där man bör notera att det till detta kommer ett stort antal visstidsanställda.
Antalet personer som under ett år är eller har varit anställda, framgår av det antal
kontrolluppgifter som går ut i samband med årsskiftet som nu senast var drygt
2700 personer.
Antalet chefer är i sammanhanget en intressant uppgift. Definierar man chef med
ledare med ansvar för att hålla medarbetarsamtal så uppgår dessa idag till cirka 70
personer. Ett stort antal till numerären men det ger trots detta enbart en ledartäthet
med mer än 20 anställda i genomsnitt per ledare. Denna kan jämföras med
näringslivet som ligger närmare det dubbla i ledartäthet. Denna fråga diskuteras
ständigt och då med inriktningen att säkerställa att ingen ledare har allt för många
underställda att ansvara för. Helt enkelt för att säkerställa att rätt saker görs och på
rätt och effektivt sätt. Erfarenheterna från 90-talet talar sitt tydliga språk att för låg
ledartäthet kostar såväl pengar, kvalitet som brister i arbetsmiljö och olikheter i
service. Man kan även notera att ett antal av kommunens chefer är såväl ledare som
direkta handläggare där chefskapet är den mindre delen av anställningen.
Förändringar sker ständigt för att såväl hantera kompetensfrågor som för att få hög
effektivitet. Exempel på detta är samverkan inom upphandling som sker i samverkan
med Åstorps och Perstorps kommuner. Andra samarbeten med samma syfte har
runnit ut i sanden. Exempel på detta är tankarna på gemensam lönehantering i flera
kommuner där effektivitetsvinsterna skulle vara påtagliga. Av olika skäl
genomfördes inte samordningen. Man kan dock konstatera att utredningarna som låg
till grund trots allt resulterade i vissa besparingar i Klippans lönehantering.
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Det sker en ständig prövning vid återbesättande av vakanta tjänster. Detta är just nu
p.g.a det ekonomiska läget särskilt aktuellt med särskilda direktiv kring hur detta
skall hanteras vilka är om inte klara så på gång.
Man kan dock inte utesluta att stöd- och ledningsfunktionerna kan vara ojämnt
fördelade mellan olika verksamheter. Just nu har det krävts en del ganska svårlösta
prioriteringar för att få fram resurser för att ge bättre och adekvat stöd till
socialförvaltningen vilket är en förutsättning för att få fram beslutsunderlag m.m.
som krävs för att få ordning på förvaltningens ekonomi. Å andra sidan kan man
konstatera att när sådana här situationer uppstår ökar fokus på översyn av såväl
verksamhet som administration. Med andra ord: ”Inget ont som inte har något gott
med sig”.
Att i dagens situation genomföra en större utredning kring förvaltningarnas
ledningsfunktion är inte möjlig på grund av att all kraft bör läggas på att få kontroll
över dagsläget. Man kan dock ge ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen,
genom exempelvis utvecklingsstrategen, att under 2014 ta fram underlag som
tydliggör hur stor del av kostnaderna i de större verksamheterna som är ledning och
administration (s.k. overhead). I uppdraget skulle även ingå att göra adekvata
jämförelser med övriga kommuner inom 6 K samt i övrigt tillföra fakta som kan vara
av intresse för frågeställningen i motionen.
Beslutsunderlag
Bodil Anderssons och Ann-Sofie Karlssons (KD) motion 2013-12-10,
bilaga Au § 24/14
Kommunalråd, Bengt Svenssons svar 2014-01-22
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Beslutas av Kommunfullmäktige
1. Uppdrag med ovanstående inriktning ges till kommunledningsförvaltningen.
2. Mot bakgrund av ovanstående anses motionen besvarad.
_____
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§ 25
Ansökan från Ljungbyheds Golfklubb om bidrag för arrangemang av
Svenska Mästerskapen för Herr 45
KS 2013.1373.048

Ärendet
Ljungbyheds Golfklubb har av Skånes Golfdistriktsförbund och Svenska
Golfförbundet fått uppdraget att arrangera Svenska Mästerskapen för Herr 45
2014.
Ljungbyheds Golfklubb ansöker därför om ett finansieringsbidrag på 50.000 kr.
Mästerskapet på Ljungbyheds Golfklubb kommer att genomföras den 11- 13 juli och
pågår i sin helhet under fem dagar runt om i Skåne.
Näringslivs- och kommunikationsavdelning samt Kultur- och fritidschef har yttrat sig
över ansökan.
Beslutsunderlag
Ansökan från Ljungbyheds Golfklubb 2013-12-12
Näringslivs- och kommunikationsavdelningen, Ann-Charlotte Thörnblads yttrande
2014-01-10
Kultur- och fritidschef, Börje Noréns yttrande 2014-01-15
Arbetsutskottets beslut
1. Arbetsutskottet bifaller ansökan från Ljungbyheds Golfklubb med bidrag
om 30.000 kr.
2. Finansiering sker genom Arbetsutskottets anslag till förfogande.
Av Arbetsutskottets anslag för 2014 kvarstår därefter 270.000 kr.
_____
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