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§ 101
Renhållningsföreskrifter och Avfallsplan för Klippans, Perstorps
och Örkelljunga kommuner
KS 2013.0571.450

Ärendet
Nårab har lämnat förslag till ny renhållningsordning innehållande
renhållningsföreskrifter och Avfallsplan. Renhållningsordningen är till stora delar
omgjord. Nårab har använt Avfall Sveriges mall för renhållningsordningar, och
anpassat den till förutsättningarna i Klippans kommun. Renhållningsordningen har
granskats och kompletterats av Söderåsens miljöförbund.
Beslutsunderlag
Nårabs skrivelse 2013-04-23
Renhållningsföreskrifter med bilagor (bilaga A Ks § 101/13)
Avfallsplan (bilaga B Ks § 101/12)
Jämförelse Renhållningsordning 2007 och 2013
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-05-15 § 112
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Renhållningsföreskrifter och avfallsplan antas.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida

4 (22)

Sammanträdesdatum

2013-08-14

§ 102
Budget 2014 samt flerårsbudget 2015-2016
KS 2012.0965.041

Ärendet
Budgetberedningen överlämnar förslag till budget 2014 samt plan för 2015-2016
(bilaga A Ks § 102/13). Förslaget innefattar resultat-, kassaflödes- och balansbudget,
investeringsplan 2014-2017, information kring styrsystem/budgetprocess,
budgetrestriktioner, anvisningar för återrapportering samt uppdrag/åtagande per
nämnd med nettoram 2014.
Beslutsunderlag
Budget 2014 med plan för 2015-2016 (bilaga A Ks § 102/13)
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-06-19 § 152
Yrkanden
Eva Stjärnlind (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag (bilaga B Ks §
102/13).
Tommy Cedervall (FP) yrkar bifall till Folkpartiets budgetförslag (bilaga C Ks §
102/13)
Beslutsgång
Ordföranden ställer Arbetsutskottets, Eva Stjärnlinds och Tommy Cedervalls förslag
mot varandra, och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Arbetsutskottets
förslag. Votering begärs. Arbetsutskottets förslag är huvudförslag. Ordföranden
ställer Eva Stjärnlinds förslag mot Tommy Cedervalls för att utse motförslag, och
finner att Kommunstyrelsen utser Eva Stjärnlinds förslag till motförslag. I
huvudvoteringen avges sju ja-röster (nämligen av Bengt Svensson, Jens Westring,
Jacob von Post, Madeleine Atlas, Karl-Axel Wilhelmsson, Bodil Andersson och
Tommy Cedervall) och fem nej-röster (nämligen av Eva Stjärnlind, Kerstin Persson,
Michael Nemeti, Hans-Erik Lundgren och Carina Andersson). Christian Hendlertz
avstår från att rösta. Kommunstyrelsen beslutar därmed enligt Arbetsutskottets
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Skattesatsen för den kommunala utdebiteringen 2014 är oförändrad 20,01 kr.
2. Likviditetsreserven utgörs av 40,0 mnkr i checkräkningskredit.
3. Eventuella volymförändringar 2014 inom Barn- och utbildningsnämndens område
regleras i kompletteringsbudget under våren 2014.
4. 150 tkr avsätts till Kommunfullmäktiges förfogande.
5. I övrigt godkänns budgetförslag inklusive uppdrag/åtagande per nämnd enligt
bilaga A Ks § 102/13.
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Reservationer
Eva Stjärnlind, Kerstin Persson, Michael Nemeti och Hans-Erik Lundgren (samtliga
S) samt Carina Andersson (V) reserverar sig till förmån för Eva Stjärnlinds yrkande.
Protokollsanteckning
Christian Hendlertz (SD) antecknar till protokollet att Sverigedemokraterna avser
lämna ett eget budgetförslag inför Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
_____
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§ 103
Direktplacering av kommunförsäkring hos Kommunassurans Syd
AB
KS 2013.0704.106

Ärendet
Klippans kommun har fått erbjudande om direktplacering av sin kommunförsäkring
2014 hos Kommunassurans Syd AB.
Kommunassurans Sys AB (Ksfab) är ett bolag som bildades 2005 för att skapa
konkurrens inom försäkringsbranschen och Klippans kommun är delägare i bolaget
tillsammans med 45 andra kommuner i Sydsverige.
Möjlighet till direktplacering i eget bolag (utan upphandling) tillkom genom en
lagändring för några år sedan.
Erbjudandet från Ksfab ligger ca 200 tkr lägre än nuvarande årsavgift. Dessutom
ingår ett premieåterbäringssystem som kan ge pengar tillbaka. Innehållsmässigt är
förslaget likvärdigt med nuvarande försäkringslösning. Dialog har också skett med
kommunens försäkringsmäklare som inte bedömer att det genom upphandling går att
få så låg försäkringspremie som Ksfab här föreslår.
Samråd har skett mellan ekonomikontor och teknisk förvaltning som är överens om
förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid möte 2013-06-19 ställt sig positivt till
förslaget och uppdragit åt ekonomikontoret att i samråd med tekniska förvaltningen
ta fram slutligt förslag i ärendet.
I bilaga Ks § 103/13 framgår vilka försäkringsdelar som direktplaceras och vilka som
kommer att gå ut på upphandling inför 2014.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets skrivelse 2013-06-27
Kommunassurans Syd AB:s skrivelse 2013-05-27
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-06-19 § 153
Yrkanden
Eva Stjärnlind (S) yrkar bifall till förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunförsäkringen (enligt specifikation i bilaga Ks § 103/13) direktplaceras hos
Kommunförsäkring Syd AB. Avtalstiden löper årsvis tills vidare fr o m 2014-01-01.
_____
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§ 104
Återrapportering från kommunledningsresa
Ärendet
Kenneth Dådring, Kerstin Persson, Madeleine Atlas och Hans-Åke Lindvall deltog i
Kommunförbundet Skånes kommunledningsresa till London den 26-29 juni, på
temat ”Social hållbarhet”. Under resan besöktes bl.a. svenska ambassaden, Greater
London Authority, NESTA, the Crystal och kommundelen Tower Hamlets. Bland de
frågor som diskuterades kan nämnas segregation och välfärd, kulturens roll i ett
hållbart samhälle, hur inspirera och involvera medborgare i samhällsutveckling och
dagligt arbete samt volontärarbete. Av Skånes 33 kommuner var 28 representerade
på resan.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 105
Utökad samverkan mellan räddningstjänsterna i Klippans och
Åstorps kommuner
KS 2012.0962.106

Ärendet
Klippans och Åstorps kommuner har gemensamt utrett frågan om en utökad
samverkan mellan räddningstjänsterna. Kommunfullmäktige gav 2013-01-29 § 3 i
uppdrag till Kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med en gemensam nämnd för
räddningstjänsterna, med utarbetande av avtal och reglemente. Räddningsnämnden
ställde sig 2013-05-29 § 8 bakom förslaget att införa en gemensam räddningsnämnd
fr.o.m. 2013-09-01.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-01-29 § 3
Protokollsutdrag Räddningsnämnden 2013-05-29 § 8
Reglemente för gemensam räddningsnämnd för Klippans och Åstorps kommuner
(bilaga A Ks § 105/13)
Avtal om samverkan i gemensam Räddningsnämnd (bilaga B Ks § 105/13)
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott, Åstorps kommun, 2013-06-19 §
132
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-08-07 § 158
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Reglemente för gemensam räddningsnämnd för Klippans och Åstorps kommuner
godkänns.
2. Avtal om samverkan i gemensam Räddningsnämnd godkänns.
_____
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§ 106
Antagande av detaljplan - Ljungbyhed 14:1, del av
KS 2012.0737.214

Ärendet
Treklövern Bostads AB vill bygga carportar och garage samt anlägga öppna
parkeringsplatser på del av fastigheten Ljungbyhed 14:1, för boende inom Vakten 3.
Syftet är att ändra del av detaljplanen från allmän platsmark till parkeringsändamål.
Den aktuella marken ägs av kommunen och kommer att förvärvas av Treklövern
Bostads AB.
Detaljplanen handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Plan- och byggnämnden 2013-06-17 § 49 (bilaga Ks § 106/13)
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-08-07 § 164
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Detaljplanen antas.
_____
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§ 107
Begäran om detaljplaneuppdrag - Klippan 3:107. Bostadsområde
vid Klippans kapell
KS 2013.0681.214

Ärendet
2010 antogs en detaljplan för bostäder vid Klippans kapell efter en lång process med
många utredningar gällande geoteknik, strandskydd, VA och kulturvärden. För att få
fram tomter delades området upp i två etapper så att strandskyddsfrågan kunde
skjutas upp till etapp 2. Den antagna detaljplanen för etapp 1 medger 15 friliggande
bostäder i 1-2 våningar. Efter antagandet av etapp 1 har kalkyler från tekniska
kontoret visat att området inte går att exploatera i enlighet med planen utan
ekonomiska förluster.
Plangruppen har därför arbetat med olika skisser för att hitta enlösning som inte bara
är gestaltningsmässigt attraktiv utan även ekonomiskt hållbar. Syftet med en ny plan
blir som tidigare att skapa ett attraktivt bostadsområde med närhet till handel, service
och friområden.
Planområdet utgör drygt 37 000 m2 gräsbevuxen mark och avgränsas i väst av
Klippans kapell, i norr och öst av ravinen ned mot Bäljane å och i söder av
Vedbyvägen. Enligt inledande skisser kan området rymma drygt 30 bostäder, om en
del av marken kan nyttjas till sammanbyggda hus. Beräknad kostnad för planarbetet
är 50 tkr exklusive nya eventuella utredningar.
Beslutsunderlag
Plangruppens skrivelse 2013-05-15 (bilaga Ks § 107/13)
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-08-07 § 165
Kommunstyrelsens beslut
1. Plangruppen får i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Klippan 3:107,
bostadsområde vid Klippans kapell.
2. Finansiering med 50 tkr anvisas ur anslag till Kommunstyrelsens förfogande.
_____
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§ 108
Överlåtelse av Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby
KS 2012.1099.612

Ärendet
I Östra Ljungby ligger Naturbruksgymnasiet som är en del av Klippans kommuns
gymnasieskola. Mot bakgrund av vikande elevunderlag diskuterades hösten 2012
framtiden för Naturbruksgymnasiet. Kommunfullmäktige beslutade den 18 december
2012 att återremittera förslag om att avveckla Naturbruksgymnasiet för att utreda om
annan aktör var intresserad av att överta och fortsätta utveckla gymnasiet.
Henrik Nilsson, Johan Bengtsson, Botvid Göransson och Fredrik Göransson (nedan
kallade köparna) visade intresse för att i gemensam konstellation fortsätta driva och
utveckla Naturbruksgymnasiet samt förvärva fastigheter och all övrig egendom som
ingår i skolverksamheten. Kommunen och köparna träffade avsiktsförklaring om
överlåtelse vilken godkändes av Kommunfullmäktige den 29 januari 2013. Parterna
har därefter fört förhandlingar om att fullfölja överlåtelsen inom ramen för
avsiktsförklaringen. Kommunstyrelsen godkände den 12 juni 2013 upprättade
förslag till avtal.
Köparna ser behov av investeringar för att kunna erbjuda kvalitativt goda
utbildningar. De är väl medvetna om utmaningen och nödvändigheten av
allmänhetens och elevers förtroende för verksamheten. I massmedia har det varit stor
uppmärksamhet kring John Bauer-koncernens nedläggning av sina fristående skolor.
Parterna har därför fortsatt att föra förhandlingar med nedan redovisad ändring av
upplägget dock med bibehållna ekonomiska villkor enligt godkänd avsiktsförklaring.
Köparna önskar förvärva fastigheten Ängelholm Gångvad 1:3 (ca 50 hektar) samt del
av fastigheten Östra Ljungby 3:72 (ca 25 hektar) till den 1 september 2013 för en
köpeskilling om 7 000 000 kr. I överlåtelsen ingår Naturbruksgymnasiets samtliga
verksamhetsbyggnader.
Resterande del av Östra Ljungby 3:72 och 3:2 (ca 120 hektar) arrenderas av köparna
med option om rätt att förvärva arrenderad mark inom fem år för en köpeskilling om
20 000 000 kr. Detta förvärv utgår i likhet med förvärv av all övrig egendom från
marknadsmässiga värden. Det noteras att kommunen inhämtat värdering som visar
på ett värde av fastigheterna om 27 000 000 kronor.
I förhållande till de avtal som godkändes av Kommunstyrelsen i juni 2013 har
ändringar i sak gjorts i avtal om överlåtelse av materiella tillgångar punkt 8a, 8b och
9 samt i hyresavtal punkt 3 (bilaga 5 till avtal om överlåtelse av materiella
tillgångar). Därutöver har avtal om överlåtelse av fast egendom och arrende av 120
hektar upprättats.
Ändringar av belopp är antingen en följd av ändrad tidpunkt för tillträde eller en
konsekvens av att all egendom inte överlåts i sin helhet till den 1 september 2013.
Köpeskilling och övriga ekonomiska villkor följer alltjämt godkänd avsiktsförklaring
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och värdering. Upplägget har dock förändrats då överlåtelsen omfattar del av Östra
Ljungby 3:72 samt arrende av del av fastigheten med option varför
Kommunfullmäktiges godkännande erfordras.
Avtal om övertagande av huvudmannaskap för skolverksamheten (inkl. personal och
elever) är samma som godkändes av Kommunstyrelsen den 12 juni 2013.
Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring om överlåtelse av Naturbruksgymnasiet Östra Ljungby
Värdering Svefa AB 2013-01-14
Kommunfullmäktiges beslut 2013-01-29, § 5
Kommunstyrelsens beslut 2013-06-12, § 95
Avtal överlåtelse av skolverksamheten 2013-05-31 (bilaga A Ks § 108/13)
Avtal om överlåtelse av tillgångar 2013-07-10 med underbilagor (bilaga B Ks §
108/13)
Avtal om överlåtelse av fastighet Ängelholm Gångvad 1:3 (bilaga C Ks § 108/13)
Avtal om överlåtelse av del av Östra Ljungby 3:72 (bilaga D Ks § 108/13)
Avtal om arrende av del av Östra Ljungby 3:72 och 3:2 (ca 120 hektar) (bilaga E Ks
§ 108/13)
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-08-07 § 168
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Avtalen om överlåtelse av skolverksamhet (huvudmannaskap) och materiella
tillgångar (inventarier och omsättningstillgångar) godkänns.
2. Avtal om överlåtelse av fastigheten Ängelholm Gångvad 1:3 godkänns.
3. Avtal om överlåtelse av del av fastigheten Östra Ljungby 3:72 godkänns.
4. Avtal om arrende (ca 120 hektar) av del av fastigheten Östra Ljungby 3:72 och 3:2
godkänns.
_____
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§ 109
Redovisning av internkontroll – bilar
KS 2011.0843.040

Ärendet
I Kommunstyrelsens plan för intern kontroll under 2012 har upptagits uppföljning av
hanteringen av leasingbilar inom kommunen.
Kommunen har sedan 2004 särskilda Anvisningar avseende tjänstebilar. Denna
rapport avser en uppföljning av hur dessa anvisningar tillämpas.
I anvisningarna regleras bland annat
att förvaltningscheferna ansvarar för att bilansvarig finns utsedd för var och en av
såväl kommunens leasingbilar som utköpta bilar, med ansvar för löpande skötsel och
underhåll
att ekonomikontoret ansvarar för att upprätta en central, löpande uppdaterad
förteckning över förvaltningarnas bilansvariga, med uppgift om för vem/vilka fordon
ansvaret gäller, samt
att samtliga tjänstebilar fr o m den 1 januari 2003 ska förses med körjournal
Genomförda aktiviteter
Under år 2012 har ekonomikontoret genomfört en inventering av kommunens bilar.
Enligt fastställda anvisningar ska förteckning över bilar finnas på ekonomikontoret
och kontinuerligt uppdateras.
Inom ramen för den interna kontrollen har ekonomikontorets förteckning granskats
varvid det konstaterats att uppgift om utsedd bilansvarig i stor utsträckning saknas.
Förvaltningarna har därför uppmanats att komplettera förteckningen med uppgifter
om bilansvariga och körjournal. På denna förfrågan har svar inte redovisats från alla
enheter. Av de svar som inkommit framgår också att körjournal i flera fall saknas.
Bedömning
Kartläggningen visar
Att förteckningen över bilar inte har hållits aktuell enligt riktlinjerna.
Att uppgifter om bilansvarig har saknats och fortfarande saknas i flera fall.
Att samtliga enheter inte svarat på förfrågan om komplettering av uppgifterna.
Att körjournal inte förs för samtliga bilar enligt anvisningarna.
Slutsats
Med hänsyn till ovanstående krävs ytterligare åtgärder för att säkerställa att bilar
hanteras enligt kommunstyrelsens anvisningar från 2002.
Under 2013 bör därför en uppföljning ske av tillämpningen av rutiner för bilansvar,
körjournaler, skötsel och underhåll inom samtliga förvaltningar.
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Beslutsunderlag
Utvecklingsstrategens skrivelse 2013-07-09
Ekonomikontorets anvisningar avseende tjänstebilar
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-08-07 § 170
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 110
Ansökan om utökat föreningsbidrag 2013 för Klippans
Bowlingsällskap
KS 2013.0762.048

Ärendet
Klippans Bowlingsällskap har ansökt om bidrag för att åtgärda bowlinghallens
maskiner i enlighet med Arbetsmiljöverkets krav.
Beslutsunderlag
Klippans Bowlingsällskaps ansökan 2013-07-22
Komplettering av bidragsansökan 2013-07-30
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2013-08-07
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-08-07 § 161
Kommunstyrelsens beslut
1. Bowlingsällskapet erhåller ett verksamhetsbidrag på 300 tkr i förskott för år 2014
t.o.m. 2018 att använda för banhyra.
2. Medel anvisas ur anslag till Kommunstyrelsens förfogande.
_____
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§ 111
Delegationsärenden
Ärendet
2013-06-19 Enligt protokoll, § 148-157
2013-08-07 Enligt protokoll, § 158-172
Bostadsanpassningsbidrag
för tiden 2013-05-01—2013-06-30.

Teknisk förvaltning
Assistent

Personalärenden enligt delegationsordning antagen av kommunstyrelsen
2007-02-14, § 34, delegationsprotokoll 16-17.
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§ 112
Informationsärenden
Ärendet
Följande informationsärenden föreligger och läggs med godkännande till
handlingarna.
Dnr 2009.245-1.317
Tommy Helgesson – Teleledningar och gatubelysning längs Kungsleden i Stidsvig.
Dnr 2010.367-10.212
Eslövs kommun – Fördjupad översiktsplan för Flyinge Gårdstånga.
Dnr 2010.141-29.340
Mats G Nilsson – Brev 2013-07-10 gällande överklagande av va-föreläggande.
Dnr 2010.141-31.340
Setterwalls Advokatbyrå AB – Förlängt anstånd t.o.m. 2013-06-14 gällande VAanläggning längs Kungsleden, Klippans kommun.
Dnr 2010.141-32.340
Setterwalls Advokatbyrå AB – Utvecklat överklagande till Statens VA-nämnd
gällande VA-anläggning längs Kungsleden, Klippans kommun.
Dnr 2010.141-33.340
Tekniska kontoret – Svar på brev 2013-07-10.
Dnr 2010.141-34.340
Setterwalls Advokatbyrå AB – Fullmakt 2013-05-06.
Dnr 2011.400-1.340
Föreningen Veteranjärnvägen – Vattenborra i anslutning till ”Lillstugan” Lilla
Kloster.
Dnr 2011.400-2.340
Tekniska förvaltningen – Svar på hemställan om vattenborra på Lilla Kloster.
Dnr 2012.736-4.403
Höörs kommun – Naturvårdsprogram 2012.
Dnr 2012.1158-1.432
Länsstyrelsen Västra Götalands Län – Samråd om arbetsprogram och översikt av
väsentliga frågor, samt samråd med anledning av miljöbedömning av
åtgärdsprogram, för Västerhavets vattendistrikt.
Signatur justerare
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Dnr 2012.1060-4.436
Bygderådet BiStRö – Svenska Kaolin AB.
Dnr 2012.1099-40.612
Sveriges Ridgymnasium – Ifrågasättande av Naturbruksaffärens laglighet.
Dnr 2012.1099-41.612
Kanslichef – Svar på ifrågasättande av Naturbruksaffärens laglighet.
Dnr 2012.1099-42.612
Sveriges Ridgymnasium – Ifrågasättande av Naturbruksaffärens laglighet.
Dnr 2012.1099-43.612
Kanslichef – Svar på ifrågasättande av Naturbruksaffärens laglighet.
Dnr 2012.633-2.620
Barn- och utbildningsnämnden – Protokoll 2013-06-17, § 85 gällande fortsättning för
Ventilens verksamhet.
Dnr 2013.756-1.013
Länsstyrelsen Skåne – Kvinnor och män i Skåne 2013.
Dnr 2013.756-2.013
Länsstyrelsen Skåne – Fickbok Webb, Kvinnor och män i Skåne 2013.
Dnr 2013.702-1.014
Åstorps kommun – Kommungemensam kollektivtrafikstrategi för kommunerna i
Skåne Nordväst.
Dnr 2013.702-2.014
Näringsliv- och kommunikation – Svar på förslag till kommungemensam
kollektivtrafikstrategi för kommunerna i Skåne Nordväst.
2013.740-1.042
Samarbetskommittén Skåne Nordväst – Årsredovisning 2012.
Dnr 2013.713-1.106
Rikspolisstyrelsen – Vägledning för åtgärder mot livsstilskriminellas brottslighet.
Dnr 2013.743-1.106
Rädda Barnen – Rapport av det sociala skyddsnätet i landets kommuner och
landsting.
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Dnr 2013.761-1.145
Arbetsförmedlingen – Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden, fokus på unga
som varken arbetar eller studerar.
Dnr 2013.662-1.252
Trafikverket – Slopande av spår i Klippan.
Dnr 2013.662-2.252
Markingenjör – Yttrande över remiss ”Slopande av spår i Klippan”.
Dnr 2013.21-2.270
Länsstyrelsen i Skåne län – Bostadsmarknadsanalys 2013, Öppna dörrar till
arbetsmarknaden.
Dnr 2013.728-1.291
Kultur- och fritidsnämnden – Protokoll 2013-06-12, § 59 gällande nya lokaler till
Musikskolan.
Dnr 2013.739-1.371
Växjö Tingsrätt – Dom 2013-06-19 gällande två vindkraftverk på fastigheten
Bjärsgård 3:30 i Klippans kommun.
Dnr 2013.757-1.371
Försvarsmakten – Vindmätningsmast på fastigheten Bjärsgård 3:29, Klippans
kommun.
Dnr 2013.747-1.403
Länsstyrelsen Skåne – Beslut om regionala miljömål för Skåne.
Dnr 2013.629-1.417
Länsstyrelsen Skåne – Meddelande till Billyvind AB gällande ansökan om tillstånd
till miljöfarlig verksamhet.
Dnr 2013.629-2.417
Plan- och byggkontoret – Yttrande över tillstånd till miljöfarlig verksamhet.
Dnr 2013.715-1.417
Naturvårdsverket – Ny rapport klar, Gifter & miljö.
Dnr 2013.658-3.430
Länsstyrelsen Skåne – Beslut till Trafikverket gällande anmälan om
vattenverksamhet för byte av vägtrumma på fastigheten Skankhult 1:21 i Klippans
kommun.
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Dnr 2013.685-1.430
Länsstyrelsen Skåne – Beslut till Fredy Ewert gällande anmälan om
vattenverksamhet samt strandskyddsdispens för att anlägga våtmark på fastigheterna
Krika 1:11 och 1:12 i Klippans kommun.
Dnr 2013.734-1.430
Länsstyrelsen Skåne – Beslut till Länsstyrelsen gällande anmälan om
vattenverksamhet samt ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för
fiskevårdsåtgärder i Rönneån, på fastigheterna Klippan 3:5 och 3:7 i Klippans
kommun, samt Sönnarslöv 8:5 i Åstorps kommun.
Dnr 2013.735-1.430
Länsstyrelsen Skåne – Beslut till Länsstyrelsen gällande anmälan om
vattenverksamhet samt ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för
fiskevårdsgärder i Bäljane å, på fastigheterna Bjärsgård 3:29, Gråmanstorp 25:51 och
25:32 i Klippans kommun.
Dnr 2013.690-1.434
Länsstyrelsen Skåne – Beslut 2013-05-29 gällande förordnande av besiktningsmän
för viltskador.
Dnr 2013.131-2.510
Länsstyrelsen Skåne – Beslut till Åstorps Cykelklubb gällande tävling på väg.
Dnr 2013.716-1.612
Barn- och utbildningsnämnden – Protokoll 2013-06-17, § 89 gällande förslag till
stoppat intag på program/inriktningar på Klippans gymnasieskola ht 2013.
Dnr 2013.703-1.826
Elevrådet Pilagårdsskolan – Skrivelse 2013-06-04 angående spontanidrottsplats.
Dnr 2013.727-1.871
Länsstyrelsen Skåne – Beslut till Herrevadskloster & Slott KB gällande uppförande
av två entréstugor vid Herrevadskloster, Herrevadskloster 2:90, Klippans kommun.
Dnr 2013.714-1.872
Länsstyrelsen Skåne – Beslut till Thomas Hamrin gällande tillstånd till ingrepp i fast
fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Farstorp 1:2,
fornlämning nr 281 i Riseberga socken, Klippans kommun.
Dnr 2013.733-2.872
Länsstyrelsen Skåne – Beslut till Göran Dahl gällande tillstånd till ingrepp i fast
fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Björkarp 1:41,
fornlämning nr 377 i Riseberga socken, Klippans kommun.
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Dnr 2013.745-1.872
Länsstyrelsen Skåne – Beslut till Johansson Ballast AB gällande tillstånd till ingrepp
i fast fornlämning i samband med grus-/bergtäkt inom fastigheten Bjärsgård 3:30,
Östra Ljungby socken, Klippans kommun.
Dnr 2013.759-1.872
Länsstyrelsen Skåne – Beslut till I Pålsson & A Artursdotter gällande tillstånd till
ingrepp i fast fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten
Lycke 3:2, fornlämning nr 103, Vedby socken, Klippans kommun.
Dnr 2013.760-1.872
Länsstyrelsen Skåne – Beslut till Roger & Pernilla Norling gällande
föryngringsavverkning inom fast fornlämning inom fastigheten Forestad 1:13,
fornlämning nr 185 i Riseberga socken, Klippans kommun.
PRO – Tack för uppvaktning!
Folkhälsorådet – Sammanträdesprotokoll 2013-05-21.
Treklövern Bostads AB – Protokoll 2013-05-14.
Söderåsens miljöförbund – Sammanträdesprotokoll 2013-06-18.
Skåne Nordväst, Kollektivtrafikgrupp - Protokoll 2013-05-28.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 13:27, Arbetsdomstolens dom 2013 nr
42 om övergång till tillsvidareanställning för vikarierande förskollärare.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 13:28, Kommunens skyldighet att
besluta om belägenhetsadresser för fritidshus senast den 1 januari 2015 samt vikten
av att kommunen uppdaterar lägenhetsregister.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 13:30, Beloppsjusteringar i avtal om
försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 13:31, Preliminär kostnadsutjämning
för LSS år 2014.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 13:32, Överenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor m.m. – ÖLA 13 – med Fastighetsanställdas Förbund.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 13:33, Överenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor m.m. – ÖLA – med Svenska Transportarbetarförbundet.
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Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 13:34, Överenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor m.m. – ÖLA 13 – med SEKO – Facket för service och
kommunikation.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 13:38, Överenskommelse om
Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____
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