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§ 167
Motion om att införa rastfadderverksamhet i skolorna
KS 2011.0131.620

Ärendet
Christian Hendlertz m.fl (SD) inlämnade 2011-02-22 motion om att starta
rastfadderverksamhet enligt bilaga Ks § 167/11.
Arbetsutskottet remitterade 2011-03-09, § 66, motionen till Barn- och
utbildningsnämnden för beredning.
Barn- och utbildningsnämnden har 2011-10-24, § 155, ställt sig bakom
Rektor Kristina Brink Nilssons svar på motionen: ”Antilopenskolan i Klippan
centrum med ca 235 elever på låg- och mellanstadium i grundskola och särskola har
förklarat sig villig att delta i ett försök med frivilliga rastfaddrar på skolan. Under
tidig höst kommer undertecknad att ta kontakt med representanter för Klippans
pensionärsföreningar för att närmare undersöka förutsättningarna för att starta och
bedriva en ideell rastfadderverksamhet på Antilopenskolan.”
Beslutsunderlag
Christian Hendlerts m.fl. motion 2011-02-22.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-10-24, § 155.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-09, § 257.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.
_____
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§ 168
Motion om bildande av kommunalt bygg/entreprenadbolag
KS 2011.0365.107

Ärendet
Rune Persson (S) inlämnade 2011-06-21 motion angående bildande av kommunalt
bygg/entreprenadbolag enligt bilaga Ks § 168/11.
Kommunledningen fick 2011-08-17 Arbetsutskottets uppdrag att ta upp
frågeställningen för avstämning vid kommande 6 K-möte.
Styrelsen för 6 K har diskuterat frågan 2011-09-22 och därefter beslutat lägga
ärendet till handlingarna.
Beslutsunderlag
Rune Perssons motion 2011-06-21.
6K protokollsutdrag från styrelsemöte 2011-09-22.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-09, § 258.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
_____
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§ 169
Köpmanspris 2011
KS 2011.0736.140

Ärendet
Köpmanspriset utdelas till företag/person verksam inom handelssektorn i Klippans
kommun. Pristagare utses av kommunstyrelsen. Priset utdelas årligen vid
kommunfullmäktiges decembersammanträde och består i ett diplom jämte en
odelbar prissumma på 5 000 kr. Utdelningstvång föreligger inte. Förslag till
pristagare skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 1 november.
Beslutsunderlag
Via formulär på kommunens hemsida har 24 nomineringar inkommit.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-09, § 259.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ljungbyheds Konditori utses till mottagare av Klippans kommuns köpmanspris
2011.
2. Motiveringen är företagets personliga service och bemötande samt
entreprenörsskap genom bl a tillhandahållandet av efterfrågat sortiment av varor,
öppettider och skapandet av en naturlig träffpunkt i Ljungbyhed.
_____
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§ 170
Ny VA-taxa
KS 2011.0610.043

Ärendet
Tekniska förvaltningen redovisar förslag till ny VA-taxa att gälla fr o m 2012-0101. Nuvarande taxa har gällt sedan 1 januari 2009. Nytt i lagen om allmänna
vattentjänster som beaktats vid framtagandet av den nya taxan är hänsyn till
miljöskydd, avgiftsskyldighet för dagvatten även från allmän platsmark, krav på
särredovisning och möjlighet till fondering.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens förslag till ny VA-taxa.
Jämförelse av avgifter i gällande och föreslagen taxa.
Svenskt Vattens statistik över VA taxor 2011 för en normalvilla, typhus A och B i
Skåne län.
Redovisning av VA-avgifter 2009 i Skåne Nordväst.
Ny Va-taxa, ekonomin för verksamheten.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23, § 262.
Beslutsgång
Rune Persson m fl (S) yrkar att det inte införs någon lägenhetsavgift och som
kompensation för inkomstbortfallet föreslås i stället att konsumtionsavgiften
fastställs till 22,93 kr/m3 (renvatten 6,98, spillvatten 11,36 + moms 4,99).
Ordföranden ställer proposition på Arbetsutskottets förslag och Rune Perssons
yrkande och finner att Arbetsutskottets förslag vunnit bifall.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Den som stöder Arbetsutskottets förslag röstar Ja.
Den som stöder Rune Perssons yrkande röstar Nej.
Vid därefter följande omröstning avges 8 Ja-röster, nämligen av Bengt Svensson,
Hans-Bertil Sinclair, Jan Olof Karlsson, Madeleine Atlas, Karl-Axel Wilhelmsson,
Bodil Andersson, Rickard Johansson samt Matthias Rausbo och 5 Nej-röster,
nämligen av Rune Persson, Eva Stjärnlind, Kerstin Persson, Michael Nemeti samt
Hans-Erik Lundgren.
Kommunstyrelsen har därmed antagit Arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås anta ny VA-taxa enligt bilaga Ks § 170/11 att gälla fr
o m 2012-01-01.
Reservation
S-gruppens ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
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§ 171
Ändring av lokal trafikföreskrift för huvudled på Storgatan i Klippan
KS 2011.0771.511

Ärendet
Gällande föreskrift LTF 2010:179 inkluderar gångfartsområdet, vilket inte är
avsikten. Högerregeln ska gälla i de tre korsningarna längs gångfartsområdet.
I föreslagen ändring förblir Storgatan huvudled på hela sträckan mellan en punkt
omedelbart öster om korsningen med riksväg 13 och korsningen med Kyrkogatan—
Klostervägen-Vedbyvägen, med undantag av gångfartsområdet sträckan mellan
korsningarna med Torget resp Apoteksgatan enligt karta bilaga Ks § 171/11.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-10-28 samt LTF 2011:209.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23, § 265.
Kommunstyrelsens beslut
1. LTF 2010:179 upphävs.
2. Ny lokal trafikföreskrift LTF 2011:209 enligt bilaga Ks § 171/11 godkänns.
_____
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§ 172
Ändring av lokal trafikföreskrift för förbud mot tung trafik på
Bläsingevägen i Östra Ljungby
KS 2011.0770.511

Ärendet
På Bläsingevägen mellan korsningen Fältvägen och Norra Industrigatan får
motordrivet fordon eller fordonståg inte föras om totalvikten 3,5 ton överskrids.
Vid en kontroll av föreskrifterna visade det sig att nuvarande föreskrift LTF
2010:185 ska hänvisa till stycke 9 i stället för stycke 19 i en viss paragraf i
trafikförordningen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-10-28 samt LTF 2011:210.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23, § 266.
Kommunstyrelsens beslut
1. LTF 2010:185 upphävs.
2. Ny lokal trafikföreskrift LTF 2011:210 enligt bilaga Ks § 172/11 godkänns.
_____
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§ 173
Ny lokal trafikföreskrift för parkering avseende transport av
rörelsehindrade på Allégatan i Klippan
KS 2011.0772.511

Ärendet
Doc Morris, det nya Apoteket, har tagit kontakt med kommunen efter att kunder
efterfrågat en parkering utanför lokalen för transport av rörelsehindrade.
Tekniska förvaltningen föreslår att en befintlig parkeringsplats reserveras för
rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd enligt en ny trafikföreskrift LTF
2011:208.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-10-28 samt LTF 2011:208.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23, § 267.
Kommunstyrelsens beslut
Ny lokal trafikföreskrift LTF 2011:208 enligt bilaga Ks § 173/11 godkänns.
_____
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§ 174
Ny lokal trafikföreskrift med förbud mot parkering av tunga fordon i
Östra Ljungby mer än två timmar
KS 2011.0773.511

Ärendet
Det är ett påtagligt problem med lastbilar som parkerar i bostadsområden runt om i
kommunen. Det kommer ofta in samtal där man bl.a. påpekar faran för barnen med
stora lastbilar inne bland bostäderna och varmkörningen tidigt på morgnarna.
Nämnda problem finns även i Östra Ljungby. Därför föreslår Tekniska
förvaltningen att parkeringstiden för tunga fordon begränsas till två timmar i hela
Östra Ljungbys tätort, med undantag för en del av Brödernas gata.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-11-15 samt LTF 2011:212.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23, § 268.
Kommunstyrelsens beslut
Ny lokal trafikföreskrift LTF 2011:212 enligt bilaga Ks § 174/11 godkänns.
_____
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§ 175
Ny lokal trafikföreskrift med förbud mot parkering på del av
Brödernas gata i Östra Ljungby
KS 2011.0774.511

Ärendet
På Brödernas gata finns stora problem med att bilar och lastbilar parkerar utanför
infarterna till fastigheterna.
Tekniska förvaltningen föreslår därför parkeringsförbud på östra delen av
Brödernas gata i båda körriktningarna.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-11-15 samt LTF 2011:213.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23, § 269.
Kommunstyrelsens beslut
Ny lokal trafikföreskrift LTF 2011:213 enligt bilaga Ks § 175/11 godkänns.
_____
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§ 176
Granskning av Kommunstyrelsens interna kontroll
KS 2011.0681.040

Ärendet
Revisionen har 2011-10-20 överlämnat granskningsrapport avseende den interna
kontrollen. Yttrande över rapporten begärs senast till den 9 december.
Ekonomikontoret har lämnat följande yttrande över rapporten:
”Revisionen bedömer att den interna kontrollen i ett antal delar fungerar bra. Dock
gör man en helhetsbedömning och menar då att kontrollen inte är fullt ut tillräcklig,
utan att det finns förbättringsmöjligheter.
Intern kontroll utgör en viktig del i vår verksamhet men konkurrerar samtidigt med
alla andra angelägna arbetsuppgifter. Utifrån det perspektivet bedömer ekonomikontoret att vår ambitionsnivå för intern kontroll idag ligger på en rimlig och
hanterbar nivå. Det är inte rimligt att volymmässigt öka andelen intern kontroll på
bekostnad av andra arbetsuppgifter.
Det som kan och bör ytterligare förbättras är att öka kunskapen och informationen
kring intern kontroll och hur intern kontroll kan byggas in i den löpande verksamheten. Ekonomikontoret planerar under 2012 en aktivitet kring information och
dialog om dessa frågor.
Risk- och väsentlighetsanalyser görs inför framtagandet av internkontrollplaner
men de dokumenteras inte så som revisionen önskar.
För Kommunstyrelsen som särskild nämnd menar revisionen att det borde tillskapas
en formell arbetsgrupp för att ta fram internkontrollprojekt och att vissa namngivna
befattningar ska ingå här. Vår bedömning är att nuvarande modell där ekonomikontoret i dialog med övriga av Kommunstyrelsens förvaltningar tar fram projekt,
fungerar på ett tillfredsställande sätt.
I övriga delar tar vi till oss revisionens synpunkter och försöker göra förbättringar
där det är möjligt.”
Beslutsunderlag
Revisionens skrivelse 2011-10-12.
PriceWaterHouseCoopers granskningsrapport 2011-10-12.
Ekonomikontorets yttrande 2011-11-10.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23, § 276.
Kommunstyrelsens beslut
Ekonomikontorets ovan redovisade yttrande antas som svar till Revisionen.
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§ 177
Omsättning av lån under 2012
KS 2011.0757.045

Ärendet
Ekonomikontoret har 2011-11-09 i skrivelse redovisat att följande lån kommer att
omsättas under 2012.
Låneinstitut
Handelsbanken Stadshypotek
Swedbank Hypotek
Nordea Bank
Swedbank Hypotek
Swedbank Hypotek
Swedbank Hypotek
Nordea Hypotek

Förfallodag
2012-03-01
2012-03-23
2012-03-30 F n 3 mån rörlig ränta
2012-06-07
2012-06-07
Under 2012 F n 3 mån rörlig ränta
Under 2012 F n 3 mån rörlig ränta

Lånebelopp
33 950 000
8 700 000
39 475 000
20 000 000
5 000 000
5 000 000
3 000 000
115 125 000

Samtliga kreditinstitut är mycket noga med att det finns politiska beslut både på
nyupplåning och på omsättning av gamla lån.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets skrivelse 2011-11-09.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23, § 277.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner omsättning av ovan redovisade lån.
_____
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§ 178
Finansiell rapport per 2011-11-30
KS 2011.0166.041

Ärendet
Ekonomikontoret har sammanställt finansiell rapport per 2011-10-31 och 2011-1130 enligt bilaga Ks § 178/11.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets finansiella rapporter per 2011-10-31 och 2011-11-30.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23, § 278.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar rapporterna.
_____
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§ 179
Beslutsattestanter och ersättare 2012
KS 2011.0775.002

Ärendet
Förslag på beslutsattestanter och ersättare 2012 föreligger enligt bilaga Ks §
179/11.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets skrivelse 2011-11-23.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23, § 279.
Kommunstyrelsens beslut
1.
Beslutsattestanter och ersättare för år 2012 utses enligt bilaga Ks § 179/11.
2.
Beslutsattestanter enligt respektive nämnds beslut har även rätt att
beslutsattestera balanskonto inom sitt verksamhetsområde.
3.
Kommundirektören och ekonomichefen har en generell rätt att
beslutsattestera
vid ordinarie beslutsattestants samt ersättares frånvaro.
4.
Ekonomichefen har rätt att utse beslutsattestanter och ersättare under löpande
år.
5.
Kommundirektören beslutsattesterar kostnader som är direkt hänförliga till
respektive förvaltningschef som t ex resor, konferenser, mobiltelefoner.
6.
Förvaltningschef har rätt att vidaredelegera attesträtten i samband med ehandel.
7.
Kommunalrådet beslutsattesterar kostnader som är direkt hänförliga till
kommundirektören som t ex resor, konferenser, mobiltelefoner.
_____
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§ 180
Avgift för trygghetslarm
KS 2011.0777.043

Ärendet
Avgiften för trygghetslarm är sedan år 2002 150 kr/månad. Socialnämnden har nu
föreslagit att avgiften höjs med 50 kr/månad, vilket beräknas ge en ökad årsintäkt
med 200 000 kr.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2011-11-01, § 128.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beredningsförslag 2011-11-23, § 281.
Beslutsgång
1. Rune Persson m fl (S) yrkar avslag på Socialnämndens förslag.
2. Bengt Svensson (M) yrkar bifall till Socialnämndens/Arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på Socialnämndens/Arbetsutskottets förslag och
Rune Perssons avslagsyrkande och finner att Arbetsutskottets förslag vunnit bifall.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Den som stöder Arbetsutskottets förslag röstar Ja.
Den som stöder Rune Perssons avslagsyrkande röstar Nej.
Vid därefter följande omröstning avges 6 Ja-röster, nämligen av Bengt Svensson,
Hans-Bertil Sinclair, Jan Olof Karlsson, Madeleine Atlas, Karl-Axel Wilhelmsson
samt Bodil Andersson och 7 Nej-röster, nämligen av Rune Persson, Eva Stjärnlind,
Kerstin Persson, Michael Nemeti, Hans-Erik Lundgren, Rickard Johansson samt
Matthias Rausbo.
Kommunstyrelsen har därmed antagit Rune Perssons avslagsyrkande.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås avslå Socialnämndens förslag att höja avgiften för
trygghetslarm till 200 kr/mån fr o m 1 januari 2012.
_____
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§ 181
Delegationsärenden
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på
kommunstyrelsens uppdrag:
2011-10-26 Enligt protokoll, §§ 246-248
2011-11-09 Enligt protokoll, §§ 249-261
2011-11-23 Enligt protokoll, §§ 262-283

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet

Bostadsanpassningsbidag
för tiden 2011-10-01—2011-10-31

Teknisk förvaltning
assistent

Parkeringstillstånd för tiden
2011-08-24—2011-11-10

Teknisk förvaltning
assistent

Personalärenden enligt delegationsordning antagen av kommunstyrelsen
2007-02-14, § 34, delegationsprotokoll 21-22.
_____
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§ 182
Informationsärenden
Ärendet
Följande informationsärenden föreligger och läggs med godkännande till
handlingarna.
Dnr 2007.129-15.436
Bygderådet BiStRö – Skrivelse angående Svenska Kaolin AB.
Dnr 2008.126-8.614
Utbildningsdepartementet – Konsortiet för svensk pilotutbildning.
Dnr 2010.518-5.872
Kultur- och fritidsnämnden – Protokoll 2011-09-21 § 74 gällande Blomgrens
Bildarkiv.
Dnr 2011.797-1.005
Sveriges kommuner och landsting – ”E-förvaltning och informationshantering – att
hantera, bevara eller gallra elektroniska handlingar”
Dnr 2011.813-1.005
Datainspektionen – Datainspektionens projekt rörande molntjänster.
Dnr 2011.796.040
Sveriges kommuner och landsting – Kommunsektorn klarar skuldkrisen.
Dnr 2011.511-1.106
Arena för tillväxt – Sveriges Nya Geografi 2011
Dnr 2011.497-3.142
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut till Systembolaget AB gällande tillstånd till
allmän kameraövervakning.
Dnr 2011.455-3.212
Plan- och byggkontoret – Samråd om förslag till ny översiktsplan för Klippans
kommun.
Dnr 2011.791-1.212
Länsstyrelsen i Skåne län – Remiss gällande Svalövs kommuns översiktsplan.
Dnr 2011.791-2.212
Plangruppen – Synpunkter till Länsstyrelsen gällande översiktsplan för Svalövs
kommun.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida

19 (20)

Sammanträdesdatum

2011-12-07

Dnr 2011.798-1.225
Sveriges kommuner och landsting – Miljarder skäl att spara!
Dnr 2011.876-1.410
Maxicom AB – Brev angående trådlös teknik.
Dnr 2011.230-1.612
Klippans Gymnasieskola – Resultatrapport 2011-11-26 för musikalen Les
Miserables.
Dnr 2011.812.780
Statens offentliga utredningar – Varsågod, mitt delbetänkande!
Dnr 2011.804-1.872
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut till Sveaskog Förvaltnings AB gällande tillstånd
till ingrepp i fast fornlämning nr 187 i Riseberga socken i samband med
föryngringsavverkning inom fastigheten Farstorp 1:9, Klippans kommun.
Dnr 2011.805-1.872
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut till Sveaskog Förvaltnings AB gällande tillstånd
till ingrepp i fast fornlämning nr 41 i Färingtofta socken i samband med
föryngringsavverkning inom fastigheten Farstorp 1:9, Klippans kommun.
Dnr 2011.806-1.872
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut till Ingvar Larsson gällande tillstånd till ingrepp
i fast fornlämning nr 176 i Riseberga socken i samband med föryngringsavverkning
inom fastigheten Ljungby 3:2, Klippans kommun.
Dnr 2011.808-1.872
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut till Ingvar Nilsson gällande tillstånd till ingrepp i
fast fornlämning nr 26 i Vedby socken i samband med föryngringsavverkning inom
fastigheten Ishult 1:11, Klippans kommun.
Dnr 2011.809-1.872
Länsstyrelsen i Skåne län - Beslut till Sten Carlsson Gyllenstjärna gällande tillstånd
till ingrepp i fast fornlämning nr 122 i Klippans socken i samband med
föryngringsavverkning inom fastigheten Bjärsgård 3:29, Klippans kommun.
Dnr 2011.810-1.872
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut till Gustafsborgs Säteri AB gällande tillstånd till
ingrepp i fast fornlämning med föryngringsavverkning inom fastigheten
Herrevadskloster 2:1, Klippans kommun.
Sveriges kommuner och landsting – SKL:s kunskapsöversikt om
våldsförebyggande arbete med män.
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NÅRAB – Sammanträdesprotokoll 2011-10-07.
NÅRAB – Sammanträdesprotokoll 2011-11-04.
SIKAB – Protokoll 2011-10-27.
Treklövern Bostads AB – Protokoll 2011-11-03.
Treklövern Bostads AB – Minnesanteckningar 2011-11-09.
Söderåsens miljöförbund – Sammanträdesprotokoll 2011-11-08.
Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 11:44, Avtal om notkopiering inom de
kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2011/2012.
Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 11:46, Rapport till vägledning vid
införandet av e-tjänster.
Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 11:50, Hyreshöjning fr.o.m. 2012-0101 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI.
Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 11:51, Arbetsdomstolens dom 2011 nr
58, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund mot Sollentuna kommun, tolkning av
kollektivavtalet HÖ
_____
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