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§ 194
Kurser och konferenser 2015
KS 2015.0007.000

Ärendet
Följande kurser och konferenser föreligger.
Klippans Sport & Fiskeförening - Vandringshinder, levande
strömmande vatten inom Rönneåns avrinningsområde,
Klippan 2015-11-27.
Länsstyrelsen Skåne - Flyktingmottagning och smittsamma
sjukdomar, 2015-11-23.
Bjuvs kommun- Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal, Bjuv 2015-11-20.
Beslutsunderlag
Kurser och inbjudningar.
Arbetsutskottets beslut
1. Godkänner deltagande för Kenneth Dådring och Carl-Axel Wilhelmsson
angående Vandringshinder, levande strömmande vatten inom Rönneåns
avrinningsområde, Klippan 2015-11-27.
2. Godkänner deltagande för Hans-Bertil Sinclair angående Nytt Hälso- och
sjukvårdsavtal, Bjuv 2015-11-23.
_____
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§ 195
Baden i Klippans kommun
KS 2015.0063.820

Ärendet
Klippans badhus och de båda friluftsbaden i Östra Ljungby och Ljungbyhed står
inför omfattande renoverings- och investeringsbehov.
De båda friluftsbaden har de senaste åren hjälpligt rustats upp för att vara i drift inför
sommarsäsongerna.
Teknisk förvaltning och Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att se över
aktuell status och ev. renoverings- och investeringsbehov. Förvaltningarna har även
fått i uppdrag att se över driftskostnader för de båda friluftsbaden och Klippans
badhus. Informationen redovisas nedan:
Östra Ljungby friluftsbad:
Totalt investeringsbehov år 2016 är 4 800 000 kronor samt 800 000 kronor år 2017,
totalt 5 600 000 kronor.
Total driftskostnad 2016/2017 är 1 342 000 kronor.
Avvecklingskostnad är 1 814 000 kronor.
Ljungbyheds friluftsbad:
Totalt investeringsbehov år 2016 är 4 300 000 kronor samt 1 600 000 kronor år 2017,
totalt 5 900 000 kronor.
Total driftskostnad 2016/2017 är 1 772 000 kronor.
Avvecklingskostnad är 4 316 000 kronor.
Klippans badhus:
Totalt investeringsbehov år 2016 är 3 300 000 kronor samt 5 700 000 kronor år 2017,
totalt 9 000 000 kronor.
Total driftskostnad 2015 är 8 600 000 kronor, 9 196 000 kronor år 2016 och
9 368 000 kronor år 2017.
Alla investeringsbelopp är enligt uppgift från tekniska förvaltningen +/- 15 %.
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter har vid sammanträde 2015-10-28, § 127,
lämnat varierande rekommendationer avseende badens ev. renovering/investering
alternativt avveckling. Då Kultur- och fritidsnämnden enbart ansvarar för driften av
baden överlämnas ärendet till Kommunstyrelsen för ställningstagande.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden § 127, bilaga b Au § 127/15.
Tekniska förvaltningens skrivelse 2015-10-12, bilaga b Au § 127/15.
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Yrkande
Johan Pettersson (S) yrkar att ärendet överlämnas utan eget förslag.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Överlämnar ärendet utan eget förslag.
_____
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§ 196
Tema 2015- Arbetslöshetsfrågor
KS 2015.0005.000

Ärendet
Per Gustavsson, ansvarig för Arbetsförmedlingens lokalkontor i Klippan, informerar
om pågående organisationsförändring. Arbetsförmedlingen i Klippan arbetar
intensivt med etablering av ungdomar på arbetsmarknaden, etableringsuppdraget och
arbetsgivarkontakter.
Arbetsförmedlingen och Klippans kommun har ett väl fungerande samarbete.
Per Gustavsson ansvarar framöver för etableringsuppdraget i kommunerna.
Med anledning av rådande flyktingsituation arbetar Arbetsförmedlingen med att
bl.a. få fram praktikplatser.
Per Gustavsson informerar även om arbetet med etableringen av transitboendet på
Ljungbyhed Park. Det kommer att anställas 35-40 personer och rekryteringsarbetet
pågår.
Vikten av lokal förankring avseende rekrytering av personal till transitboendet
påpekas.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 197
Bostadsförsörjningsprogram för Klippans kommun 2015-2018
KS 2014.1204.210

Ärendet
Plangruppen har under 2015 tagit fram ett samrådsförslag till 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.
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.
Kommunen ska samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktörer med
ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra
sig. Plangruppen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att skicka programmet för
samråd i en krets bestående av grannkommuner, 6K, Skåne Nordväst, Länsstyrelsen
samt Region Skåne.
Beslutsunderlag
Plangruppens skrivelse 2015-11-05.
Bostadsförsörjningprogram del 1, bilaga a Au § 197/15.
Bostadsförsörjningprogram del 2, bilaga b Au § 197/15.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Godkänner att Bostadsförsörjningsprogram för Klippans kommun skickas för
samråd till grannkommuner, 6K, Skåne Nordväst, Länsstyrelsen och Region Skåne.
_____
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§ 198
Granskning av uppföljning och kontroll inom verksamheten
stöd och omsorg
KS 2015.1356.752

Ärendet
Revisionen har 2015-10-19 inkommit med rapport efter genomförd granskning av
uppföljning och kontroll inom verksamheten stöd och omsorg.
Ekonomichef Jan Tingecz yttrar sig nedan.
Generell sett skall socialförvaltningen säkerställa genomförande av myndighetskrav,
beaktande såväl verksamhetens kvantitativa som kvalitativa mål. God ekonomisk
hushållning är i det korta perspektivet huvuduppgiften för att säkerställa basen för
framtida strategier/strukturer.
Fortsatt utveckling av målstyrningen skall säkerställas under konceptet SMART,
(Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidssatta).
Det noteras att det på sid. 5 står ”kostnad per år 3 miljoner”. Korrekt notering skall
vara ”7,5 miljoner per år”.
Följande åtgärder och rekommendationer ska genomföras:
• Månatlig uppföljning av de ekonomiska resultaten ner på varje resultatnivå skall
analyseras, och åtgärder vidtas för att säkra att budget.
• Brister i kunskap i Stratsys åtgärdas med adekvat utbildning med start under
slutet av 2015.
• Översyn av budgetmodellen kommer att genomföras under 2016 där styrsystem,
innehåll och tidplan är huvudingredienserna.
Vidare skall, om möjligt, utfall och ej budget för föregående år, utgöra basen för
budgetarbetet.
• Internbudget för 2016 kommer att följa organisationsstruktur och
ansvarsfördelning för att säkerställa uppföljning och kontroll av ekonomin.
Snabb analys av avvikelser medverkar till att åtgärder omedelbart skall sättas in
för budgetuppfyllelse.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Jan Tingecz yttrande 2015-11-02.
Revisionens skrivelse 2015-10-19.
PriceWaterHouseCoopers revisionsrapport, Oktober 2015, bilaga Au § 198/15.
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Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Godkänner ekonomichefens förslag på åtgärder och rekommendationer som eget
svar till Revisionen.
_____
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§ 199
Partnerskap för sociala effekter
KS 2014.1201.752

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-27 att godkänna riktlinjer avseende
förebyggande sociala insatser (sociala investeringar), samt att anslå 2,5 mnkr för
ändamålet. Dessa medel är tänkta att användas i kommunens egen verksamhet med
egen anställd personal. Idén är att finna nya arbetssätt för att minska framtida
utanförskap, inte att lägga medel på ”mera av samma”.
Som ett tillägg till detta, men i samma anda, har kommunen fått ett erbjudande att
som första kommun i landet prova ”partnerskap för sociala effekter” eller social
impact bond. Internationellt finns ett femtiotal exempel i ett tiotal länder. Tanken är
att en extern finansiär erbjuder en summa pengar till en åtgärd som syftar till minskat
utanförskap. Åtgärden behöver vara så avgränsad att det går att mäta effekten. När
effekt har uppnåtts så återbetalas pengarna till finansiären med en ränta. Om den
överenskomna effekten inte uppnås förlorar finansiären sina pengar. Den vinst som
uppstår när effekten kvarstår finns kvar hos kommunen. Finansiären använder
förhoppningsvis de återbetalade medlen som insats i nya sociala åtgärder.
Den åtgärd man kommer överens med finansiären om kan genomföras av en extern
utförare. I detta ligger att pröva nya lösningar på gamla problem. Det kan också vara
så att kommunen själv genomför åtgärden.
Ytterligare en roll i upplägget har en mellanhand kallad intermediär. Dess roll är att
knyta samman beställare (kommunen), finansiär och utförare. I det erbjudande som
vi har fått är det Fryshuset i Stockholm som är tänkt att ha rollen som intermediär.
Kommunstyrelsen godkände 2015-08-12 att Fryshuset genomförde ”Förstudie vad
avser målgruppen unga föräldrar i Klippan”. Förstudierapporten har lämnats och
fanns med i beslutsunderlaget till kommunstyrelsen (dock inte till
kommunfullmäktige) i ovanstående ärende.
Förstudierapporten utgör grund för den tänkta fortsättningen där Fryshuset skall
finna en finansiär och tillsammans med kommunen avtala om villkoren för
finansieringen. Tanken är också att Fryshuset bistår kommunen i upphandling av
utförare.
I förstudierapporten formuleras samhällsutmaningen att ”förhindra/stoppa
utanförskapet hos föräldrar i riskzon och deras barn”. Den definierade målgruppen är
föräldrar med bakgrund i särskolan. Här är ”vi på Fryshuset beredda att gå in med en
pilotstudie för att på ett innovativt sätt uppnå förändring för denna målgrupp via en
Partnerskap för sociala effekter”. Det innebär att Fryshuset i samarbete med
kommunen i ett reglerat partnerskap skulle hitta former för att dels pröva den
finansiella metoden och dels för att konkret hitta former för att nå effektmålet att
”minska antalet omhändertagna barn i Klippans kommun”.
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I rapportens slutsats anges att ”Om Klippans kommun beslutar sig för att inleda detta
samarbete och på så vis genomföra pilotstudien, ska en utvärderare tillföras studien
för kontinuerlig effektmätning och tidplan sättas på väg mot den slutliga
måluppfyllelsen. I arbetsprocessen ska vidare en utförare utses och då en
organisation/företag som har dokumenterad erfarenhet och kompetens för att på ett
innovativt sätt nå det satta effektmålet. Viss finansiering finns för pilotstudien, men
vi ser också att en extern finansiär ska sökas inom partnerskapet. En finansiär som är
beredd att gå in och investera i insatsen mot det satta effektmålet.”
De olika aktörernas roller och inbördes rättsliga relationer kan sammanfattas och
förtydligas enligt följande. Kommunen är beställare av uppdrag för de insatser som
ska utföras för att nå effektmålet att ”minska antalet omhändertagna barn i Klippans
kommun”. Intermediär är Fryshuset som med sin sakkunskap dels utgör ett stöd till
beställaren och dels bistår med att knyta samman beställare, finansiär och utförare.
Finansiär är en extern part som efter överenskommelse med beställaren finansierar en
åtgärd som syftar till minskat utanförskap. Utföraren arbetar direkt på uppdrag av
beställaren och kan vara organisation/företag som har dokumenterad erfarenhet och
kompetens för att nå det satta effektmålet. Utvärderaren arbetar på uppdrag av
beställaren och har i uppdrag att utföra kontinuerlig effektmätning och att sätta tidplan på väg mot den slutliga måluppfyllelsen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att, i
samråd med övriga berörda förvaltningar, ge Fryshuset i Stockholm i uppdrag att
genomföra pilotstudie enligt ovan, samt att återkomma med förslag till avtal med
finansiär och utförare.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Hans-Åke Lindvalls skrivelse 2015-11-04.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att, i samråd med övriga berörda
förvaltningar, ge Fryshuset i Stockholm i uppdrag att genomföra pilotstudie enligt
ovan, samt att återkomma med förslag till avtal med finansiär och utförare.
_____
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§ 200
Utökning av överförmyndarorganisationen
KS 2015.1323.106

Ärendet
Överförmyndarnämnder i samverkan (Bjuv, Klippan och Perstorp) har upprättat
skrivelse med information om rådande situation inom överförmyndarorganisationen
(tjänstemannaorganisationen). Överförmyndarnämnderna i samverkan föreslår en
utökning av den gemensamma organisationen med 1,25 årsarbetare avseende
administration/tillsyn av ärenden rörande god man, förvaltare och förmynderskap.
Sedan 2012 har antalet ärenden med god man och förvaltare ökat med ca 270
(exklusive god man ensamkommande barn) varav knappt 40 % är hänförliga till
huvudmän som är folkbokförda i Klippans kommun. Skälet till begäran om utökning är uteslutande hänförligt till volymökning.
Bemanningen har sedan 2012 varit 2,5 årsarbetskraft varav 0,25 betalats av Klippans
kommun genom separat avtal d.v.s. samverkansavtalet omfattar 2,25 årsarbetskraft.
Vid en utökning av organisationen till 3,5 årsarbetare ska Klippans kommun inte
ersätta Perstorps kommun för 0,25. Det innebär att den totala utökade kostnaden för
1,25 årsarbetare uppgår till 775 000 kr varav det åvilar Klippan att svara för
341 000 kr. Då kostnaden genom särskilt avtal med Perstorp avseende 0,25 årsarbetare uppgår till ca 200 000 kr innebär det en nettokostnadsökning om
ca 150 000 kronor.
Utöver ovanstående volymökning tillkommer volymökningar avseende ärenden för
ensamkommande barn. Antalet ärenden som organisationen per den 10 november
2015 utövar tillsyn över är 44 st. Av denna volym utgörs ca 25 % (12 ärenden) av
ensamkommande barn som placerats av andra kommuner i familjehem i Klippan.
Tillsyn och rådgivning är betydligt mer omfattande i ärenden avseende god man för
ensamkommande än i traditionella ärenden med god man enligt föräldrabalken.
Kostnader för överförmyndarverksamhetens tillsyn ska finansieras av statliga medel
varför det erfordras översyn av fördelningsnycklar för statsbidrag. Kostnader för
arvoden m.m. till gode män återsöks direkt av överförmyndarnämnd hos
migrationsverket.
Överförmyndarorganisationen förordar att man erhåller ett fast belopp om 5 000
kronor per barn för att täcka administration/tillsyn. Antalet ärenden kan variera
mellan kommuner och med en ersättning per barn fördelas kostnaderna i proportion
till antalet barn.
Det förordas att kommunledningen omgående ser över fördelningsnyckel avseende
statsbidrag och återkommer med reviderat förslag där hänsyn tas till nya omständligheter som framkommit sedan våren 2015 avseende socialtjänstens, skolans och
överförmyndarorganisationens verksamhet.
Vid översynen ska man beakta att principen avseende ensamkommande barn bör vara
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densamma för Bjuv, Klippan och Perstorp. Vidare bör man även beakta om det ska
finnas retroaktivitet för del av 2015.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att:
Godkänna utökning av den gemensamma överförmyndarorganisationen med
1,25 årsarbetare.
Finansieringen av den utökade kostnadsramen för överförmyndarverksamheten i
Klippan om 150 000 kronor hanteras i kompletteringsbudget 1 för år 2016.
Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att omgående se över fördelningsnyckel
avseende statsbidrag och återkomma med reviderat förslag som kan träda ikraft till
den 1 januari 2016.
Beslutsunderlag
Kanslichef Lars-Åke Svenssons skrivelse 2015-11-10.
Ekonomichef Jan Tingecz yttrande 2015-11-02.
Förslag avtal överförmyndarverksamhet, bilaga Au § 200/15.
Ekonomikontoret Perstorps kommuns sammanställning.
Perstorps kommuns sammanträdesprotokoll 2015-10-21 § 249.
Yrkande
Johan Pettersson (S) yrkar bifall till kanslichefens förslag.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Godkänner utökning av den gemensamma överförmyndarorganisationen med
1,25 årsarbetare.
2. Finansieringen av den utökade kostnadsramen för överförmyndarverksamheten i
Klippan om 150 000 kr hanteras i kompletteringsbudget 1 för år 2016.
3. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att omgående se över
fördelningsnyckel avseende statsbidrag och återkomma med reviderat förslag som
kan träda ikraft till den 1 januari 2016.
_____
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§ 201
Överenskommelse mellan lokalpolisen i Klippan och Klippans kommungemensam åtgärdsplan för år 2016
KS 2015.1479.106

Ärendet
Lokala BRÅ har vid sitt senaste möte 2015-11-03 godkänt Överenskommelse mellan
lokalpolisen i Klippan och Klippans kommun - gemensam åtgärdsplan för år 2016.
Beslutsunderlag
Brottsförebyggare Henrik Ehrenbergs skrivelse 2015-11-11.
Överenskommelse mellan lokalpolisen i Klippan och Klippans
kommun- gemensam åtgärdsplan för år 2016, bilaga Au § 201/15.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Godkänner överenskommelse och gemensam åtgärdsplan mellan lokalpolisen i
Klippan och Klippans kommun för år 2016.
_____
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§ 202
Budget 2016 och flerårsplan 2017-2018 för Söderåsens miljöförbund
KS 2015.1409.041

Ärendet
Söderåsens miljöförbund har översänt budgetram för 2016 och flerårsplan för år
2017-2018.
Ekonomichef Jan Tingecz yttrar sig nedan:
I förslaget till intern budget 2016 och flerårsplan 2017-2018 bör följande noteras:
• Medlemsbidraget uppräknas med 13 kronor per invånare vilket är en absolut
minimihöjning för att nå kravet på 1 000 000 kronor i eget kapital i slutet av 2018.
• Taxehöjning enligt prisindex eller minimum på 2% år 2017 borde även göras
för år 2016.
• Vidare bör det, avseende debitering av timmar, göras en översyn över inriktningen på verksamheten där service och råd får stå tillbaka för mer renodlad
kontrollverksamhet som är debiterbar.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Jan Tingecz yttrande 2015-11-02.
Söderåsens miljöförbunds sammanträdesprotokoll 2015-10-13 § 103,
bilaga a Au § 202/15.
Söderåsens miljöförbunds förslag intern budget 2016 och
flerårsbudget 2017-2018, bilaga b Au § 202/15.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Tillstyrker internbudget med oförändrat medlemsbidrag för år 2016.
2. Förnyat ställningstagande till förändrat medlemsbidrag för budget 2017 och 2018
tas i budgetarbetet inför respektive års budget.
_____
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§ 203
Lokalt välfärdsbokslut 2014
KS 2015.1483.042

Ärendet
Folkhälsorådet har sedan 2005 årligen sammanställt lokala välfärdsbokslut för
kommunen. Innehållet i sammanställningen har varierat över tid beroende på vilka
regionala enkäter som genomförts.
Välfärdsbokslutet 2014 innehåller utvalda indikatorer från Folkhälsoenkät Barn och
föräldrar 2014. En separat rapport för denna enkät är sammanställd både på regional
och lokal nivå.
I Välfärdsbokslut 2014 redovisas även ett mindre antal indikatorer än tidigare
eftersom Folkhälsorådet har som ambition att presentera aktuell statistik då den är
tillgänglig.
Beslutsunderlag
Lokalt välfärdsbokslut 2014, bilaga Au § 203/15.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Godkänner lokalt välfärdsbokslut för år 2014.
_____
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§ 204
Remiss gällande kameraövervakning av bensinpumpar på
Skolgatan 1 i Ljungbyhed
KS 2015.1450.142

Ärendet
Länsstyrelsen har fått in en ansökan om kameraövervakning från Qstar Försäljnings
AB. Ansökan avser övervakning av bensinpumpar Skolgatan 1 Ljungbyhed. Syftet är
att förebygga brott och kamerorna blir inkopplade till larmsystem och konfigurerade
att bilddokumentera då larm utlöses. Genom detta förfarande minskas ”onödig”
kameraövervakning.
Kameraövervakning skall endast bedrivas om intresset av sådan övervakning väger
tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Tillbörlig hänsyn skall tas
till den personliga integriteten. Vid bedömning av intresset av kameraövervakning
skall särskilt beaktas om övervakningen behövs för att förebygga/beivra brott eller
förhindra olyckor.
Ansökan av kameraövervakningen ryms inom av lagstiftaren avsett syfte och
bilddokumentation sker vid utlösande av larm. Det föreligger mycket ringa risk för
kränkande av någons personliga integritet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att Qstar Försäljnings AB:s ansökan om
kameraövervakning tillstyrkes.
Beslutsunderlag
Kanslichef Lars-Åke Svenssons yttrande 2015-11-09.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Qstar Försäljnings AB:s ansökan om kameraövervakning tillstyrkes.
_____
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§ 205
Återlämnande av delar av Svenska Popfabrikens föreningsarkiv
KS 2015.0664.004

Ärendet
Klippans kommunarkiv erhöll en leverans av ljudband (mastertape m.m.) från
svenska popfabriken 2007. Överlämnandet av delar av föreningen Svenska
Popfabrikens arkiv till klippans kommunarkiv gjordes på grund av en översvämning i
föreningens arkiv. Avsikten var att tillfälligt deponera ljudbanden i kommunens arkiv
och inte att överlåta ljudbanden till kommunen. Enligt reversal som fylldes i vid
överlämnandet framgår dock inte att det rörde sig om en deponering av handlingar.
Ljudbanden överlämnades till kommunen på motsvarande sätt som överlämnandet av
övriga handlingar från nämnder m.fl. Ljudbanden får därför anses ha överlämnats
och blivit en del av centralarkivet och därmed kommunens handlingar. Svenska
Popfabriken anser att det var en felaktig hantering och avsikten var endast att
tillfälligt låta deponera materialet i kommunens centralarkiv.
Går man in på Svenska popfabrikens hemsida kan man i deras verksamhetsberättelse läsa att p.g.a. av översvämning och mögel på lokalens väggar förvaras ett
antal gamla rullband m.m. i centralarkivet i klippans kommun. Det kan konstateras
att om avsikten var att tillfälligt deponera ljudbanden skulle det ha skrivits ett
depositionsavtal. Då delar av leveransen var fuktskadad borde ljudbanden hållits
åtskilda från det övriga arkivet. Kommunen kunde även vägrat att ta emot leveransen
då fukt kan medföra bildande av mögel som kan sprida sig till andra handlingar.
Med anledning av ovanstående är ljudbanden av varierande kvalitet. Ljudbanden bör
i framtiden inte förvaras i kommunens arkiv. Ytterligare ett skäl till att ljudbanden
inte bör förvaras i arkivet är p.g.a. att det inte är ett s.k. klimatarkiv. För långvarig
förvaring av ljudband krävs arkiv med annan luftfuktighet och temperatur än vad
som krävs för papper. Arkivlokalen ska avseende temperatur, relativ luftfuktighet,
luftens renhet och övriga miljöfaktorer, vara anpassad till de handlingar som förvaras
där. Kommunens centralarkiv uppfyller inte dessa krav för förvaring av ljudband.
Delar av musiken på ljudbanden finns bevarad i någon form antingen på Kungl.
Biblioteket i Stockholm eller i svenskt musikarkiv eller hos föreningen. Det finns
dock säkerligen även musik på ljudbanden som inte finns bevarad på annan plats.
Centralarkivet kan inte bedöma omfattningen eller det historiska och kulturella
värdet av material som eventuellt inte finns bevarat i annat arkiv. Det material som
kommunen förvarar är inte komplett då det endast omfattar delar av föreningens
arkiv.
Svenska Popfabriken har begärt att få tillbaka ljudbanden efter att kommunen
förvarat dem i åtta år. Mot bakgrund av upprättad reversal och arkivlagens
bestämmelser får ljudbanden anses överlämnade till kommunen och tillhör
kommunarkivet. Enligt 15 § arkivlagen får kommunen avhända sig allmänna
handlingar endast genom överlämnande som sker med stöd av lag, eller
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särskilt beslut av kommunfullmäktige.
Av skäl som redovisats ovan är det inte lämpligt att fortsätta förvara ljudbanden i
kommunens arkivlokaler. Det återstår då antingen att kommunen alltjämt ansvarar
för materialet men deponerar det hos någon annan aktör eller att materialet efter
beslut av kommunfullmäktige överlämnas till Svenska popfabriken. Såvida
materialet överlämnas till Svenska Popfabriken är det föreningen som beslutar om
vad som händer med materialet i framtiden. Svenska Popfabriken torde ha god
kännedom om det musikaliska och kulturhistoriska värdet av inspelningarna på
respektive ljudband.
Beslutsunderlag
Kanslichef Lars-Åke Svenssons skrivelse 2015-05-28.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden § 113.
Svenska POPfabrikens skrivelse 2015-03-24.
Svenska POPfabrikens skrivelse 2015-05-21.
Yrkande
Kerstin Persson (S) yrkar att samlingen (det som återstår) återgår till kommunen i de
fall föreningen upplöses.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Godkänner att kommunen avhänder sig ljudband, som överlämnades av Svenska
Popfabriken 2007 till kommunens centralarkiv, genom att överlämna samlingen
till föreningen Svenska Popfabriken.
2. I de fall föreningen upplöses återgår det som återstår av samlingen till
kommunen.
_____
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§ 206
Tillämpning av ekonomiska bestämmelser för förtroendevalda i
Rönneåns vattenråd
KS 2015.1060.103

Ärendet
Det har framställts fråga om arvode och förlorad arbetsinkomst för de som är utsedda
att företräda Klippans kommun i Rönneåns vattenråd/kommitté.
Efter kontakt med vattenrådet så har de historiskt endast betalat arvode för
ordförande och revisor (totalt 3 personer). I övrigt har vattenrådet inte betalat
arvoden eller ersättningar för förlorad arbetsförtjänst. Om sådant erlagts har det
utbetalts från den som utsett ledamot eller den huvudman som ledamoten företräder.
I många fall torde inga ersättningar ha utbetalts då sammanträdena legat kvällstid.
Det som aktualiserat frågan avseende främst kostnadsersättning och arvode är att
sammanträdena flyttats till förmiddagar för bättre uppslutning.
Det är således frågan om kommunens ekonomiska bestämmelser omfattar Rönneåns
Vattenråd d.v.s. om det är ett sådant organ som omfattas av § 2 i Bestämmelser om
ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Är Rönneåns vattenråd likställt med
protokollförda sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och
arbetsgrupper.
Beslutsunderlag
Kanslichef Lars-Åke Svenssons skrivelse 2015-10-01.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Rönneåns Vattenråd utgör sådant organ som omfattas av § 2 i bestämmelser om
ekonomiska förmåner till förtroendevalda som medför rätt till arvode, reseersättning
och förlorad arbetsinkomst från kommunen.
_____
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§ 207
Medlemskap i Öresundssamarbetet Greater Copenhagen &
Skåne Committee
KS 2015.1446.106

Ärendet
Regionstyrelsen har 2015-11-02 inkommit med inbjudan om medlemskap i
Öresundssamarbetet Greater Copenhagen & Skåne Committee.
Region Skåne finansierar hela den årliga medlemsavgiften. Medlemskapet i sig
innebär därmed ingen kostnad för kommunerna och heller inga förpliktelser att delta
i marknadsföringsaktiviteter eller liknande. Däremot finns det en möjlighet att på
frivillig basis delta i projekt och aktiviteter. Ev. kostnader för frivilliga åtagande står
kommunerna själva för.
Beslutsunderlag
Regionstyrelsens skrivelse 2015-11-02.
Utkast till stadgar, bilaga Au § 207/15.
Arbetsutskottets förslag till Kommuntyrelsen
Godkänner medlemskap i Öresundssamarbetet Greater Copenhagen & Skåne
Committee.
_____

Signatur justerare
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