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Hans-Åke Lindvall, kommundirektör
Ann-Margret Ringnér, friskvårdskonsulent, § 160

Utses att justera

Anette Lahti

Justeringens plats
och tid
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§ 158 Reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel
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§ 157
Nya ägardirektiv och reviderad bolagsordning för Treklövern
Bostads AB
KS 2011.0528.107

Ärendet
Den 1 januari 2011 ersattes Lagen om allmännyttiga bostadsföretag med Lagen om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (nya Allbolagen). Syftet med den nya
lagen är att klargöra att kommunerna har rätt att driva allmännyttiga bostadsaktiebolag men det måste ske i sådana former att konkurrensen inte snedvrids.
Bostadsbolaget skall bedriva sin verksamhet utifrån affärsmässiga principer.
Med anledning av den nya lagstiftningen har kommundirektör Hans-Åke Lindvall
och ekonomichef Boje Jarl i dialog med Bostadsbolaget Treklövers vd Ulf Bengtsson
och ekonom Johan Karlsson utformat förslag till nya ägardirektiv samt gjort
erforderliga revideringar i bolagsordningen för Bostadsbolaget Treklövern AB.
Ägardirektiven har omarbetats helt medan bolagsordningen endast justerats i vissa
delar.
Ekonomikontoret har 2011-10-19, § 235, fått Arbetsutskottets uppdrag att justera
förslaget till Kommunstyrelsens sammanträde bl a med ett tillägg om att
bolagsstämma ska hållas före mars månads utgång.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2011-10-05 inklusive nya ägardirektiv och
reviderad bolagsordning för Treklövern Bostads AB.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-19, § 235.
Förslag till ägardirektiv och bolagsordning med Ekonomikontorets justeringar 201110-21.
Beslutsgång
Bengt Svensson yrkar att beloppsgränserna i ägardirektivet ändras i punkt 3.2g) till
200 prisbasbelopp (8,56 milj kr) när investeringar ska godkännas av Kommunfullmäktige och enligt 3.2a-b) till 50 prisbasbelopp (2,14 milj kr) när fastighetsfrågor ska
godkännas av Kommunstyrelsen samt att kanslichefen får uppdrag att se över
motsvarande förhållningssätt i Kommunstyrelsens reglemente/ delegationsordning.
Kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås anta reviderade ägardirektiv samt bolagsordning för
Treklövern Bostads AB enligt bilaga A-B Ks § 157/11.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kanslichefen att inkomma med förslag till revidering
av reglemente/delegationsordning för att få ett motsvarande förhållningsätt i
beslutsgången rörande kommunens fastigheter.
_____
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§ 158
Reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel
KS 2011.0547.043

Ärendet
Direktionen för Söderåsens miljöförbund har 2011-10-10 översänt förslag till ny taxa
för offentlig kontroll av livsmedel till medlemskommunerna för samråd, bilaga Ks §
158/11. Taxan och ny kontrollfaktor avses börja gälla den1 januari 2012.
En kontrollfaktor för livsmedelskontroll införs, där kontrollfaktorn utgör
Miljöförbundets timkostnad för kontroll och handläggning. Faktorn beräknas med
hjälp av SKL:s beäkningsmodell.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram nytt underlag för kommunens
taxesättning inom livsmedelskontrollen som en följd av Livsmedelsverkets nya
riskklassning för den offentliga livsmedelskontrollen. Klassningen ligger till grund
för vilken kontrolltid som varje livsmedelsanläggning tilldelas och därmed också
vilken årlig kontrollavgift företaget ska betala enligt förbundets taxa.
Den nya klassningsmodellen har kommit till efter en utvärdering av befintligt system
och syftar till att bättre spegla det verkliga behovet av kontroll. Den nya taxan har
fler indelningar efter verksamhetens storlek och tar hänsyn till behovet av kontroll av
redlighetsfrågor såsom märkning.
En annan viktig skillnad mot förbundets befintliga livsmedelstaxa och övriga taxor,
är att man nu enligt EU:s livsmedelslagstiftning ska räkna kontrolltid och inte
tillsynstid. Kontrolltid är ett snävare begrepp och inbegriper inte tillsynsmyndighetens tid för förebyggande insatser och arbete med stödjande karaktär som
informationsträffar. Restid ingår ej i kontrolltiden. Kontrollen ska vara helt
avgiftsfinansierad.
Beslutsunderlag
Söderåsens protokoll 2011-10-04, § 94.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-19, § 238.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel
samt delger Kommunfullmäktige beslutet.
_____
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§ 159
Miljörapport 2010 för Klippans kommun
KS 2011.0552.042

Ärendet
Miljöstyrgruppen har överlämnat sammanställd Miljörapport för 2010.
Beslutsunderlag
Miljöstyrgruppens minnesanteckningar 2011-09-13 jämte Miljörapport 2010.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-19, § 239.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättad Miljörapport 2010, bilaga Ks § 159/11.
____
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§ 160
Reviderad folkhälsoplan för Klippans kommun
KS 2011.0555.106

Ärendet
Kommunfullmäktige antog 2007-10-30, § 96, en plan för folkhälsoarbetet i
kommunen, vilken utgör grunden för det lokala folkhälsoarbetet. Utifrån planen
levererar folkhälsorådet årligen lokala välfärdsbokslut till Kommunfullmäktige.
Folkhälsorådet har nu upprättat ett reviderat förslag utifrån de erfarenheter som gjorts
sedan 2007.
Beslutsunderlag
Folkhälsorådets tjänsteskrivelse 2011-10-07, inklusive reviderad folkhälsoplan.
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-19, § 241.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås anta Folkhälsoplan för Klippans kommun enligt bilaga
Ks § 160/11.
_____
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§ 161
Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Klippans kommun
KS 2009.0370.003

Ärendet
Kommunkansliet har upprättat förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för
Klippans kommun enligt bilaga A Ks § 161/11.
Kommuner har enligt ordningslagen (1993:1617) och dess förordning (1993:1632)
rätt att meddela lokala ordningsföreskrifter. Sådana lokala föreskrifter får endast
innehålla bestämmelser som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på
offentlig plats eller för att förebygga att människors hälsa skadas till följd av
användningen av pyrotekniska varor. En lokal ordningsföreskrift får inte angå
förhållanden som redan finns reglerat i annan författning eller som enligt föreskrift i
annan författning kan regleras i annan ordning. Vidare får en lokal föreskrift inte
lägga onödigt tvång på allmänheten eller göra någon obefogad inskränkning i den
enskildes frihet ( 3 kap 12 § OL).
När en kommun beslutar att anta, ändra eller upphäva bestämmelser i de lokala
ordningsföreskrifterna ska detta omedelbart anmälas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen
upphäver föreskrifterna om man bedömer att de strider mot Ordningslagen.
Kommunkansliet har i ett PM redovisat de ändringar och tillägg som gjorts i
ordningsföreskrifterna. I ett avsnitt redovisas och motiveras hur förslag och
synpunkter, som inkommit underhand, rörande nedskräpning, skrotbilar, rökning,
lastbilar med farligt gods, förtäring av alkoholhaltiga drycker, hundar och
fyrverkerier behandlats.
Av Kommunfullmäktige remitterad motion från Hans Bertil Sinclair om införande av
utökat koppeltvång enligt bilaga B Ks § 161/11, har beretts i samband med det
framtagna förslaget till ordningsföreskrifter.
Beslutsunderlag
Kommunkansliets tjänsteskrivelse 2011-10-12 med förslag till reviderade lokala
ordningsföreskrifter för Klippans kommun.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-19, § 243.
Beslut
1.Kommunfullmäktige föreslås anta reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Klippans kommun, enligt bilaga A Ks § 161/11.
2.Motion om införande av utökat koppeltvång m.m. anses därmed besvarad,
bilaga B Ks § 161/11.
_____
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§ 162
Ordinarie sammanträdestider 2012
KS 2011.0591.101

Ärendet
Kommunkansliet lämnar förslag till fasta sammanträdestider för Kommunstyrelsen
och dess arbetsutskott under 2012. Onsdagar är som tidigare sammanträdesdag.
Kommunfullmäktiges sammanträden 2012 planeras hållas tisdagar kl 19.00 den 31
jan, 21 feb, 27 mars, 24 april, 29 maj, 28 aug, 25 sept, 23 okt, 27 nov samt kl 18.00
den 18 dec.
Beslutsunderlag
Kommunkansliets förslag till sammanträdestider 2011-10-12.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-19, § 244.
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdestider under år 2012:
Kommunstyrelsen sammanträder onsdagar kl 17.00: 11 jan, 1 feb, 7 mars, 4 april, 2
maj, 13 juni, 8 aug, 5 sept, 3 okt, 7 nov, 5 dec.
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder onsdagar kl 13.30: 18 jan, 8 feb, 22
feb, 14 mars, 21 mars, 11 april, 18 april, 9 maj, 30 maj, 20 juni, 1 aug, 22 aug, 12
sept, 19 sept, 10 okt, 24 okt, 14 nov, 21 nov, 12 dec.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tema-sammanträde onsdagar kl 13.30: 29 feb,
28 mars, 25 april, 26 sept, 31 okt, 28 nov. Två av dessa – ett på våren och ett på
hösten – tar upp tekniska förvaltningens frågor och två tema-sammanträden –
förslagsvis 25 april och 28 november – har inriktningen personal- och
arbetsmarknadsfrågor.
_____
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§ 163
Kommunens näringslivspris 2011
KS 2011.0711.140

Ärendet
Kommunstyrelsen utser årligen en företagare som erhåller kommunens
näringslivspris. Prissumman är 12 000 kr.
Yrkanden
1 Bengt Svensson (M) föreslår MO-Service El och Hushåll AB som mottagare av
årets pris.
2. Kerstin Persson (S) yrkar som tillägg att Anders Lindberg får uppdrag att dels
utreda hur man skulle kunna exponera kommunens pristagare på någon form av
samlingsplatta e d och dels se över kommunens olika näringslivsanknutna priser,
såväl vad avser omfattning som procedurer och kriterier.
Kommunstyrelsens beslut
1. Richard Olsson med familjeföretaget MO-Service El och Hushåll AB tilldelas
Klippans kommuns näringslivspris 2011 med följande motivering:
”Rickard Olsson har sedan generationsskiftet utvecklat en redan välfungerande
verksamhet. Den satsning som gjorts genom nybyggnationen på Fabriksvägen har
tillfört Klippans näringsliv ytterligare ett företag.”
2. Anders Lindberg får uppdrag att utreda hur man skulle kunna exponera
kommunens pristagare på någon form av samlingsplatta e d.
3. Anders Lindberg får vidare uppdrag att se över kommunens olika näringslivsanknutna priser, såväl vad avser omfattning som procedurer och kriterier.
_____
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§ 164
Internbudget 2012 för Kommunstyrelsens förvaltningar
KS 2011.0054.041

Ärendet
Förslag till internbudget för år 2012 för Kommunstyrelsens verksamhetsområde
föreligger.
Samverkan med fackliga organisationer är inte klar vad gäller den ekonomiska delen
av Tekniska förvaltningens internbudget.
Fråga om ökning av Tekniska förvaltningens anslag till skötsel av grönytor för att
uppnå samma beloppsnivå som 2011 avses prövas i KB 2012.
Tekniska förvaltningen har på uppdrag av Arbetsutskottet inför Kommunstyrelsens
sammanträde kompletterat med ytterligare ett mål avseende grönytor/blommor samt
särredovisat vissa kostnader under Fastighetsavdelningen m m.
Kommundirektören anmäler att tidplanen för Läderfabriksprojektet är ändrad och
därför bör bruttobudgeten för 2012 sänkas från 16 438 tkr till 1 438 tkr.
Nettobudgeten är densamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningarnas förslag till Internbudget 2012.
Arbetsutskottets protokoll 2011-10-26, § 247.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer Internbudget 2012 för Kommunstyrelsens
förvaltningar med undantag för den ekonomiska delen av Tekniska förvaltningens
budget, bilaga Ks § 164/11.
2. Arbetsutskottet får delegation att fastställda den ekonomiska delen av Tekniska
förvaltningens budget efter att samverkan med de fackliga organisationerna är
slutförd.
_____
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§ 165
Delegationsärenden
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på
kommunstyrelsens uppdrag:

Signatur justerare

2011-09-28 Enligt protokoll, §§ 220-223
2011-10-12 Enligt protokoll, §§ 224-231
2011-10-19 Enligt protokoll, §§ 234-245

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet

Bostadsanpassningsbidag
för tiden 2011-09-01—2011-09-30
_____

Teknisk förvaltning
assistent
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§ 166
Informationsärenden
Ärendet
Följande informationsärenden föreligger och läggs med godkännande till
handlingarna.
Dnr 2009.248-5.212
Helsingborgs stadsbyggnadsförvaltning – Samråd gällande Allerum – Hjälmshult,
ändring av översiktsplanen inklusive miljökonsekvensbeskrivning.
Dnr 2011.288-9.041
Kultur- och fritidsnämnden – Budgetuppföljning 2011.
Dnr 2011.689-1.107
Nårab – Extra bolagsstämma.
Dnr 2011.191-3.142
Lions Club Klippan – Redovisning Klippanfestivalen 2011.
Dnr 2011.428.214
Plan- och byggnämnden – Klippan 3:118 förslag till samråd (Åhällans väg, Solslätt).
Dnr 2011.461-2.372
Tekniska förvaltningen – Skrivelse till E.ON Elnät i Sverige AB gällande ny 20 kV
markkabel mellan Klippan och Kvidinge.
Dnr 2011.479-2.430
Plangruppen – Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Söderåsen
(SE0420154) i Klippans kommun.
Dnr 2011.698-1.512
Rigmor Carlsson – Skrivelse till Trafikverket gällande för hög hastighet på
Stidsvigsvägen i Klippan.
Dnr 2011.639-2.620
Revisionen – Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens
grundskolor.
Dnr 2011.687-1.872
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut till Bjärsgårds Lantbruks AB gällande tillstånd till
ingrepp i fast fornlämning nr 115 i Klippans socken i samband med
föryngringsavverkning inom fastigheten Bjärsgård 3:29, Klippans kommun.
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Sveriges kommuner och landsting – Jäv och beroende, enkät om miljö och
hälsoskydd i kommunerna 2011.
Folkhälsorådet - Sammanträdesprotokoll 2011-09-15.
Söderåsens miljöförbund – Minnesanteckningar 2011-04-26.
Söderåsens miljöförbund – Minnesanteckningar 2011-09-13.
Söderåsens miljöförbund – Sammanträdesprotokoll 2011-10-04.
Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 11:38, Förändring av
diskonteringsräntan i pensionskuldsberäkningen RIPS 07.
Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 11:39, Preliminär kostnads- och LSSutjämning 2012-2015.
Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 11:40, Konsekvenser av nya
skatteförfarandelagen.
Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 11:41, Webbaserad grundkurs om
Allmänna bestämmelser (AB).
Sveriges kommuner och landsting- Cirkulär 11:42, Budgetförutsättningar för åren
2011-2015.
_____
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