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KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-09-29

Kf § 46

Dnr 2009.98.111

Fyllnadsval
Kommunfullmäktige har 2009-08-25, § 34, bordlagt val av ny vice
ordförande i revisionen samt lekmannarevisor i Treklövern Bostads AB
efter Bertil Centergård, som flyttat från kommunen.
Kommunfullmäktige beslutar
att för återstående tid av mandatperioden 2007-2010 utse Karl-Gustav
Lundberg (m), Prästgatan 6, 264 35 Klippan, till ny revisor och vice
ordförande i revisionen samt lekmannarevisor i Treklövern Bostads AB.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-09-29

Kf § 47

3

Dnr 2009.332.111

Befrielse från uppdrag
Eva Lindberg (m), Nybygget 7884, 264 92 Klippan, har 2009-09-02
avsagt sig samtliga kommunala uppdrag p g a flyttning från kommunen.
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Eva Lindberg från samtliga kommunala uppdrag,
att hos länsstyrelsen begära ny rösträkning för utseende av ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Eva Lindberg, Moderaterna, samt
att till ny ersättare i plan- och byggnämnden för återstående tid av
mandatperioden 2007-2010 utse Malin Hammarstrand, Rosenvägen 6, 264
37 Klippan.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-09-29

Kf § 48

4

Dnr 2009.331.111

Befrielse från uppdrag samt fyllnadsval
Alexandra Tullsson (m), Vedby 7521, 264 93 Klippan, har 2009-09-03
avsagt sig uppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden samt
nämndens representant i Handikapprådet p g a flyttning från kommunen.
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Alexandra Tullsson från samtliga uppdrag samt
att till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden för återstående tid av
mandatperioden 2007-2010 utse Fredrik Hammarstrand, Rosenvägen 6, 264
37 Klippan, samt
att bordlägga val av ersättare (från barn- och utbildningsnämnden) i
Handikapprådet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-09-29

Kf § 49

5

Dnr 2009.357.111

Befrielse från uppdrag
Marianne Emgård (m), har i skrivelse inkommen 2009-09-28 avsagt sig
uppdraget som ledamot och 1:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Marianne Emgård från uppdraget som ledamot och 1:e vice
ordförande i barn- och utbildningsnämnden,
att till ny ledamot och 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
för återstående tid av mandatperioden 2007-2010 utse Ingrid Fredriksson,
Storgatan 15, 260 70 Ljungbyhed samt
att bordlägga fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter
Ingrid Fredriksson.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-09-29

6

Kf § 50
Information om folkhälsofrågor i Regionen
Regionråd Anders Åkesson informerar om folkhälsofrågor i regionen och
resultatet av Folkhälsoenkäten 2008.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kf § 51
Ks § 127
Au § 191

2009-09-29
2009-09-09
2009-08-26

7
2
10

Dnr 2009.319.042

Lokalt välfärdsbokslut för Klippans kommun 2008
Folkhälsorådet har sedan 2006 årligen sammanställt lokala välfärdsbokslut
för Klippans kommun. Välfärdsbokslutet innehåller statistik från olika
källor bl.a. SCB, Kommunala basfakta samt från ”Folkhälsoenkät i Skåne”,
som regionen genomför vart fjärde år.
2008 genomfördes den senaste folkhälsoenkäten och resultatet från
undersökningen presenterades under juni 2009.
Mot denna bakgrund har Folkhälsorådet beslutat att senarelägga redovisningen av det Lokala välfärdsbokslutet för 2008 eftersom det är mycket
viktigt att resultaten från Folkhälsoenkäten 2008 kan ingå i redovisningen.
Förslag till Lokalt välfärdsbokslut för 2008 föreligger nu enligt bilaga Au §
191/09.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att notera lokalt välfärdsbokslut för 2008 enligt bilaga Ks § 127/09 samt
att uppdra åt folkhälsorådet att under 2010 ta fram
- en plan för implementering av tobakspolicyn samt
- en övergripande näringspolicy/sockerpolicy för kommunen.
_____
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kf § 52
Ks § 128
Au § 168

2009-09-29
2009-09-09
2009-08-05

8
3
4

Dnr 2009.292.252

Förvärv av fastigheten Klippan Brohällan 7
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till köpekontrakt avseende
förvärv av fastigheten Brohällan 7 i Klippan enligt bilaga Au § 168/09.
Fastighetens areal är 4 414 kvm. Säljare är Preben Bröndum Kristiansen och
Marianne Thorvil. Köpeskillingen uppgår till 900 000 kr.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att förvärva fastigheten Klippan Brohällan 7 av Preben Bröndum
Kristiansen och Marianne Thorvil för en köpeskilling av 900 000 kr samt
på de övriga villkor som framgår av köpekontrakt, bilaga Au § 168.
_____
Kommunstyrelsens beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att utöka investeringsbudgeten 2009 med 900 000 kronor för förvärv av
fastigheten Brohällan 7.
_____
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kf § 53
Ks § 132
Au § 173

2009-09-29
2009-09-09
2009-08-05

9
7
10

Dnr 2009.269.043

Plan- och bygglovtaxa – ändrat grundbelopp
Kommunens gällande plan- och bygglovtaxa bygger på Kommunförbundets
taxa från 1995. Taxans grundbelopp används för beräkning av ärendeuppgifter. Klippans kommun ligger lägst bland omgivande kommuner
gällande grundbeloppet.
Sveriges kommuner och landsting har senare kommit ut med förslag till taxa
”plan- och bygglovtaxa 2004”, bilaga Au § 173/09.
Miljö- och byggnämnden har 2009-06-15, § 89, föreslagit
kommunfullmäktige
- att anta Sveriges kommuner och landstings plan- och bygglovtaxa 2004
att gälla fr o m 2009-09-01,
- att öka grundbeloppet till 30 kr,
- att årligen uppräkna grundfaktorn med konsumentprisindex (KPI) med
2009 som basår samt
- att ärenden inkomna före kommunfullmäktiges beslut ska beräknas med
den tidigare grundfaktorn och plan- och bygglovtaxan.
I arbetsutskottet yrkar Bengt Svensson att indexregleringen avrundas nedåt
till helt krontal.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta plan- och bygglovtaxa enligt bilaga Au § 173/09 att gälla fr o m
2009-10-01,
att öka grundbeloppet till 30 kr,
att årligen uppräkna grundbeloppet, med konsumentprisindex (KPI) med
2009 som basår, med avrundning nedåt till helt krontal samt
att ärenden inkomna före kommunfullmäktiges beslut ska beräknas med det
tidigare grundbeloppet och plan- och bygglovtaxan
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-09-29

Kf § 53 forts
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kf § 54
Ks § 139
Au § 180

2009-09-29
2009-09-09
2009-08-05

11
16
18

Dnr 2009.270.003

Ändring av barn- och utbildningsnämndens reglemente
I nämndens reglemente § 1 står det att ”nämnden fullgör kommunens
uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och vuxna samt inom
förskole- och fritidsverksamheten. Nämndens uppgifter omfattar
förskoleverksamhet, grundskola, skolbarnomsorg, särskola, gymnasieskola
och kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning och
uppdragsutbildning.”
Det finns förslag om att barn- och utbildningsnämnden ska starta
yrkeshögskoleutbildningen Assistant Head Greeenkeeper. Yrkeshögskola
finns inte inom nämndens uppgifter. Barn- och utbildningsnämnden har
därför 2009-06-15, § 95, föreslagit att kommunfullmäktige i reglementet för
barn- och utbildningsnämnden lägger till yrkeshögskola i nämndens
uppgifter.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att i Reglementet för Barn- och utbildningsnämnden § 1 lägga till
”yrkeshögskola” inom nämndens uppgifter.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet.
_____
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kf § 55
Ks § 141
Au § 182

2009-09-29
2009-09-09
2009-08-05

12
19
20

Dnr 2009.306.111

Valdistriktindelning
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000
röstberättigade. Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet endast om det
finns särskilda skäl. Det krävs synnerliga skäl för att ett valdistrikt ska få
omfatta färre än 300 röstberättigade. Denna nedre gräns är satt med hänsyn
till att skyddet för valhemligheten ska kunna bibehållas.
Klippans kommun har 12 valdistrikt. Dessa har fastställts under en tid då
församlingsgränserna hade betydelse för indelningen, vilket inte längre är
fallet. Av de tolv distrikten har det minsta distriktet 333 och det största 1695
röstberättigade.
Föreligger nu förslag till ny indelning. Enligt förslaget är kommunen
indelad i 9 valdistrikt med mellan 1025 och 1675 röstberättigade. Förslaget
bygger i övrigt på de anvisningar som Valmyndigheten lämnat. Enligt dessa
ska valdistrikten ha namn som beskriver det område som avses.
Valnämnden har 2009-06-24, § 21, föreslagit
att kommunfullmäktige antar ny valdistriktsindelning enligt kartbilaga,
bilaga Au § 182/09 samt
att valdistrikten ges följande namn:
Östra Ljungby-Stidsvig m fl
Storäng-Vedby m fl
Klippan N-Gråmanstorp m fl
Klippan V
Klippan NÖ-Solslätt
Klippan SÖ-Nyslätt-Elfdalen
Krika-Bonnarp-Nybygget
Ljungbyhed-Spången
Riseberga-Färingtofta m fl
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla valnämndens förslag.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2009-09-29
2009-09-09
Kf § 55 forts
Ks § 141 forts
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet.
_____
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13
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KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kf § 56
Ks § 145
Au § 188

2009-09-29
2009-09-09
2009-08-26

14
25
7

Dnr 2009.315.107

Ägardirektiv för Norra Åsbo Renhållnings AB
Kommundirektören har sammanfattat förslag till nya ägardirektiv för
renhållningsbolaget enligt bilaga Au § 188/09.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta nya ägardirektiv för Norra Åsbo Renhållnings AB enligt bilaga Au §
188/09.
_____
I kommunstyrelsen yrkar Bengt Alfredsson (c), Jens Leandersson (sd) och
Johan Pettersson (s) avslag på punkten ”Arbeta fram former för att
kommunala sysselsättningsprojekt eller ideella organisationer ska ges
möjlighet att från återvinningsgårdar ta tillvara deponerade ting”.
I övrigt tillstyrks arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Bengt
Alfredssons m fl. yrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifalles.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar Ja.
Den som stöder Bengt Alfredssons m fl. yrkande röstar Nej.
Vid därefter följande omröstning avges 8 Ja-röster, nämligen av Margareta
Dahlgren, Jens Westring, Göran Sjögren, Richard Johansson, Gunilla
Svensson, Carina Andersson, Kerstin Persson och Bengt Svensson samt
3 Nej-röster, nämligen av Bengt Alfredsson, Johan Pettersson och Jens
Leandersson.
Arbetsutskotts förslag har därmed antagits.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2009-09-29
2009-09-09

15
26

Kf § 56 forts
Ks § 145
Kommunfullmäktige beslutar
att anta nya ägardirektiv för Norra Åsbo Renhållnings AB enligt bilaga
Ks § 145/09.
Det noteras att Rune Persson (s) och Karl-Axel Wilhelmsson (c) ej deltagit
i behandlingen av detta ärende på grund av jäv.
Jens Leandersson (sd) reserverar sig mot resultatet.
_____
Yrkanden i kommunfullmäktige:
1 Bengt Svensson m fl (m), Bert-Inge Karlsson (kd) och Gunilla Svensson
(s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
2 Anders Rolfsson m fl (c) yrkar att punkten ”Arbeta fram former för att
kommunala sysselsättningsprojekt eller ideella organisationer skall ges
möjlighet att från åtevinningsgårdar ta tillvara deponerade ting” skall
återremitteras för ytterligare utredning.
3 Bengt Svensson (m) yrkar som tillägg till kommunstyrelsens förslag att
ordet ”eller” byts till ”,” i den punkt som Anders Rolfsson föreslår
återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar avslå återremissyrkandet och därefter bifalla
kommunstyrelsens förslag jämte tilläggsyrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att anta nya ägardirektiv för Norra Åsbo Renhållnings AB enligt bilaga Kf §
56/09.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga Kf § 56/09
Bilaga Ks § 145/09
Bilaga Au § 188/09

2009-05-13
Kompl 2009-08-18, 2009-09-29

ÄGARDIREKTIV FÖR NORRA ÅSBO
RENHÅLLNINGSAKTIEBOLAG
Allmänt
Bolagets verksamhet regleras, förutom genom lagar och författningar, av gällande bolagsordning, verksamhetsmål samt andra förekommande avtal mellan bolaget och kommunerna.
Kommunala ändamålet
Bolaget är organ för kommunal verksamhet och således underordnat kommunerna
Klippan, Perstorp och Örkelljunga.
Nårab skall för dessa svara för renhållningsfrågor inom kommunerna.
Med beaktande av gällande lagstiftning kring miljö, återvinning och resurshushållning
skall Nårab svara för insamling, transport och behandling av avfall. Detta skall ske
genom ett optimalt resursutnyttjande.
Verksamhetsinriktning
Nårab skall bedriva sin verksamhet med inriktning på en långsiktig och hållbar
utveckling ur miljösynpunkt. Återanvändning och återvinning skall öka och
avfallsmängden till deponering minska. Det avfall som slutgiltigt uppkommer skall
behandlas på ett miljöriktigt sätt.
För att utföra uppgiften och nå en hög grad av måluppfyllelsen skall Nårab:
• Hushålla med naturresurser (råmaterial, produkter och energi) samt sträva efter att minska
transporter och övrig användning av icke förnyelsebara bränslen.
• Arbeta med förebyggande miljöarbete och sträva efter att ständigt förbättra verksamheten.
• Sträva efter att anlitade entreprenörer och leverantörer uppfyller motsvarande miljökrav
som Nårab ställer på sin egen verksamhet, t ex genom att kräva gasbilar.
• Öka det allmänna miljömedvetandet genom att informera kunder och samarbetspartners
och så långt som möjligt även samhället i övrigt om nödvändigheten av att arbeta för ett
kretsloppssamhälle, t ex genom att delta i miljöundervisning.
• Utveckla servicen och organisationen vid återvinningsgårdarna så att källsorteringen
stimuleras maximalt, t ex genom utökat lördagsöppet.
• Energin i avfallen skall omsättas som biogas eller avfallsbränslen.
• Ha full kontroll på insamling och kvalitetssäkrad hantering av farligt avfall i kommunerna.
• Ha en aktiv och rådgivande roll i kommunernas ansvar för gamla kommunala deponier.
• Utveckla samverkan med andra renhållningsbolag i syfte att optimera verksamheten.
• Som tillval erbjuda de alternativ som efterfrågas av de olika ägarkommunerna.
Tillval för Klippans kommun: I taxan inarbetas att kommuninvånarna utan kostnad
på återvinningsgårdar får lämna grovsopor i form av osorterbart avfall om maximalt

Bilaga Kf § 56/09
Bilaga Ks § 145/09
Bilaga Au § 188/09
2 x 160 liter vid varje tillfälle. I samband med införandet är informationen till brukarna
särskilt viktig.
• Verka för att hämtningsvillkoren för abonnenterna förbättras. De abonnenter som tidigare
haft avfallshämtning vid tomtgränsen skall även fortsättningsvis erhålla denna
hämtningsservice utan extra kostnader. Detta skall åstadkommas genom att av
entreprenörer kräva anpassad fordonsstorlek.
• Arbeta fram former för att kommunala sysselsättningsprojekt, ideella organisationer rev Kf
skall ges möjlighet att från återvinningsgårdar ta tillvara deponerade ting.
§ 56/09
•
Planera för deponins i Hyllstofta långsiktiga användning. Om den principiella
användningen av deponin föreslås ändrad skall ägarsamråd hållas.
Samrådsförfarande
Ägarsamråd med respektive ägarkommuns kommunstyrelses presidium skall ske årligen
exempelvis inför budget eller bokslut. Nårab ansvarar för inbjudan som tillställs
respektive ägare.
Utöver ovanstående ägarsamråd skall samråd mellan Nårabs presidium och
ägarkommunernas kommunstyrelseordförande ske årligen på initiativ av Nårab. Samråd
skall även ske på Nårabs initiativ när det är särskilt påkallat på grund av frågor av
principiell betydelse eller annars är av större vikt samt när representant för ägarkommun
anser att behov föreligger.

Övrigt
Lekmannarevisorn och ersättaren skall ges möjlighet att, på Nårabs bekostnad, anlita sakkunniga biträden.
Bolaget skall vidare skapa ett system för en aktiv brukardialog.
Ekonomiska grundmål:
Verksamheten skall bedrivas utifrån att den kommunala självkostnads- och likställighetsprincipen är tillämplig. I kostnaderna skall ingå återställningskostnader av deponianläggning samt framtida kostnader för behandling av lakvatten. Kostnader härför avsättes årligen.
De ekonomiska grundkraven fastställes enligt följande:
- Hushållstaxa
Hålla en hushållstaxa för avfallshantering med källsortering som, i förhållande till
likvärdig service, inte överstiger genomsnittet i Skåne i förhållande till servicenivån.
Nårab skall upprätta redovisning över måluppfyllelsen i samband med
verksamhetsredovisningen.
- Företagstaxor
Hålla marknadsanpassade taxor för företag så att intäkterna överstiger självkostnad. Som
en följd av detta får inte andelen deponi markant förändras.

Bilaga Kf § 56/09
Bilaga Ks § 145/09
Bilaga Au § 188/09
- Soliditet
Soliditeten skall långsiktigt uppgå till minst 15 %.
- Avkastning
Avkastning på totalt kapital skall uppgå till minst 3 %. Avkastningen skall i första hand
användas till investeringar och annan konsolidering.

- Utdelning
Utdelning på insatt kapital kan komma i fråga först då soliditets- och avkastningsmålen
har uppnåtts, samt konsolidering enligt ovan har genomförts.
Definitioner:
Soliditet: Justerat eget kapital / balansomslutningen
Justerat eget kapital: Eget kapital + 72 % av obeskattade reserver
Totalt kapital: Eget samt främmande kapital ( = totala tillgångarna )
Avkastning på totalt kapital: Resultat före räntekostnader i förhållande till genomsnittliga
totala tillgångarna (IB + UB).
2
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2009-09-29
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2009-08-26

16
27
8

Dnr 2009.294.045

Borgen för Nårabs verksamhet på Hyllstofta avfallsanläggning
Nårab har behandlat och deponerat avfall på Hyllstofta avfallsanläggning på
fastigheten Hyllstofta 46:2 i Klippans kommun sedan 1975. Sammanlagt ca
1 500 000 ton avfall har deponerats på Hyllstofta avfallsanläggning.
Nårab har i skrivelse 2009-07-16 ansökt om kommunal borgen för sin
verksamhet på Hyllstofta avfallsanläggning. Detta följer av ett nytt tillstånd
som givits för verksamheten på villkor att ekonomisk säkerhet ställs för de
skyldigheter som gäller deponeringsverksamheten. Syftet med säkerheten är
i första hand att säkerställa att Nårab utför sluttäckningen av befintlig
deponi enligt de regler som finns i deponeringsförordningen.
Den totala säkerhet som skall ställas är 56 850 000 kr. Nårab har i sin
ansökan fördelat detta proportionellt mot ägarandelen. Klippans del blir då
28 425 000 kr. Det tillstånd som Länsstyrelsen beviljade 2009-05-07 har
överklagats av Nårab. Borgensbeloppet kan därför komma att ändras.
I det förslag till borgensförbindelse som Nårab bifogat sin ansökan är dock
borgen utformad som solidarisk sådan. Det skulle innebära att alla tre
kommunerna borgar för totalsumman. Vid ett utkrävande av borgen kan då
fordringsägaren rikta sig till vilken av borgensmännen som helst. Denne har
sedan regressrätt (återkrävningsrätt) mot de övriga på deras andel.
Konsekvensen av detta hos kommunerna är bland annat att alla tre i sina
årsredovisningar måste ta upp totalsumman som ansvarsförbindelse.
Efter kontakter med Länsstyrelsen i Skåne, bland annat med Miljöprövningsdelegationens ordförande, så har kommundirektören fått preliminärt
besked om att enskild borgen är tillräcklig säkerhet, innebärande att
åtagandet kan fördelas enligt Nårabs ansökan.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra åt kommundirektören att utforma förslag till borgensförbindelse.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Nårab en ekonomisk säkerhet på högst 30 Mkr som enskild
proprieborgen (såsom för egen skuld) för bolagets deponeringsverksamhet
på Hyllstofta avfallsanläggning. Borgensbeloppet skall bestämmas efter
slutligt beslut om tillstånd för verksamheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2009-09-29
2009-09-09

17
28

Kf § 57 forts
Ks § 146
I kommunstyrelsen yrkar Bengt Svensson (m) följande tillägg till
kommunstyrelsens förslag:
att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 1992-04-28, § 26, ta ut
borgensavgift med 0,25% av borgensbeloppet, d v s med 75 000 kronor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Nårab en ekonomisk säkerhet på högst 30 Mkr som enskild
proprieborgen (såsom för egen skuld) för bolagets deponeringsverksamhet
på Hyllstofta avfallsanläggning. Borgensbeloppet skall bestämmas efter
slutligt beslut om tillstånd för verksamheten samt
att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 1992-04-28, § 26, ta ut
borgensavgift med 0,25% av borgensbeloppet, d v s med 75 000 kronor.
Det noteras att Karl-Axel Wilhelmsson (c) och Rune Persson (s) inte
deltagit i behandlingen av detta ärende på grund av jäv.
Det noteras vidare att Jens Leandersson (sd) ej deltagit i beslutet.
_____
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 58
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2009-09-29
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18
17
19

Dnr 2007.438.100

Motion om att instifta ett föreningspris
Michael Nemeti, Socialdemokraterna, har inlämnat motion om att instifta ett
föreningspris enligt bilaga Au § 181/09. Arbetsutskottet har 2008-01-23, §
26, remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning.
Kultur- och fritidsnämnden har 2009-06-17, § 67, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att priset skall delas ut till en person per år,
att priset skall delas ut till en föreningsledare som utfört ett framgångsrikt
arbete för att barn, ungdomar och äldre ska må bra,
att priset endast kan delas ut en gång till samma person, undantag om
föreningsledaren är verksam i flera föreningar,
att föreningsledarpriset består av ett stipendium om 5 000 kr och ett diplom,
att alla kommuninvånare har rätt att föreslå en kandidat senast den 31
oktober varje år,
att beslut om vem som får priset fattas av kultur- och fritidsnämnden i
december,
att priset delas ut under januari i samband med utdelningen av minnesgåvor
för idrottsliga prestationer samt
att föreningsledarpriset delas ut under en försöksperiod 2010-2012.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen samt
att bifalla kultur- och fritidsnämndens förslag i ärendet.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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18

Kf § 58
Ks § 140
Au § 181
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen,
att priset skall delas ut till en person per år,
att priset skall delas ut till en föreningsledare som utfört ett förtjänstfullt och
framgångsrikt arbete inom kommunens föreningsliv,
att priset endast kan delas ut en gång till samma person, undantag om
föreningsledaren är verksam i flera föreningar,
att föreningsledarpriset består av ett stipendium om 5 000 kr och ett diplom,
att alla kommuninvånare har rätt att föreslå en kandidat senast den 31
oktober varje år,
att beslut om vem som får priset fattas av kultur- och fritidsnämnden,
att priset delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i december
att föreningsledarpriset delas ut under en försöksperiod 2010-2013.
_____
I kommunfullmäktige yrkar Michael Nemeti (s) att priset ska delas ut redan
2009.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Michael
Nemetis yrkande och finner att kommunstyrelsens förslag bifallits.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja
Den som stöder Michael Nemetis yrkande röstar Nej.
Vid därefter följande omröstning avges 19 Ja-röster och 16 Nej-röster enligt
till detta protokoll fogad sammanträdeslista. 6 ledamöter avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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12

Dnr 2008.294.023

Motion angående Anställningstrygghet, kontinuitet och
personalförsörjning
Kommunfullmäktige remitterade 2008-09-30, § 79, till kommunstyrelsen
för beredning av Rune Persson, Socialdemokraterna, inlämnad motion
angående anställningstrygghet, kontinuitet och personalförsörjning, bilaga A
Au § 291/08.
Arbetsutskottet har remitterat motionen till personalkontoret för beredning.
Personalkontoret har 2009-07-17 inlämnat yttrande på motionen, enligt
bilaga B Au § 193/09
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till personalkontorets yttrande anse motionen besvarad.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet.
_____
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga B Kf § 59/09
Bilaga B Ks 148/09
Bilaga B Au § 193/09
Personalkontoret

Datum

Beteckning

2009-10-14

Dnr 2008.294.023

Ert datum

Er beteckning

Svar på motion
Au § 291
Motion om Anställningstrygghet, kontinuitet och personalförsörjning.
Motionställaren tar upp tre delfrågor i motionen Önskad sysselsättningsgrad,
Visstidsanställning samt Valideringsmöjligheter.
Dessa besvaras var och en för sig. Underlaget till nedanstående svar är framtaget i dialog
med Äldreomsorgschef Tina Thomasson.
Den personalekonomiska berättelsen för 2008 visar att kommen totalt minskar antalet
årsarbeten med visstidsanställd personal och timavlönade anställningar. Problemet som
syntes för första gången är att fler personer är anställda på en visstids- och timavlönad
anställning än tidigare och därmed kan våra brukare uppleva en ökad personalomsättning
i sina kontakter med kommunen framför allt inom Socialförvaltningen och Barn- och
utbildningsförvaltningen. I schemalagda verksamheter följer naturligt att brukare får fler
kontakter med kommunanställd personal.
Personalomsättning för våra tillvidareanställda har inte kunnat mätas under de gångna
åren, metoder finns först 2009, men den allmänna uppfattningen är att omsätningen är
låg. En fundering kring varför antalet medarbetare i visstidsanställningar så tydligt ökade
under 2008 kan vara den förändring som skett i releringen kring arbetslöshetsförsäkringen. Deltids- och helt arbetslösa är begränsade i att ta arbete som inte omfattar
det antal timmar som motsvarar personens dagsersättning eller högre utan framtida
konsekvenser och kan därför känna sig tvingade att tacka nej till en tidsbegränsad
anställning. Konsekvenser för kommunen är då att fler personer behöver vara tillgängliga
för att täcka kommunes behov av visstidsvikarier.
Under våren 2009 har Barn- och utbildningsförvaltningen i praktiken infört ett
vikariestopp för timavlönade.
Önskad sysselsättningsgrad: Äldreomsorgen är medveten om den problematik som
uppstår med vikarie besättning av tjänster och arbetar målmedvetet med att minska
antalet visstidsanställda med delmål att öka kontinuitet och kompetens i mötet med
brukaren. Man har tagit ställning till att vid ett tillfälligt personalbehov är
visstidsanställningar med månadlön att föredra framför visstidsanställningar med
timavlöning.
Äldreomsorgens partsgemensamma projekt med att erbjuda önskad sysselsättningsgrad
till våra tillsvidareanställda pågår under 2009. Förutsättningarna är goda då vi numera har
tekniskt stöd till schemalösningar ( Time Care) direkt kopplat till kommunens lönesystem
samt att de fackliga organisationerna har förändrat sitt förhållningssätt till alternativa
arbetstidslösningar – kommunen har numera ett avtal med Kommunal om plus och minus
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tid, vilket underlättar schemaläggning och flexibiliteten för verksamheten. Ett flertal
arbetsplatser prövar under 2009 alternativa arbetstidsmodeller som skall utväderas
succesivt. Projektledare för ytterligare fokusering tillträder hösten 2009.
Det arbete som pågår inom äldreomsorgen kommer att innebära att vi i ökad omfattning
kan erbjuda våra anställda önskad sysselsättningsgrad i kombination med att vi kommer
att minska antalet vikarier och därmed öka kontinuitet och kompetens i mötet. Detta
tillväga gångssätt kan bli framgångsrikt och därmed minska behovet av resursteam och
pooler.
Visstidsanställning: Att vara anställd på begränsad tid föder automatiskt en oro för vad
som kommer att ske då anställningen upphör. Blir det förlängning eller finns det
möjlighet till en tillsvidareanställning? Klippans kommun är vid rekryteringen tydlig med
vilka kompetenskrav som krävs för en tillsvidareanställning och informerar
visstidsanställda om detta samt om konsekvenser för då medarbnetaren inte införskaffar
sig denna kompetens parallellt med en visstidsanställning – visstidsanställningen kommer
att upphöra. Inom handikappomsorgen finns ett resonemang om att i ökad utsträckning
använda PAN- avtalet för de anställda som inte har erfoderlig kompetens men där
brukaren förordar en anställning.
Vi vet att det framtida personalförsörjningsbehovet gör att vi måste uppfattas som en
attraktiv arbetsgivare för att överhuvudtaget kunna bemanna våra tjänster.
Äldreomsorgen är medveten om att vi i en ökad utsträckning och på ett bättre sätt bör
motivera och stimulera goda vikarier till kompletterande studier via Vuxenutbildningen
eller andra anordnare. Ett sätt att uppnå detta kan vara att erbjuda vikarier
medarbetarsamtal efter en längre tids vikariet samt att påtala möjligheten att via
vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare kunna erbjuda coaching/ vägledning.
Denna möjlighet till vägledning via vuxenutbildningen har kommunens invånare redan
idag.
Validering: Validering av kunskaper har skett inom äldreomsorgen under en längre
period. Validering av framförallt undersköterske kompetens har genomförts i samverkan
med vuxenutbildningen som sedan genomfört det formella kompletteradet av kunskaper.
De sjukvårdsbitäden som fått sin tjänst konverterad till undersköterska har i samband
med detta lönesatts utifrån den nya tjänsten krav. Då äldreomsorgen har en hög andel
undersköterskeutbildade medarbetare, där de allra flesta sjukvårdsbiträden vid något
tillfälle fått erbjudande om validering och kompetens utveckling så har frågan just nu en
lägre prioritet.
När det gäller validering till yrken med krav på högskoleutbildning är det svårare att
validera och kompetensnivån bör godkännas av högskoleverket. De barnskötare som
tillfälligt och till delar fyller en befattning som förskollärare/fritidspedagog lönesätts efter
kommunens lönepolicy och gällande lönekriterier – ansvar, måluppfyllelse, personlig
utveckling, engagemang och samarbete.

Förslag till beslut:
att notera informationen och anse motionen besvarad.
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Dnr 2009.338.312

Motion angående gång- och cykelväg på sträckorna Färingtofta Snälleröd samt Spången - Riseberga
Anders Rolfsson har 2009-09-08 inlämnat motion om utredning av gångoch cykelväg på sträckorna Färingtofta–Snälleröd samt Spången–Riseberga,
bilaga Kf § 60/09.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2009-09-29

22

Kf § 61
Delgivningsärenden
Dnr 2009.261.111
Länsstyrelsen – Protokoll 2009-09-11 om utseende av Margareta Dahlgren
(kd) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Sven Carlsson.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2009-09-29
Omröstningar

Beslutande (fullmäktige och
tjänstgörande ersättare)

Närvaro § 58

Ja
Rune Persson, s

1

Bengt Svensson, m

1

Eva Stjärnlind, s

1

Hans-Bertil Sinclair, m

1

Boris Svensson, s

1

Anders Rolfsson, c
Margarta Haraldsson, sd
Jens Leandersson, sd

1

§
Nej Ja
1

1
1
1
1
1

§§ 46-49
§§ 50-61

1

Bert-Inge Karlsson, kd
Karl-Erik Persson
Anna-Lena Lundin, s

1

1

Pia Dahl, m

1

1

Mats Agrell, m

1

1

Kerstin Persson, s

1

1

Annika Ingelström-Nilsson, fp

1

1

Cecilia Scott, m

1

1

Göran Sjögren, s
Göran Andreasson sd
Matthias Rausbo, sd
Margareta Dahlgren
Anders Johansson, kd

1

1

1

1

1

1

Mats Waldemarsson, s

1

Kenneth Dådring, m

1

Michael Nemeti, s

1

Ingrid Larsson, m

1

Madeleine Atlas, c

1

1

1

1
1
1
avstår
1

§
Nej Ja

§
Nej Ja

§
Nej Ja

Nej

Omröstningar
Beslutande (fullmäktige och
tjänstgörande ersättare)

Närvaro § 58

Ja

§
Nej Ja

Olle Nilsson, s

1

1

Carina Andersson, v
Rune Samuelsson
Kaj Persson, s

1

1

1

1

Jan-Olof Karlsson, m
Gun Samuelsson
Björn Lundin, s

1
1

1

Fredrik Haraldsson, sd

1

1

Ljerka Cacija, kd

1

Kent Lodesjö, s

1

Henrik Gudmundsson, c

1

Nils-Olof Johansson, fp

1

Gunilla Svensson, s

1

Ingemar Emgård, m

1

Roland Åkesson, s

1

Björn Samuelsson, m

1

avstår

Per-Olof Nilsson, s

1

1

Marianne Emgård, m

1

Johan Pettersson, s

1

1

Eva Bergfalk, m

1

avstår

Jan Lindberg, c

1

Bengt Alfredsson
Ej tjg ersättare
Gunnel Grånsten

1

Rose-Marie Svensson

1

Anders Nilsson

1

1

1

1
avstår
1
avstår
1
avstår
1

1

1
19
16
6 avstår

§
Nej Ja

§
Nej Ja

§
Nej Ja

Nej

