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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.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009.200.250

Ändring av detaljplan för Nyslättsområdet
Plangruppen föreslår i PM 2009-07-10 att gällande detaljplan för
Nyslättsområdet ändras.
Planen har som syfte att skapa flera bostadstomter för att tillgodose
efterfrågan på lediga tomter i Klippan genom att ändra del av gällande
detaljplan från allmänt ändamål till bostadsändamål.
Genom planändringen utökas gällande detaljplan för bostäder med byggrätt
för sex nya villatomter.
Planområdet, ca 6 000 kvm, ligger på Nyslätt i östra delen av Klippan, ca
100 m norr om Skånebanan, öster om Forsby idrottsplats och i direkt
anslutning till blivande villaområde (del av storkvartersplan), bilaga Au §
170/09.
Marken ägs av Klippans kommun. Kostnaden för planläggningen beräknas
uppgå till ca 50 000 kr (exkl ev utredningar avseende radonförekomst,
geoteknik, buller m m).
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt plangruppen att ändra gällande detaljplan för Nyslättsområdet
enligt de intentioner och avgränsningar som redovisats ovan.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag samt
att anvisa 50 000 kronor ur anslaget till arbetsutskottets förfogande till
planarbetet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009.185.214

Detaljplan för industriändamål – Östra Ljungby 3:2, del av
Miljö- och byggnämnden har 2009-06-15, § 90, föreslagit att planförslaget
enligt bilaga Au § 171/09 ställs ut för samråd.
Föreliggande detaljplan har som syfte att tillskapa ett verksamhetsområde
vid väg E 4 i Östra Ljungby och är ett led i kommunens utveckling enligt de
mål som översiktplanen anger.
Större delen av planområdet föreslås användas för verksamheter; industri,
handel och kontor. Bestämmelserna medger alltså en mångsidig användning
av området, något som är nödvändigt eftersom framtida intressenter i dag
inte är kända.
Planområdet är beläget väster om Östra Ljungby samhälle, söder om väg E
4 och väster väg 13. Planarealen är ca 11 ha.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa ut förslag till detaljplan för industriändamål, del av Östra Ljungby
3:2 för samråd.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks § 131
Au § 172

2009-09-09
2009-08-05

6
9

Dnr 2009.178.214

Detaljplan för bostäder – Östra Ljungby 7:5, del av
Miljö- och byggnämnden har 2009-06-15, § 92, föreslagit att planförslaget
enligt bilaga Au § 172/09 ställs ut för samråd.
Syftet är att tillskapa ca 10 st attraktiva tomter för friliggande bostadshus.
Efterfrågan på villatomter i Östra Ljungby är stor. Planförslaget innebär att
allmän platsmark ändras till mark för bostadsbebyggelse.
Den nya bebyggelsen kommer att ansluta till befintlig infrastruktur i form av
gatu- och VA-nät, kollektivtrafik, skolor, barnstugor m m. Det nya området
trafikmatas via Gullvivevägen.
Planområdet ligger på den norra sidan av Gullvivevägen i Östra Ljungby i
ett befintligt bostadsområde. Planområdet omfattar ungefär 1,2 ha.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa ut förslag till detaljplan för bostäder, del av Östra Ljungby 7:5 för
samråd.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks § 132
Au § 173

2009-09-09
2009-08-05

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
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Dnr 2009.206.050

Revisionsrapport – Granskning av upphandling, el-arbeten och
vitvaruservice
På revisionens uppdrag har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
genomfört en granskning av kommunens och Treklöverns upphandling av
el-arbeten och vitvaruservice. Revisionen har vid sammanträde 2009-06-22
antagit föreliggande presentation att delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att notera rapporten.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att notera rapporten.
Det noteras att Karl-Axel Wilhelmsson ej deltagit i behandlingen
av detta ärende.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009.275.010

Revisionens granskning avseende kommunens anpassning till
befolkningsförändringar
På revisionens uppdrag har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
genomfört en granskning avseende verksamheternas anpassning till
befolkningsförändringar. Syftet med granskningen var att undersöka om
kommunen har en tillräckligt väl underbyggd planering inför befolkningsförändringar. Revisionen har vid sammanträde 2009-06-22 antagit
föreliggande rapport. Revisionen önskar svar på de bedömningar som
upptagits i revisionsrapporten senast den 7 oktober från kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna följande svar till Revisionen:
Erfarenheter från tidigare arbete med befolkningsprognoser har resulterat i
att Klippans kommun för tillfället prioriterar framtagande av en kommungemensam befolkningsprognos med längre tidshorisont. Klippans kommun
är en förhållandevis liten kommun som ingår i en expansiv del av Skåne.
Detta innebär att rent demografiskt framräknade förändringar drunknar i
befolkningsförändringar som sker på grund av in- och utflyttning.
Exempelvis utgör antalet födda respektive döda under ett år enbart mellan
10 och 20 % av antalet in- respektive utflyttade från kommunen. En
tillbakablick under ett antal år visar även att kommunens befolkningsutveckling är helt avhängigt ett positivt flyttningsnetto eftersom födelseöverskottet
generellt är negativt. Ett annat sätt att beskriva flyttningsnettots påverkan är
att 6,5 % av medborgarna byts varje år. En ganska hög siffra, som vi dock
delar med andra kommuner i samma storlek.
I motsats till vissa andra kommuner i Skåne styr inte Klippan heller
utvecklingen när det gäller flyttningsnettot eftersom tillgången på bostäder/
villatomter rent allmänt överstiger efterfrågan. Klippans kommuns fokus
måste helt enkelt utgå ifrån att dels behålla så stor andel av befintlig
befolkning som möjligt och samtidigt attrahera så många som möjligt nya
inflyttade medborgare. Någon djupare analys av vilka kategorier och därmed
familjestruktur, som flyttar till Klippan, är inte gjord. Befolkningstillskott är
välkommet med tanke på att en viss årlig befolkningsökning kännetecknar en
kommun i utveckling vilket i sig är en faktor som påverkar utvecklingen.
Vissa tendenser går dock att utläsa såsom att ett ökat antal danskar väljer att
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 134
Au § 175 forts
bosätta sig i kommunen samt att en grupp inflyttade kan kategoriseras såsom
”återvändare” (i Klippans kommun uppväxta ungdomar, som när de bildar
familj väljer att bosätta sig i Klippan, något som går att utläsa av svaren i de
enkäter, som skickas till nyinflyttade). Att befolkningsutvecklingen är
avhängig flyttningsnettot i en situation där tillgången på bostäder inte styr
innebär i sin tur att det finns andra faktorer som kan påverka kraftigt.
Omgivande kommuners bostads/tomtmarknad är en av dessa faktorer som
påverkar. Troligen finns även en konjunkturell påverkan som är svårare att
analysera och förutse. Befolkningsutvecklingen 2009 indikerar att den
ekonomiska kris som finns kan påverka kommunens befolkningstal negativt.
Första kvartalet 2009 pekar på en helt oförutsedd befolkningsminskning.
April månads siffror visar samma tendens. Dock skedde en återhämtning i
maj månad som det är kommunens förhoppning skall hålla i sig året ut.
Trots ovanstående inställning till regelrätta och långsiktiga befolkningsprognoser så finns det anledning att se över hela frågeställningen. En åtgärd
som redan vidtagits efter att frågan aktualiserades av revisionen är att
Klippans kommun numera abonnerar på månadsvisa befolkningssiffror.
Dessa kan vara till viss hjälp för att kunna definiera förändringar som kräver
åtgärder i den kommunala planeringen. Ytterligare åtgärd är de prognoser
med tidshorisonten ett år som numera görs med särskild inriktning
barnomsorg/skola.
En annan erfarenhet är att arbetet med omvärldsanalyser måste ske
regelbundet. I detta ingår även så enkla åtgärder som att närmare följa utbud
och prisbild på villaförsäljningen i kommunen. Det skall heller inte uteslutas
att en djupare analys av in- och utflyttningssiffrorna bör göras regelbundet.
Detta tillsammans med en bättre intern kommunikation av resultaten av
ovanstående bör ge förbättrad planeringsförutsättning för i första hand skoloch barnomsorgsverksamheten.
Vad gäller kopplingen mellan skolverksamhet och kommunens
planeringsverksamhet så är den självklar i de fall till exempel helt nya
bostadsområden skall öppnas upp. I viss mån hanteras detta redan genom
översiktsplaneringen där en ny översiktsplan är under framtagning. De
senaste årens planering av tillkommande bostadsområden har haft en sådan
omfattning och lokalisering att redan befintliga strukturer väl har kunnat
hantera nytillkomna servicebehov.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009.129.041

Ekonomisk uppföljning efter 30 juni 2009
Ekonomikontoret har sammanställt det ekonomiska utfallet t o m den 30
juni 2009 samt det prognostiserade resultatet vid årets slut för kommunstyrelsens förvaltningar enligt bilaga Au § 176/09.
Sammantaget beräknas kommunstyrelsens prognostiserade resultat vid årets
slut avvika med + 4 222 kkr från budget.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att notera rapporten.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att notera rapporten.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Månadsuppföljning - Ekonomiskt utfall juni 2009
Nämnd: Kommunstyrelsen

Bilaga Ks § 135/09

Tkr, omvänd teckensättning (intäkter +, kostnader -)

Bilaga Au § 176/09

RESULTAT
kkr

Ack budget
jun-09

Ack utfall
jun-09

Avvikelse
jun-09

Budget
2009

Prognos
2009

Progn/Budg
Avvikelse

Intäkter

106 956

109 104

2 148

213 866

213 485

-381

Personalkostnader

-43 396

-43 107

289

-87 771

-86 375

1 396

Övriga kostnader

-64 098

-67 333

-3 235

-128 438

-128 490

-52

Avskrivningar

-12 908

-12 258

650

-25 819

-24 826

993

Nettokostnad
Finansiella kostnader

-13 446
-12 247

-13 594
-10 800

-148
1 447

-28 162
-24 490

-26 206
-22 224

1 956
2 266

25 693

25 693

0

52 652

52 652

0

0

1 299

1 299

0

4 222

4 222

-15 127

-24 239

-9 113

-30 253

-36 036

-5 783

Skattefinansiering
Resultat

Nettoinvesteringar
Resultat exkl skattefinansiering:

Verksamhetsområde
Förfogandemedel

Ack budget
jun-09

Ack utfall
jun-09

Avvikelse
jun-09

Budget
2009

Prognos
2009

Progn/Budg
Avvikelse

397

0

-397

-223

-223

Kommunkansli

-6 238

-6 488

-250

-12 288

-12 288

0

Ekonomikontor

-474

-336

138

-1 182

-982

200

Personalkontor

-42

558

600

-734

166

900

IT-enhet

-74

-476

-402

-176

-176

0

-4 565

-4 047

518

-9 158

-8 533

625

-14 347

-15 009

-662

-28 541

-27 534

1 007

0

-271

-271

0

-2

-2

-350

722

1 072

-350

1 142

1 492

0

953

953

0

0

0

-25 693

-24 394

1 299

-52 652

-48 430

4 222

-538
-25 693

-1 336
-24 394

-798
1 299

-2 343
-52 652

-1 380
-48 430

963
4 222

Kommunledning
Tekn förv. - Gata park
Tekn förv. - VA
Tekn förv - Fastigheter
Tekn förv. - Kost o lokal
SUMMA
Summa exkl.
kapitaltjänstkostnader

0

KOMMENTARER
Ekonomikontor: Projekt med digitalisering av leverantörsfakturor skjutna till 2010.
Personalkontor: Förväntat överskott pga vakanta tjänster och sjukfrånvaro, samt ett beräknat
överskott för fackliga kostnader och rehabiliteringskostnader.
Kommunledning: Ramen för ny arbetsmarknadsfunktion kommer inte att utnyttjas under 2009. Ersättning
till Ljunbyheds flygplats har sänkts.
Gata park: Väghållning, bostadsanpassning visar på ett negativt resultat. Beläggningsarbeten anpassas så
att den totala driftramen hålls. Överskottet hänför sig till lägre kapitaltjäntkostnader.
Fastighetsavd.: Ekonomiska konsekvenser pga nedläggning av skolor regleras genom en anpassning av
planerat underhåll. Överskott pga lägre kapitaltjäntskostnader.
Investeringar:
Överskridande av den totala investeringbudgeten främst pga Badhuset, utredning pågår om orsakerna.

Månadsuppföljning - Ekonomiskt utfall juni 2009
Förvaltning: Kommunkansli exklusive förfogandemedel
RESULTAT
kkr

Ack budget
jun-09

Intäkter

Ack utfall
jun-09

Avvikelse
jun-09

Budget
2009

Prognos
2009

Progn/Budg
Avvikelse

2 486

2 656

170

4 972

5 322

350

Personalkostnader

-4 329

-4 907

-578

-8 768

-9 068

-300

Övriga kostnader

-4 395

-4 237

158

-8 492

-8 542

-50

0

0

0

0

0

0

-6 238
0

-6 488
0

-250
0

-12 288
0

-12 288
0

0
0

6 238

6 238

0

12 288

12 288

0

Resultat

0

-250

-250

0

0

0

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

0

0

Avskrivningar
Nettokostnad
Finansiella kostnader
Skattefinansiering

Resultat exkl skattefinansiering:

Verksamhetsområde

Ack budget
jun-09

Ack utfall
jun-09

Avvikelse
jun-09

Budget
2009

Prognos
2009

Progn/Budg
Avvikelse

Kommunkansli

-6 238

-6 488

-250

-12 288

-12 288

0

SUMMA

-6 238

-6 488

-250

-12 288

-12 288

0

Summa exkl.
kapitaltjänstkostnader

-6 238

-6 488
-6 488

-250
-250

-12 288
-12 288

-12 288
-12 288

0
0

KOMMENTARER
Avvikelse juni:
Nästan samtliga årsarvoden till gode män/förvaltare är nu utbetalda. Kostnaderna är högre än
budgeterat.
Ersättning till röstmottagarna vid årets val har utbetalts under juni månad. Även dessa arvoden är
högre än budgeterat (arvodena har hötjs enligt beslut i KF). Kostnaderna för dessa täcks av
statsbidrag.
Avvikelse prognos helår:
Anslaget för överförmyndarverksamheten kommer att få ett underskott på ca 200 kkr p gr av
ökade kostnader för arvoden till gode män/förvaltare samt vik personal för hantering av
årsräkningar m m
Totalt för kansliet beräknas årsresultatet ändå ligga nära ett 0-resultat.
Förslag till åtgärder:
Ständig uppföljning/kostnadskontroll

Månadsuppföljning - Ekonomiskt utfall juni 2009
Förvaltning: Ekonomikontor
RESULTAT
kkr

Ack budget
jun-09

Intäkter

Ack utfall
jun-09

Avvikelse
jun-09

Budget
2009

Prognos
2009

Progn/Budg
Avvikelse

3 825

3 837

12

7 553

7 553

0

Personalkostnader

-2 908

-2 768

140

-5 901

-5 851

50

Övriga kostnader

-1 300

-1 361

-61

-2 652

-2 552

100

-75

-36

39

-150

-100

50

-458
-16

-328
-8

130
8

-1 150
-32

-950
-32

200
0

474

474

0

1 182

1 182

0

0

138

138

0

200

200

-216

0

216

-432

-100

332

Avskrivningar
Nettokostnad
Finansiella kostnader
Skattefinansiering
Resultat

Nettoinvesteringar
Resultat exkl skattefinansiering:

Verksamhetsområde
Avgift Kommunförbundet
Regionsamverkan
Ekonomikontor och Inköp
SUMMA
Summa exkl.
kapitaltjänstkostnader

Ack budget
jun-09

Ack utfall
jun-09

Avvikelse
jun-09

Budget
2009

Prognos
2009

Progn/Budg
Avvikelse

-328

-361

-33

-656

-656

0

-80

-81

-1

-160

-160

0

-66

106

172

-366

-166

200

-474

-336

138

-1 182

-982

200

-383
-474

-292
-336

91
138

-1 000
-1 182

-850
-982

150
200

KOMMENTARER
Avvikelse juni:
Personalvakanser i början av året, vissa övr kostn betalda för hela året
Investeringar skjutna på
Avvikelse prognos helår:
Projekt med digitaliseirng av leverantörsfakturor skjutna till 2010. Påverkar både drift och
investeringar. Personalkostnad något osäker -personalvakans i början av året äts delvis upp av
tillfälligt inhyrd personal.
Förslag till åtgärder:
Återhållsamhet, ständig bevakning
Investeringar:
Stor del av planerade åtgärder skjutna till 2010

Månadsuppföljning - Ekonomiskt utfall juni 2009
Förvaltning: Personalkontor
RESULTAT
kkr

Ack budget
jun-09

Intäkter

Ack utfall
jun-09

Avvikelse
jun-09

Budget
2009

Prognos
2009

Progn/Budg
Avvikelse

6 666

6 672

6

13 331

13 331

0

Personalkostnader

-5 343

-5 067

276

-11 336

-10 536

800

Övriga kostnader

-1 259

-938

321

-2 518

-2 418

100

Avskrivningar

-78

-55

23

-156

-156

0

Nettokostnad
Finansiella kostnader

-14
-28

612
-54

626
-26

-679
-55

221
-55

900
0

42

42

0

734

734

0

0

600

600

0

900

900

-182

-7

175

-363

-63

300

Skattefinansiering
Resultat

Nettoinvesteringar
Resultat exkl skattefinansiering:

Verksamhetsområde
Sommararb, skolungdom

Ack budget
jun-09

Ack utfall
jun-09

Avvikelse
jun-09

Budget
2009

Prognos
2009

Progn/Budg
Avvikelse

3

0

-3

-568

-568

0

Personalkontor

-40

586

626

-141

459

600

Övrigt personal

-5

288

293

-25

275

300

Företagshälsovården
SUMMA
Summa exkl.
kapitaltjänstkostnader

0

-316

-316

0

0

0

-42

558

600

-734

166

900

64
-42

667
558

603
600

-523
-734

377
166

900
900

KOMMENTARER
Avvikelse juni:
Våren har inneburit oplanerad frånvaro i större utsträckning än planerat samt vakanta tjänster i
samband med rekrytering på mist två befattningar. Osäkerhet i samband med facklig verksamhet
och kostnader för denna. I uppföljningen är inte kostnader för Feelgoodsavtal ( 316 tkr) samt Hem
Pc ( 70 tkr) justerade.
Avvikelse prognos helår:
Baserar sig på justering av Hem-PC samt Feelgood kostnader enl ök med ekonomikontoret. Om
inte detta sker justeras förväntad avvikelse för helår ner med 600 tkr.
Det stora överskottet kan hänvisas till vakanta tjänster och sjukfrånvaro. Budget för
personalkostnader kommer att justeras inför budget 2010 ( sparbeting).
Beräknad överskott övig personal är en uppskattning av fackliga kostnader samt behov av
rehabiliteringsinsatser.
Investeringar:
Avsatta investeringsmedel avser utveckling av utdatarapporter Cognos. Arbete pågår i samverkan
med ekonomikontoret men beräknas inte avslutas under året.

Månadsuppföljning - Ekonomiskt utfall juni 2009
Förvaltning: IT-enhet
RESULTAT
kkr

Ack budget
jun-09

Intäkter

Ack utfall
jun-09

Avvikelse
jun-09

Budget
2009

Prognos
2009

Progn/Budg
Avvikelse

3 662

3 733

71

7 324

7 910

586

Personalkostnader

-1 585

-1 562

23

-3 196

-3 196

0

Övriga kostnader

-1 400

-1 961

-561

-2 802

-3 500

-698

Avskrivningar

-643

-579

64

-1 286

-1 174

112

Nettokostnad
Finansiella kostnader

34
-108

-369
-107

-403
1

40
-216

40
-216

0
0

74

74

0

176

176

0

0

-402

-402

0

0

0

-289

-384

-95

-578

-578

0

Skattefinansiering
Resultat

Nettoinvesteringar
Resultat exkl skattefinansiering:

Verksamhetsområde
IT-förmedlade tjänster

Ack budget
jun-09
0

Ack utfall
jun-09
-46

Avvikelse
jun-09
-46

Budget
2009

Prognos
2009
0

Progn/Budg
Avvikelse
0

0

ADB-drift

-74

-430

-356

-176

-176

0

SUMMA

-74

-476

-402

-176

-176

0

677
-74

210
-476

-467
-402

1 326
-176

1 214
-176

-112
0

Summa exkl.
kapitaltjänstkostnader

KOMMENTARER
Avvikelse juni:
Ökning i intäkter i förhållande till budget kommer från verksamhet 9210, förmedlade tjänster.
Från denna verksamhet kommer också merparten av ökningen i utgifter.
Avvikelse prognos helår:
Enheten kommer att göra en ökning i intäkter på helåret. Den kommer från försäljning av varor,
och försäljning av tjänster internt och externt. Motsvarande ökning på utgiftssidan hänför sig till
förmedlade tjänster.
Förslag till åtgärder:
Investeringar:

Månadsuppföljning - Ekonomiskt utfall juni 2009
Förvaltning: Kommunledning
RESULTAT
kkr
Intäkter

Ack budget
jun-09

Ack utfall
jun-09

Avvikelse
jun-09

707

2 122

Personalkostnader

-2 403

Övriga kostnader

-2 786

Avskrivningar
Nettokostnad
Finansiella kostnader
Skattefinansiering
Resultat

Nettoinvesteringar

Budget
2009

Prognos
2009

Progn/Budg
Avvikelse

1 415

1 413

1 413

0

-2 229

174

-4 851

-4 851

0

-3 858

-1 072

-5 554

-4 929

625

-70

-69

1

-141

-141

0

-4 552
-13

-4 034
-13

518
0

-9 133
-25

-8 508
-25

625
0

4 565

4 565

0

9 158

9 158

0

0

518

518

0

625

625

-1 000

0

1 000

-2 000

-2 000

0

Resultat exkl skattefinansiering:

Verksamhetsområde
Brottsförbyggråd BRÅ
Kommunledning

Ack budget
jun-09

Ack utfall
jun-09

Avvikelse
jun-09

Budget
2009

Prognos
2009

Progn/Budg
Avvikelse

-126

-121

5

-251

-251

0

-1 178

-1 125

53

-2 364

-2 364

0

EU samordning

-213

-95

118

-434

-434

0

Informationshantering

-563

-586

-23

-1 131

-1 131

0

Administrativ utveckling

-280

-213

67

-560

-560

0

Mark, vatten o luftvård

-316

-702

-386

-649

-649

0

Övr. arb.mark.åtgärder
Flygplatsen

-250

0

250

-500

0

500

-800

-675

125

-1 600

-1 475

125

Turism

-563

-493

70

-1 122

-1 122

0

Näringsliv

-273

-379

-106

-535

-535

0

-3

342

345

-12

-12

0

SUMMA

-4 565

-4 047

518

-9 158

-8 533

625

Summa exkl.
kapitaltjänstkostnader

-4 482

-3 965
-4 047

517
518

-8 992
-9 158

-8 367
-8 533

625
625

Kris och säkerhetsavd

KOMMENTARER
Avvikelse juni:
Läderfabriksprojektet har i kompletteringsbudgeten för 2009 överförts från Teknisk förvaltning till
Kommunledning.
Ramen för en ny arbetsmarknadsfunktion, 500 kkr, kommer inte att utnyttjas under 2009.
Ersättningen till Ljungbyheds flygplats har sänkts med 125 kkr p g a att flygplatsen erhållet ökad
ersättning för överflygningar.
Avvikelse prognos helår:
Överskott med 625 kkr
Förslag till åtgärder:
Investeringar:

Månadsuppföljning - Ekonomiskt utfall juni 2009
Förvaltning: Teknisk förvaltning, Gata Park
RESULTAT
kkr

Ack budget
jun-09

Intäkter

Ack utfall
jun-09

Avvikelse
jun-09

Budget
2009

Prognos
2009

Progn/Budg
Avvikelse

6 172

6 794

622

12 398

12 398

0

Personalkostnader

-4 628

-5 064

-436

-9 320

-9 320

0

Övriga kostnader

-10 282

-11 698

-1 416

-20 401

-20 401

0

-2 445

-2 252

193

-4 890

-4 513

377

-11 183
-3 164

-12 220
-2 789

-1 037
375

-22 213
-6 328

-21 836
-5 698

377
630

14 347

14 347

0

28 541

28 541

0

0

-662

-662

0

1 007

1 007

-1 373

-4 806

-3 434

-2 745

-3 395

-650

Avskrivningar
Nettokostnad
Finansiella kostnader
Skattefinansiering
Resultat

Nettoinvesteringar
Resultat exkl skattefinansiering:

Verksamhetsområde
Gator,vägar,barmark
Vinterväghållning

Ack budget
jun-09

Ack utfall
jun-09

Avvikelse
jun-09

Budget
2009

Prognos
2009

Progn/Budg
Avvikelse

-1 306

-1 779

-473

-2 753

-3 153

-400

-471

-737

-266

-1 000

-1 000

0

Beläggningar

-1 200

0

1 200

-2 400

-1 000

1 400

Parkunderhåll

-1 842

-2 084

-242

-3 822

-3 822

0

Kapitaltj.kostn. 2402,2502

-3 287

-3 132

155

-6 575

-5 985

590

Övr. tekn. Förvaltning

-3 919

-5 368

-1 449

-7 348

-8 348

-1 000

Övr. kapitaltjänstkostn.
SUMMA
Summa exkl.
kapitaltjänstkostnader

-2 322

-1 909

413

-4 643

-4 226

417

-14 347

-15 009

-662

-28 541

-27 534

1 007

-8 738

-9 968
-15 009

-1 230
-662

-17 323
-28 541

-17 323
-27 534

0
1 007

KOMMENTARER
Avvikelse juni: Läderfabriksprojektets driftutfall överflyttades från Tekniska förvaltningen till
Kommunledningen i maj månad (budgeterad driftram överflyttad i KB 1).
Väghållning inklusive vinterväghållning uppvisar ett negativt resultat. Översyn sker av
fördelningsprinciper för personalkostnader i syfte att erhålla en mer korrekt fördelning av
utföranderesursernas kostnader.
Ersättning till KREAB för el till gatubelysning har och kommer att överskrida budgeterat belopp.
Bostadsanpassningskostnader har mer än fördubblats i förhållande till motsvarande period 2008
och risk finns för att befintlig ram för 2009 överskrids.
Volymen beläggningsarbeten har anpassats (reducerats) så att Gata & Park klarar av budgeterad
driftram (exklusive kapitaltjänstens budgetpåverkan).
Kapitaltjänstkostnader uppvisar efter juni ett överskott på 568 kkr.
Avvikelse prognos helår: Se kommentarer till utfallet.
Sparbeting på 400 kkr har arbetats in i prognosen.
Investeringar: Överskridande av investeringsram är framför allt knutet till projekten
Resecentrum och rivning av Mejeriet.

Månadsuppföljning - Ekonomiskt utfall juni 2009
Förvaltning: Teknisk förvaltning, VA
RESULTAT
kkr

Ack budget
jun-09

Ack utfall
jun-09

Avvikelse
jun-09

Budget
2009

Prognos
2009

Progn/Budg
Avvikelse

Intäkter

12 042

11 324

-718

24 084

23 484

-600

Personalkostnader

-3 235

-3 175

60

-6 469

-6 469

0

Övriga kostnader

-5 243

-5 159

84

-10 486

-10 486

0

Avskrivningar

-1 704

-1 618

86

-3 409

-3 257

152

Nettokostnad
Finansiella kostnader

1 860
-1 860

1 372
-1 643

-488
217

3 720
-3 720

3 272
-3 274

-448
446

Skattefinansiering

0

0

0

0

0

0

Resultat

0

-271

-271

0

-2

-2

-750

-446

304

-1 500

-2 000

-500

Nettoinvesteringar
Resultat exkl skattefinansiering:

Verksamhetsområde

Ack budget
jun-09

VA gemensamma kostn

10 117

Vatten, avlopp, pumpstn
Ledningsnät, mätning
SUMMA
Summa exkl.
kapitaltjänstkostnader

Ack utfall
jun-09

Avvikelse
jun-09

Budget
2009

Prognos
2009

Progn/Budg
Avvikelse

8 476

-1 641

20 234

19 634

-600

-6 372

-5 359

1 013

-12 744

-12 644

100

-3 745

-3 388

357

-7 490

-6 992

498

0

-271

-271

0

-2

-2

3 564

2 990
-271

-574
-271

7 129
0

6 529
-2

-600
-2

KOMMENTARER
Avvikelse juni:
Intäkter uppvisar underskott vilket sammanhänger med att VA-taxan inte har justerats med
hänsyn till ökade kostnader för personal, el, transporter, slamhantering etc.
Kapitaltjänstkostnader uppvisar efter juni ett överskott på 303 kkr.
Avvikelse prognos helår:
Se kommentarer till utfall
Förslag till åtgärder:
Investeringar:

Månadsuppföljning - Ekonomiskt utfall juni 2009
Förvaltning: Teknisk förvaltning, Fastigheter
RESULTAT
kkr

Ack budget
jun-09

Ack utfall
jun-09

Avvikelse
jun-09

Budget
2009

Prognos
2009

Progn/Budg
Avvikelse

Intäkter

44 647

44 667

20

89 294

89 294

0

Personalkostnader

-2 793

-2 537

256

-5 586

-5 336

250

Övriga kostnader

-27 466

-27 785

-319

-54 582

-54 832

-250

Avskrivningar

-7 709

-7 469

240

-15 419

-15 117

302

Nettokostnad
Finansiella kostnader

6 679
-7 029

6 876
-6 154

197
875

13 707
-14 057

14 009
-12 867

302
1 190

350

350

0

350

350

0

0

1 072

1 072

0

1 492

1 492

-11 318

-18 596

-7 279

-22 635

-27 900

-5 265

Skattefinansiering
Resultat

Nettoinvesteringar
Resultat exkl skattefinansiering:

Verksamhetsområde

Ack budget
jun-09

Ack utfall
jun-09

Avvikelse
jun-09

Budget
2009

Prognos
2009

Progn/Budg
Avvikelse

Fastighetsavdelning

-350

722

1 072

-350

1 142

1 492

SUMMA

-350

722

1 072

-350

1 142

1 492

14 388

14 345
722

-43
1 072

29 126
-350

29 126
1 142

0
1 492

Summa exkl.
kapitaltjänstkostnader

KOMMENTARER
Avvikelse juni:
Överskott personalkostnader bl a beroende på att verkliga löneökningar ej kommit upp i
budgeterad nivå.
Avvikelse prognos helår:
Hänsyn har tagits till att from 1/7 sker nedläggning av skolorna: Stidsvigs skola, Bruksskolan,
Stackarps skoldaghem och Riseberga skola.
Hyrorna reduceras dock med minskat behov av vatten, värme, avfallshämtning och tillsyn/skötsel.
Underhållet frångår helt. Utgångspunkten är att skolorna senast den 31/12 -2009 skall vara
avyttrade och att fastigheterna försäljningsintäkter skall minst motsvara bokfört värde.
Kapitaltjänstkostnader : 345 kkr (1/7-31/12)
Kvarvarande driftkostnader ca 170 kkr (1/7-31/12)
Ekonomiska konsekvenser pga nedläggning av skolor (345 kkr + 170 kkr = 515 kkr)
regleras genom en anpassning av Fastighetsavdelningens planerade underhåll.
Investeringar:
Budget för Badhuset 0 kkr 2009, utfall tom juni 4 472 kkr. Prognos för Badhuset 4 500 kkr.
Utredning pågår om orsakerna till objektets överskridande av beviljad ram.
Projekteringskostnad Åbyskolans kök 865 kkr. Beslut har fattats om senareläggning av projektet.

Bilaga Ks § 135/09
Bilaga Au § 176/09

Månadsuppföljning - Ekonomiskt utfall juni 2009
Förvaltning: Teknisk förvaltning, Kost och lokalvård
RESULTAT
kkr

Ack budget
jun-09

Intäkter

Ack utfall
jun-09

Avvikelse
jun-09

Budget
2009

Prognos
2009

Progn/Budg
Avvikelse

26 749

27 299

550

53 497

52 780

-717

Personalkostnader

-16 172

-15 798

374

-32 344

-31 748

596

Övriga kostnader

-10 364

-10 336

28

-20 728

-20 607

121

-184

-180

4

-368

-368

0

29
-29

985
-32

956
-3

57
-57

57
-57

0
0

Skattefinansiering

0

0

0

0

0

0

Resultat

0

953

953

0

0

0

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

0

0

Avskrivningar
Nettokostnad
Finansiella kostnader

Resultat exkl skattefinansiering:

Verksamhetsområde
Kostenheten

Ack budget
jun-09
0

Ack utfall
jun-09
676

Avvikelse
jun-09
676

Budget
2009

Prognos
2009
0

Progn/Budg
Avvikelse
0

0

Lokalvårdsenheten

0

277

277

0

0

0

SUMMA

0

953

953

0

0

0

213

1 165
953

952
953

425
0

425
0

0
0

Summa exkl.
kapitaltjänstkostnader

KOMMENTARER
Avvikelse juni:
Personalkostnaderna är låga pga att SKAF:s gamla löneavtal gäller tom mars månad.
Personalkostnaderna beräknas öka med 3,7% from april.
Sjukfrånvaro och vikariekostnad lägre än förväntat.
Avvikelse prognos helår:
Minskade personal- och hyreskostnader pga Bun:s nedläggning av skolor .
Drifteffekten under perioden 1/7 -31/12 förväntas bli 717 kkr i uteblivna intäkter, 596 kkr i lägre
personalkostnader och övriga kostnader förväntas minska med 121 kkr. Total resultateffekt 0 kkr
Investeringar:

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks § 136
Au § 177

2009-09-09
2009-08-05

13
15

Dnr 2009.77.041

Finansiell rapport och investeringsuppföljning per 30 juni 2009
Ekonomikontoret har sammanställt kommunens upplånings- och
likvidsituation samt investeringsläget objektsvis per 30 juni 2009, bilaga Au
§ 177/09.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att notera rapporten.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att notera rapporten.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Fin rapport tom 2009-06-30, Mkr
2002-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31

2008-06-30 2008-07-31

Bilaga Ks § 136/09
Bilaga Au § 177/09
2008-08-31 2008-09-30 2008-10-31

Långfristig upplåning
Långfristig upplåning, brutto

-183,0

-182,6

-182,9

-182,7

-173,7

-173,7

-191,6

-191,6

-191,6

Långristig utlåning till våra kom bolag

155,9

162,8

163,3

157,7

157,7

157,7

175,8

175,8

175,8

Kommunens "egen" långfr upplåning

-27,1

-19,8

-19,6

-25,0

-16,0

-16,0

-15,8

-15,8

-15,8

10,0

5,0

13,0

7,0

15,0

15,0

8,0

8,0

8,0

Kortfristig upplåning, brutto

0

0

0

-2,5

-2,5

-2,5

0

0

0

Kortfristig utlåning till våra kom bolag

0

0

0

2,5

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

-4,3

0

0

-1,9

0

-5,5

-8,9

-18,6

0

Utnyttjande av checkräkningskrediten

0

0

0

0

0

0

0

-2,4

0

Kassabehållning

0

16,1

8,9

0

16,4

0

0

0

4,8

31,4

19,8

19,6

26,9

14,5

20,0

20,7

32,8

11,8

Beslutad ej verkställd upplåning
(KF 2007-08-28 §69, budget08 = 8,0)

Kortfristig upplåning

Inom koncernkontot, från våra kom bolag

Total upplåning, lång + kort

Fin rapport tom 2009-06-30, Mkr
2008-11-30 2008-12-31 2009-01-31 2009-02-28

2009-03-31 2009-04-30

2009-05-31 2009-06-30

Långfristig upplåning
Långfristig upplåning, brutto

-191,6

-191,6

-191,6

-191,6

-191,6

-191,6

-191,6

-190,6

Långristig utlåning till våra kom bolag

175,8

175,8

175,8

175,8

175,8

175,8

175,8

174,8

Kommunens "egen" långfr upplåning

-15,8

-15,8

-15,8

-15,8

-15,8

-15,8

-15,8

-15,8

8,0

8,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

3,0

Inom koncernkontot, från våra kom bolag

0

-14,3

-22,3

-16,8

-13,0

-9,5

-8,6

-16,8

Utnyttjande av checkräkningskrediten

0

0

-3,8

-13,6

0

0

0

0

0,6

0

0

0

0

0

0

0

11,8

26,1

37,9

42,2

24,8

21,3

20,4

29,6

Beslutad ej verkställd upplåning
(KF 2007-08-28 §69, budget08 = 8,0)
(KF 2008-08-26 §65, budget09 = 13,0)

Kortfristig upplåning
Kortfristig upplåning, brutto
Kortfristig utlåning till våra kom bolag

Kassabehållning

Total upplåning, lång + kort

Bilaga Ks § 136/09
Bilaga Au § 177/09

Investeringsuppföljning 2009-06-30
Förvaltning/
Investeringsprojekt

Budget
2009

Utfall
Kommentar
2009-06-30 Dagsläget 2009-07-27

EKONOMIKONTOR
512 Digital fakturahantering
Summa

-432
-432

Större delen av planerade åtgärder skjuts till
0 2010
0

PERSONALKONTOR
528 Utv. PA-system

Utveckling av utdatarapporter Cognos, beräknas
-7 inte avslutas under året.
-7

Summa

-363
-363

510, Ny informationsstruktur
511, IT-utbyggnad
Summa

-250
-328
-578

0
-384
-384

-2 000
-2 000

0
0

IT-ENHET

KOMMUNLEDNING
565 Läderfabrik, sanering
Summa

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
Gata, park och mark
580-601, Gatubyggnad

-1 000

-242 Kommer att användas till Nyslätt/Kapellet
Kalkyl 4 000, 840 tas från gatugyggn, 1 000 VA,
-168 + markförsäljnig

599 Exploatering Nyslätt

0

Markförsäljning Krika

0

0 Obudgeterad

Väg, VA hästgårdar Mölletofta

0

0 Kalkyl 1 100

Markförsäljning hästgårdar

0

0 Obudgeterad

610-611 Gatubelysning, förnyelse
581, Bussterminal

-250
-1 200

596, Trafiksäkerhetsprojekt

-300

620-622, Parker/GC-vägar

-500

630-632, Maskiner o fordon

-500

Tomtförsäljning
623 Boulebana, Ljungbyhed
561 Försäljning Valhalla

1 000
-145
1 450

563 Rivning Mejeriet

-350

554 Rivning 3 byggnader

-500

585 Busshållsplats Bonnarp
Summa

-450
-2 745

-51 Kommer att förbrukas
-3 743 Extra kostnader för kiosken
0 Bör användas till enkelt avhjälpta hinder vid gata
-142 Kommer att förbrukas
-45 Utbyten enligt plan
495 Tomtförsäljning i budgeterad omfattning är trolig
Omvandlas till scenbygge, avtal ska tecknas
0 med fören.
0 Avtal är inte klart
Beloppet överskrids pga brister i underlaget
-470 (miljöinventeringen)
0 G.a elverket + Brohällan
-440 Klar
-4 806

Bilaga Ks § 136/09
Bilaga Au § 177/09
Va-verksamhet
650-678, VA-ledningar, VA-verk

-2 000

680, Anslutningsavgifter VA
Summa

500
-1 500

Förbrukas, kombination av verksutrustning och
-1 532 ledningar
1 086
-446

Fastighetsavdelningen
706 Åbyskolan byggnad E

-1 509

-325 Kommer att förbrukas

707, Badvägen ombyggn lgh

-2 504

-889 Beloppet överskrids

708, Snyggatorpsskolan

-946

709 Kök

-1 000

710, Klippans simhall

0

711, Åbyskolan tillagningskök

0

713 Naturbruk, fjärrvärme
714, Lekplatser på tomtmark

-1 Kommer att förbrukas
-4 472 Beloppet överskrids
Projekteringskostnader, beslutades när budget
-865 var 10 Mkr

-740

0 Kommer att förbrukas

-1 000

0 Kommer att förbrukas

728, Brandlarm elsäkerhet

-500

731, Naturbruk lokaler

-250

748, Rönngården ombyggnad

-1

0

-153 Kommer sannolikt att förbrukas

-100 Betalning av innehållen säkerhet från 2006

757 Linnéa förskola

-9 321

-7 552 Kommer att förbrukas

758 Pilagårdens förskola

-3 065

-3 304 Kommer att förbrukas, och överskridas

760 Lokalinvesteringar

-1 000

-884

Summa

-800
-22 635

Kommer att förbrukas, viss osäkerhet finns vid
-50 renovering
-18 596

Totalt Tekniska förvaltningen

-26 880

-23 848

-300
-300
0
-250
-150
-355
0
-1 355

0
-173
-58
-260
0
-394
-50
-935

-1 000
-800
-1 800

-30
0
-30

788 Ljungbyheds friluftsbad

KULTUR- & FRITIDSNÄMND
771 Kompl inventarier o utrust
776 Åbyvallen, omkl byggn
781, Ljungbyheds Idrottshall
783 Simhall div utrustning
784 Simhallen utomhus
785 Simhallen kassasystem
795 Ridhus Gångvad
Summa

BUN
För-/Grund-/Särskola
821, Inventarier
809 Webbaserat skolsystem
Summa
Gymnasieskola

Bilaga Ks § 136/09
Bilaga Au § 177/09
828, Utveckling
840, Inventarier allmänt
Summa

0
-1 500
-1 500

117
-652
-535

Totalsumma BUN

-3 300

-565

-250
-250

-130
-130

-35 158

-25 869

Räddningstjänst
532 Alarmering
Summa
TOTALSUMMA KOMMUNEN

Bilaga Ks § 136/09
Bilaga Au § 177/09

Avvikelse
helår

332
332

300
300

0
0
0

0

-2 160
2 160
-1 100
1 100

-450

-200

-650

Bilaga Ks § 136/09
Bilaga Au § 177/09

-1 000
500
-500

-200

-4 500
-865

-100

-250
750
-100
-5 265
-6 415

0

0

Bilaga Ks § 136/09
Bilaga Au § 177/09

0
0

0
-5 783

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks § 137
Au § 178

2009-09-09
2009-08-05

14
16

Dnr 2009.208.001

Uppföljning Klippans gymnasieskola
Arbetsutskottet har 2008-11-12, § 298, uppdragit åt ekonomikontoret att i
samråd med barn- och utbildningsförvaltningen utarbeta ett förslag till mall
att använda för uppföljningen av gymnasieskolan.
Ekonomikontoret redovisar nu att arbetet pågår. Elevstatistiken har delats
upp på olika slags elever. Uppdelningen av ekonomin så att Ljungbyhed kan
ses som en helhet och Åbyskolan och Tegelbruksskolan kan ses som olika
enheter finns inte i 2009 års redovisning. Uppdelningen ligger idag
programvis då detta varit mest intressant för skolans ledning. Inför 2010
kommer en uppdelning att göras så att redovisningen även kan tas ut på
Ljungbyhedsområdet som helhet samt att Åby- och Tegelbruksskolorna kan
delas på.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att notera rapporten.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att notera rapporten.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks § 138
Au § 179

2009-09-09
2009-08-05

15
17

Dnr 2008.362.040

Intern kontroll – Integration Personal-Ekonomi
I kommunstyrelsens internkontrollplan för 2009 ingår kontroll av
integration mellan personal- och lönesystemet Personec från Aditro och
ekonomisystemet Raindance från Logica.
Rapport föreligger nu enligt bilaga Au § 179/09. Utredningen har omfattat
kartläggning, analys och slutsatser. Syftet är att belysa hur väl systemen
samverkar avseende transaktioner och utdata.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten,
att uppdra åt ekonomi- och personalkontoren att i samråd med
utvecklingsstrategen utarbeta rutiner för samordnat underhåll av en
gemensam organisationsstruktur i de båda systemen samt
att uppdra åt ekonomi- och personalkontoren att i samråd utveckla
samordnade utdatarapporter för ekonomi- och personaluppföljning.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Beteckning

2009-06-18

Bilaga Ks § 138/09
Bilaga Au § 179/09

A Ebbesson
Sida

1

Intern kontroll
Integration Personal – Ekonomi
Inledning
I Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2009 ingår kontroll av integration
mellan personal-/lönesystemet Personec från Aditro och ekonomisystemet
Raindance från Logica.
Utredningen omfattar:
- kartläggning
- analys
- slutsatser
Syftet är att belysa hur väl systemen samverkar avseende
- transaktioner
- utdata
I denna rapport redovisas resultatet av utredningen.

Samband
Inledningsvis har gränssnitten mellan systemen identifierats.
Dessa är:
- Kodplanen och organisationstrukturen
- Lönetransaktionerna
- Data för uttag av sammansatt information
Organisationsstruktur
Organisationen beskrivs i Raindance med hjälp av koddelen Ansvar.
Samma begrepp används även i Personec. I Personec beskrivs organisationen
dessutom i form av ett s k ”träd”. Detta träd är byggt för att motsvara
organisationsstrukturen i ekonomisystemet och styrkortssystemet Cockpit.
Postadress
264 80 Klippan

Besöksadress
Trädgårdsgatan 12

Telefon Växel
0435-280 00
Direkttelefon

Telefax
0435-184 60
E-post

Hemsida
www.klippan.se

Bankgiro
991-2122
PlusGiro
829 79-6

2

Lönetransaktioner
De registreringar som görs i Personec genererar utbetalnings- och
bokföringstransaktioner. Rutiner för hantering av dessa transaktioner har
kartlagts.
Transaktionerna är knutna till period (månad) och skapar ackumulerade värden i
Personec på individ- och organisationsnivå.
I Raindance skapas saldon som lagras och ackumuleras på olika koddelar och
perioder. Koddelen ansvar skall spegla organisationsstrukturen.
Överensstämmelse skall finnas mellan ackumulerade värden på motsvarande
begrepp i de båda systemen.
Utdata
Information i de två systemen kan användas på olika sätt. Antingen genom
separata uttag eller genom att rapporter skapas med sammansatt information.
Vid avstämning mellan systemen är tre variabler kritiska, data, organisation och
period. Detta betyder att transaktionsdatum måste överensstämma och att
ändringar i ett av systemen slår igenom i det andra.
Integration
Integrationen mellan Personec och Raindance bör granskas i två avseenden
1. att flödena av data mellan systemen är säkrade
2. att ackumulerade värden är jämförbara

Organisation
Vid avstämning mellan ansvarskodstrukturen i Raindance och
organisationsträdet i Personec har konstaterats väsentliga avvikelser.
Det som avviker är bland annat att i trädet i Personec har grenar skapats som inte
finns i ekonomisystemets struktur. Det kan gälla särskilda personalkategorier
eller särskilda insatser som man vill följa upp separat. Detta gäller till exempel
grenen ”Övriga”. Anställda inom andra förvaltningar kan då bokföras på
personalkontoret. Det gäller t ex anställda med lönebidrag. Vid uppföljning har
det också visat sig att ändringar i strukturen i det ena systemet inte beaktats i det
andra systemet.
Rutiner måste utvecklas för rapportering/kommunikation vid ändringar.

Postadress
264 80 Klippan

Besöksadress
Trädgårdsgatan 12

Telefon Växel
0435-280 00
Direkttelefon

Telefax
0435-184 60
E-post

Hemsida
www.klippan.se

Bankgiro
991-2122
PlusGiro
829 79-6

3

Transaktioner
Driftrutiner
Drift av Personec sker enligt en dokumenterad driftplanering som omfattar alla
integrationer. Förutom integration till Raindance finns dataöverföring till
- Försäkringskassan
- SCB
- Swedbank (SUS, Utbetalningsrutin)
- Skatteverket
- KPA
Överföring sker via Decapus, filöverföringsprogram.
En gång om året skickas till Skatteverket uppgifter om underlag för
skatteberäkning. Det har gått via Decapus men nu krävs e-legitimation.
Kommunen har ingen egen sådan.
I samband med slutbearbetning av löner den 23 varje månad skickas fil till
banken och fil till ekonomisystemet.
I samband med detta finns särskilda avstämningsrutiner.
Filen till Raindance bygger på kontering enligt konteringsregister och
konteringsuppgifter för varje anställd i Personec.
Det finns en omfattande dokumentation för drifthantering inklusive integrationer.
Externa filintegrationer hanteras gemensamt via Åstorps kommuns IT-enhet och
programvaran Decapus.
Ett avtal har skrivits som reglerar driftansvar och dataansvar.
Ekonomitransaktioner
Överföring av ekonomitransaktioner till Raindance styrs av en dokumenterad
specifikation.
Filen är en textfil där varje rad består av 59 tecken.
Som underlag för denna finns en tabell där typ/orsak/löneart kopplas till konto.
Obligatoriska koddelar är konto, ansvar och verksamhet.
Vid uppläggning av anställd knyts denna till gren i organisationsträdet.
Till varje nivå i Personecs organisationsstuktur (trädet) kopplas ansvarskod och
verksamhetskod i den mån det går. Det fungerar då som automatisk
förslagskontering för anställningen.
Postadress
264 80 Klippan

Besöksadress
Trädgårdsgatan 12

Telefon Växel
0435-280 00
Direkttelefon

Telefax
0435-184 60
E-post

Hemsida
www.klippan.se

Bankgiro
991-2122
PlusGiro
829 79-6
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Kontering görs på varje anställning genom koppling via organisationsträdet och
typ/orsak/löneart. Motpart sätts maskinellt i Raindance.
Vid rapportering för enskild anställd kan avvikande kontering ske. Det kan då
gälla alla koddelar.
Test av integration
Bearbetningar styrs av ett skriftligt driftskalendarium som följs punkt för punkt.
Kalendariet upprättas för varje enskild månad, (bifogas).
Det betår att ett stort antal moment som vart och ett prickas av när det utförts.
I utredningen har arbetet följts under den dag i april 2009 då huvudutbetalning
utförts. Alla moment har då studerats.
I samband med bearbetningen sker kontroller och tillämpas avstämningsfunktioner. Fel- och varningslistor kontrolleras och åtgärdas.

Utdata
Integrerad utdata kräver att strukturerna i de båda systemen överensstämmer.
Organisationsstrukturen i Raindance uttrycks med koddelen Ansvar.
Den är i huvudsak hierarktiskt uppbyggd och är överordnad verksamhet, konto
och övriga koddelar.
I Personec har strukturen byggts lite annorlunda. Ett organisationsträd är grunden
och detta är i ett konteringsregister kopplat till ansvarskod och verksamhetskod.
Det finns dock möjlighet att via ansvarskod ta fram utdata ur Personec som
motsvarar ekonomisystemet. Det kräver att man kan göra urval på ansvarskod
med olika antal positioner.
En möjlighet är att utveckla nya integrerade utdatarapporter i Cognos. En sådant
projekt pågår.

Fördjupning
De båda systemens organisationsstrukturer bör analyseras och synkroniseras
Utdata från de båda systemen bör i högre grad utvecklas i samverkan.

Postadress
264 80 Klippan

Besöksadress
Trädgårdsgatan 12

Telefon Växel
0435-280 00
Direkttelefon

Telefax
0435-184 60
E-post

Hemsida
www.klippan.se

Bankgiro
991-2122
PlusGiro
829 79-6
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Att
Att

Att

godkänna rapporten
uppdra åt ekonomi- och personalkontoren att i samråd med
utvecklingsstrategen utarbeta rutiner för samordnat underhåll av
en gemensam organisationsstruktur i de båda systemen.
Uppdra år ekonomi- och personalkontoren att i samråd utveckla
samordnade utdatarapporter för ekonomi- och
personaluppföljning.

Boje Jarl

Postadress
264 80 Klippan

Besöksadress
Trädgårdsgatan 12

Anders Ebbesson

Telefon Växel
0435-280 00
Direkttelefon

Telefax
0435-184 60
E-post

Hemsida
www.klippan.se

Bankgiro
991-2122
PlusGiro
829 79-6

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks § 139
Au § 180

2009-09-09
2009-08-05

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.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KLIPPANS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks § 140
Au § 181

2009-09-09
2009-08-05

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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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.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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

Kommunstyrelsen

2009-09-09
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt arbetsutskottet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009.313.274

Bostadsanpassningsbidrag 2009 – ekonomi
Tekniska förvaltningen informerar om att två större bidragsärenden och ett
ökat antal mindre ärenden har sammantaget medfört att budgeterat
bidragsbelopp inte kommer att räcka i år.

Antal ärenden, beslut
Utbetalt bidrag

1:a halvåret 2:a halvåret
2008
2008
39
37
522 kkr
630 kkr

1:a halvåret
2009
56
1 451 kkr

Under första halvåret 2009 beviljades bidrag på 1 689 kkr, vilket innebär att
alla bidrag ännu inte är utbetalda. Under resterande del av året bedömer vi
att ytterligare 700 kkr behöver beviljas, och troligen utbetalas. Detta kan då
resultera i att bidrag på 1 700 + 700 kkr = 2 400 kkr beviljas och utbetalas.
Budgetbeloppet är 1 800 kkr.
Beslut om att bevilja bidrag är delegerat till Tekniska förvaltningen under
förutsättning att beslut tas inom budget.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att temporärt utöka beloppsgränsen för Tekniska förvaltningens delegation i
bostadsanpassningsärenden under 2009 till 2 400 kkr.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009.312.214

Uppdrag om upphävande av del av detaljplan – Stidsvig 2:25 m fl
Plan- och byggkontoret har 2009-08-18 väckt fråga om upphävande av del
av detaljplan Stidsvig 2:25 m fl enligt bilaga Au § 185/09.
Syftet med detta är att efter nedläggningen av Stidsvigs skola, tas
skoländamålet (allmänt ändamål) bort från gällande detaljplan, antagen
1981-06-26. Den gällande detaljplanen innehåller i övrigt område för
bostadsändamål och småindustri. Efter upphävandet gäller utomplansbestämmelser för det gamla skolområdet.
Klippans kommun är ägare till marken inom planområdet, som omfattar
ungefär 2 ha.
Beräknad kostnad för planarbetet är 15 000 kronor.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens beslutar
att uppdra åt plangruppen att ta fram förslag till upphävande av del av
detaljplan för Stidsvig 2:25 m fl enligt bilaga Au § 185/09.
Arbetsutskottet beslutar
att anvisa medel för ändamålet ur anslaget till utskottets förfogande.
Det noteras att efter detta beslut återstår 60 700 kr ur anslaget till
arbetsutskottets förfogande.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2008.383.014

Remiss av åtgärdsplan för transportinfrastruktur 2010 – 2021
Regionala tillväxtnämnden har 2009-06-17 remitterat de långsiktiga
planerna för åtgärder i transportinfrastrukturen, som ska revideras.
Synpunkter ska vara inlämnade senast 2009-09-20 till nämnden.
De nya planerna ska omfatta perioden 2010 – 2021. En ny traditionell plan
upprättas av de statliga trafikverken och kommer att fastställas av
regeringen. Den omfattar investeringar i järnvägar och nationella stamvägar,
drift och underhåll av vägar och järnvägar m m. Verkens förslag ska lämnas
till regeringen senast 2009-09-01.
En ny regional plan – Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne –
ska också upprättas och fastställas av Region Skåne. Den omfattar
investeringar i regionala vägar, trafiksäkerhetsåtgärder, cykelvägar,
busstrafikens infrastruktur, statlig medfinansiering till åtgärder på
kommunalt vägnät m m.
Region Skåne ska, förutom att ta fram den regionala planen, också ge
underlag till och förmedla den samlade skånska prioriteringen av åtgärder
inom den nationella planen till regering, riksdag och statliga verk.
Det material som nu redovisas innehåller:
- Region Skånes syn på samlade behov, mål och prioriteringar inför den
kommande planperioden.
- Region Skånes förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur
2010 – 2021.
- Information om trafikverkens förslag till ny nationell plan. Denna del är
preliminär och kommer att kompletteras under remisstiden.
- Miljökonsekvensbeskrivning av Region Skånes förslag till Länsplan.
Förslagen bygger på den inriktningsdialog som genomfördes i Skåne 2007
och systemanalysen för transportinfrastruktur 2008. De utgår ifrån det
skånska utvecklingsprogrammet, strategier för kollektivtrafiken och andra
underlag som tidigare tagits fram i dialog med aktörerna i Skåne.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag samt
att uppdra åt tekniske chefen och plangruppen att inför kommunstyrelsen
bereda ärendet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 144
Förslag till yttrande föreligger enligt bilaga Ks § 144/09.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande till Region Skåne enligt bilaga Ks § 144/09.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2009-09-09

Bilaga Ks § 144/09
Beteckning

Dnr 2008.383.014
Ert datum

Er beteckning

2009-06-16
Region Skåne
Regionala tillväxtnämnden
291 89 KRISTIANSTAD

Ang Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021
Klippans kommun har tagit del av rubricerat förslag och vill framföra följande
synpunkter:
Väg 13/108
Klippans kommun anser att det är absolut nödvändigt att väg 13/108 får en radikalt bättre standard i en nära framtid. Väg 13 mellan Klippan och Ljungbyhed
håller en kvalitet som inte på något sätt möter upp mot de krav som modern trafik ställer. Vägen trafikeras med upp till 4 000 fordon per dygn varav upp till
400 lastbilar.
Samma sak gäller för väg 13/108 från Ljungbyhed och söderut. Denna väg utgör
det naturliga valet och kortaste vägen för transporter mellan Klippanregionen
och Malmö/Lund-området. Eftersom vägen håller låg standard väljer ändå
många trafikanter att ta sig till och från Malmö/Lund via Helsingborg och E6,
då detta går snabbare.
Detta innebär en ökad trafikering på en redan hårt belastad E6. Det innebär också klara miljöförluster eftersom sträckan blir betydligt längre via Helsingborg.
En annan sak som talar starkt för att snarast påbörja en upprustning av också de
norra delarna av väg 13/108, är den förestående etableringen av European Spallation Source, ESS, i Lund. Självklart måste det vara av stort intresse att de positiva effekterna av etableringen tillåts sprida sig i hela regionen. Detta låter sig
svårligen göras utan en väginfrastruktur som håller måttet.
Ytterligare ett argument för en uppgradering av väg 13/108 är det faktum att det
i Klippanregionen finns ett stort antal åkerier. Här kan bl a nämnas Nils Hanssons Åkeri i Ljungbyhed och DHL med sitt megalager i Klippans centralort.
Åkerierna har under en lång tid befunnit sig i en expansiv fas. I och med tillkomsten av Öresundsbron har kravet på bra transportleder till och från
Malmö/Lund-regionen blivit omöjligt att bortse från.
Många ungdomar från regionen studerar vid Lunds Universitet eller på någon
högskola i Malmö. I dag har dessa små möjligheter att bo kvar i hemkommunen
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och studera i Malmö/Lund-regionen. Detta beror delvis på svagheter i den kollektiva trafiken. Svagheter som hänger samman med den låga standarden på väg
13/108, som inte medger effektiv kollektivtrafik.
Det faktum att Lunds Universitet dessutom bedriver utbildningsverksamhet i
Ljungbyhed genom Trafikflyghögskolan TFHS är ett annat incitament till att
väg 13/108 bör ges en standardhöjning snarast.
En förbättring av väg 13/108 skulle också medföra en ökad tillgänglighet till
Söderåsens nationalpark och Söderåsen som natur- och rekreationsområde. Nationalparken är ett av Skånes tio mest besökta turistmål.
Diskussionerna kring en standardhöjning av väg 13/108 har pågått i decennier
utan resultat. Klippans kommun har den bestämda uppfattningen att en kraftfull
satsning på väg 13/108, för att åtgärda bristerna ur trafik,- miljö- och säkerhetssynpunkt, måste genomföras i närtid. Ett första steg mot en uppgradering av väg
13/108 togs under 1990-talet med Vägverkets vägutredning ”Väg 13 söder om
Klippan”. I sammanhanget köpte Klippans kommun fastigheter för att underlätta en dragning av v 13 norr om Bonnarp. Därefter har vägutredningen lagts på
is. Förslagsvis kan den väckas till liv igen och sättas in i ett större sammanhang
tillsammans med v 108.

Järnvägsinvesteringar
Klippans kommun delar uppfattningen att betydande satsningar behövs i järnvägsnätet - såväl i form av utökad kapacitet i befintliga sträckningar som nya
persontågslinjer med tillhörande infrastruktur.
Av planen framgår dock inte vilka nya stationslägen som förordas.
För Plangruppen

Jonas Hertzman
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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
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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.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UTKAST

2009-05-13
Kompl 2009-08-18

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 Au § 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 eller ideella organisationer
skall ges möjlighet att från återvinningsgårdar ta tillvara deponerade ting.
•
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 Au § 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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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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2009-09-09

28

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.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009.77.041

Finansiell rapport per 2009-07-31
Ekonomikontoret har sammanställt finansiell rapport per 2009-07-31 enligt
bilaga Au § 190/09.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga Ks § 147/09
Bilaga Au § 190/09

Fin rapport tom 2009-07-31, Mkr
2002-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31

2008-06-30 2008-07-31

2008-08-31 2008-09-30 2008-10-31

Långfristig upplåning
Långfristig upplåning, brutto

-183,0

-182,6

-182,9

-182,7

-173,7

-173,7

-191,6

-191,6

-191,6

Långristig utlåning till våra kom bolag

155,9

162,8

163,3

157,7

157,7

157,7

175,8

175,8

175,8

Kommunens "egen" långfr upplåning

-27,1

-19,8

-19,6

-25,0

-16,0

-16,0

-15,8

-15,8

-15,8

10,0

5,0

13,0

7,0

15,0

15,0

8,0

8,0

8,0

Kortfristig upplåning, brutto

0

0

0

-2,5

-2,5

-2,5

0

0

0

Kortfristig utlåning till våra kom bolag

0

0

0

2,5

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

-4,3

0

0

-1,9

0

-5,5

-8,9

-18,6

0

Utnyttjande av checkräkningskrediten

0

0

0

0

0

0

0

-2,4

0

Kassabehållning

0

16,1

8,9

0

16,4

0

0

0

4,8

31,4

19,8

19,6

26,9

14,5

20,0

20,7

32,8

11,8

Beslutad ej verkställd upplåning
(KF 2007-08-28 §69, budget08)

Kortfristig upplåning

Inom koncernkontot, från våra kom bolag

Total upplåning, lång + kort

Bilaga Ks § 147/09
Bilaga Au § 190/09

Fin rapport tom 2009-07-31, Mkr
2008-11-30 2008-12-31 2009-01-31 2009-02-28

2009-03-31 2009-04-30

2009-05-31 2009-06-30 2009-07-31

Långfristig upplåning
Långfristig upplåning, brutto

-191,6

-191,6

-191,6

-191,6

-191,6

-191,6

-191,6

-190,6

-190,6

Långristig utlåning till våra kom bolag

175,8

175,8

175,8

175,8

175,8

175,8

175,8

174,8

174,8

Kommunens "egen" långfr upplåning

-15,8

-15,8

-15,8

-15,8

-15,8

-15,8

-15,8

-15,8

-15,8

8,0

8,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

13,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

3,0

3,0

Inom koncernkontot, från våra kom bolag

0

-14,3

-22,3

-16,8

-13,0

-9,5

-8,6

-16,8

21,8

Utnyttjande av checkräkningskrediten

0

0

-3,8

-13,6

0

0

0

0

0

0,6

0

0

0

0

0

0

0

0

11,8

26,1

37,9

42,2

24,8

21,3

20,4

29,6

34,6

Beslutad ej verkställd upplåning
(KF 2007-08-28 §69, budget08 =8,0 Mkr)
(KF 2008-08-26 §65, budget09 =13,0 Mkr)

Kortfristig upplåning
Kortfristig upplåning, brutto
Kortfristig utlåning till våra kom bolag

Kassabehållning

Total upplåning, lång + kort
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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.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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

Datum

Beteckning

2009-09-21

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
tid, vilket underlättar schemaläggning och flexibiliteten för verksamheten. Ett flertal
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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.
Marianne N Claesson
Personalchef
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Dnr 2007.462.106

Tjänster och tilläggsuppgifter som avses köpas från Söderåsens
miljöförbund
Söderåsens miljöförbund har 2009-06-04 inkommit med skrivelse angående
erbjudande av tjänster och tilläggsuppgifter för medlemskommunerna att
köpa från förbundet.
Miljöchefen har i skrivelse 2009-06-22 redovisat vilka frågor som
miljökontoret i Klippan handlagt utöver myndighetsfrågor, ex
- Tillsyn enl tobakslagen, registrering och viss tillsyn av nikotinläkemedel
- Folkhälsoarbete
- Agenda 21
- Miljöbokslut med uppföljning av miljömålsprogram
- Naturvårdsfrågor
- MILOU-projektet, miljöanpassad upphandling
Arbetsutskottet beslutade 2009-06-23, § 163, att meddela Miljöförbundet att
f n ser Klippans kommun ett behov att köpa motsvarande 0,15 tjänst för
frågor utöver myndighetsutövning, vilka kan komma att förändras över
tiden.
Vid kontakter med länsstyrelsen har framförts att det kan vara positivt att
samordna tillsynen enl tobakslagen m fl med tillsynen enl alkohollagstiftningen, som ligger på socialnämnden.
Miljöchefen väcker också frågan om vattenprover till enskilda ska fortsätta.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommundirektören att teckna avtal med Miljöförbundet om
köp av tjänster rörande Folkhälsoarbete, Agenda 21, Miljöbokslut med
uppföljning av miljömålsprogram, naturvårdsfrågor och MILOU-projektet
inom ramen motsvarande 0,15 tjänst samt
att reglera övriga frågor vid översyn av reglementen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2009-09-09

Ks § 149
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2007.462.106

Övertagande av arkivhandlingar gällande Söderåsens miljöförbund
Söderåsens miljöförbund blir arkivmyndighet för handlingar, som kommer
in till förbundet från och med den 1 september 2009. Respektive kommun är
arkivmyndighet för de handlingar som inkommit till och med den 31 augusti
2009.
Öppna ärenden, dvs ärenden som inte kunnat avslutas i respektive kommun
före den 1 september, kommer att övertas av Söderåsens miljöförbund för
fortsatt handläggning. Efter ärendena har avslutats, är det lämpligt att
förbundet svarar för arkivering för att ärendena ska finnas i sin helhet på ett
ställe.
Utöver pågående ärenden kan även ett fåtal andra ärenden bli aktuella att
överta. Det gäller främst ärenden med omfattande mängd handlingar, kartor
m.m. och som inte är lätta att kopiera.
Interimsdirektionen för Söderåsens miljöförbund har vid sammanträdet den
18 augusti 2009 beslutat att anhålla hos kommunfullmäktige i Bjuv,
Perstorp, Klippan, Svalöv och Örkelljunga att få överta alla pågående (1/9)
och vissa omfattande myndighetsärenden inom miljö- och
hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet från respektive kommun.
Förteckning över övertagna ärenden överlämnas i efterhand till respektive
kommuns arkivansvarig.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att Söderåsens miljöförbund får överta alla pågående (1/9) och vissa
omfattande myndighetsärenden inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt
livsmedelsområdet samt
att förteckning över övertagna ärenden ska överlämnas i efterhand till
kommunens arkivansvarig.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2009.249.430

Nya klimatmål för Skåne
Länsstyrelsen i Skåne län har 2009-05-20 remitterat förslag till nya
klimatmål för Skåne. Förslaget har utarbetats tillsammans med bl a
Energikontoret i Skåne och Region Skåne. Synpunkter på förslaget ska
vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2009-09-30.
Energi- och klimatrådgivare Carsten Allhorn har genom Plangruppen
2009-08-24 lämnat förslag till yttrande enligt bilaga Au § 196/09.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
_____
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna synpunkter på nya klimatmål för Skåne i enlighet med bilaga
Ks § 151/09.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga Ks § 151/09
Bilaga Au § 196/09
Dnr 2009.249.430

Yttrande betr Länsstyrelsens förslag till nya klimatmål för Skåne.
(remissversion 2009-05-20)
Den föreslagna energistrategin utgör ett viktigt dokument för vilken inriktning det miljöstrategiska arbetet skall ha på regional och lokal nivå fram till år 2015/2020. Innehållet omfattar
nya regionala delmål som ersätter nuvarande delmål med 2010/2012 som målår under det
oförändrade miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” som har 2050 som målår.
Delmålen som beskrivs i de markerade fälten nedan följs av jämförelse med kommunens egna
respektive inriktningsmål i ”energiplan och klimatstrategi 2007-2010”.
Växthusgasutsläpp
Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska år 2020 vara 30 procent lägre än år 1990. Målet gäller
verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter.
Utsläppen ska räknas som koldioxidekvivalenter och omfatta de sex växthusgaserna enligt
Kyotoprotokollet och IPCC:s definitioner. Upptag och utsläpp till och från skogsbruk eller annan
markanvändning ingår inte i målet.

Det lokala målet för Klippans kommun är en minskning med 4 procent mellan åren 2006 och
2010.
Effektivare energianvändning
Energianvändningen i Skåne ska år 2020 vara 30 procent effektivare än år 2008.
Målet uttrycks som ett sektorsövergripande mål om en minskning av energiintensiteten med 30 procent
mellan år 2008 och år 2020, det vill säga den tillförda energin per BRP(bruttoregionalprodukt)-enhet i
fasta priser ska minska med 30 procent.

Det lokala målet för Klippans kommun är en minskning med 4 procent mellan åren 2002 och
2010.
Förnybar el
Produktionen av förnybar el i Skåne ska öka med 6 TWh från år 2002 till år 2020.

Klippans kommun har inget specifikt mål för produktion av förnybar el.
Transporter
Den ökande trenden för koldioxidutsläpp från transportsektorn i Skåne ska vändas till en minskning och
utsläppen ska år 2015 vara minst 10 procent lägre än år 2007.

Det lokala målet för klippans kommun är att utsläppen av koldioxid från vägtrafiken skall
minska från 2004 års nivå.

Bilaga Ks § 151/09
Bilaga Au § 196/09
Biogas
Biogasproduktionen i Skåne uppgår år 2020 till minst 2,5 TWh.

Klippans kommun har inget specifikt mål för produktion av biogas.
Klimatanpassning
Senast år 2015 har alla kommuner identifierat och analyserat risker för översvämningar, ras, skred och
erosion, beaktar riskerna i sin fysiska planering samt har tagit fram förslag på åtgärder för anpassning av
befintlig bebyggd miljö.

Klippans kommun har för närvarande inga pågående projekt inom detta område.
Eftersom det inte finns något motsatsförhållande mellan de föreslagna nya klimatmålen för
Skåne och Klippans lokala klimatstrategi och eftersom viljeinriktningen dessutom är
gemensam för såväl regionen som vår kommun så har vi enbart en positiv syn på förslaget.

Plangruppen
gm
Carsten Allhorn
Energi- och klimatrådgivare
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Ks § 152
Delegationsärenden
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på
kommunstyrelsens uppdrag:
2009-08-05
2009-08-26

Enligt protokoll, §§ 167-183
Enligt protokoll, §§ 184-207

Arbetsutskottet

Underrättelse enligt förköpskungörelsen:
Andersbygget 1:22
Stidsvig 31:2
Vedby 6:7 och 5:18
Äktaboden 1:6 och 1:7

Ordföranden

2009-08-17
2009-08-17
2009-08-17
2009-08-17
2009-08-26

Lycke 3:4

2009-08-27

Polstjärnan 1
Beslutade bostadsanpassningsbidrag
samt kostnader för bostadsanpassning,
ej kopplade direkt till ärende för tiden
2009-07-01—2009-08-31.

Assistent tekniska
förvaltningen

Parkeringstillstånd beslutade under
tiden 2009-05-05—2009-08-14.

Assistent tekniska

Ändring av beslutsattestant för ansvar Ekonomichef
2122 samt 2203, till Per Martin Asp med
ersättare Björn Pettersson fr.o.m 090801.
Personalärenden enligt delegationsordning antagen av kommunstyrelsen
2007-02-14, § 34, delegationsprotokoll 28-29.
_____
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Ks § 153
Informationsärenden
Följande informationsärenden föreligger och läggs med godkännande till
handlingarna.
Dnr 2006.369.212
Bjuvs Kommun – Översiktsplan för Bjuvs kommun.
Dnr 2007.462.106
Söderåsens Miljöförbund – Sammanträdesprotokoll 090506, 090519,
090609 samt 090630.
Dnr 2007.129.436
Bygderådet BiStRö – Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet,
Billinge fälad, ärende 551-16929-07, Svenska Kaolin AB.
Dnr 2009.288.000
Sveriges Kommuner och Landsting, KFS och Pacta – Tillsammans för en
tydlig och stark arbetsgivarorganisation.
Dnr 2009.327.003
Miljö- och byggnämnden – Sammanträdesprotokoll § 136/09 om Rapport
från Länsstyrelsen angående tillsynsbesök, myndighetsutövning inom
alkohol- och tobaksområdet.
Dnr 2009.274.007
Revisionen – Granskning av privata medel inom LSS-verksamheten.
Dnr 2009.296.014
Banverket – Järnvägen i samhällsplaneringen Underlag för tillämpning av
miljöbalken och plan- och bygglagen.
Dnr 2009.311.040
Sveriges Kommuner och Landsting – Vad kostar verksamheten i din
kommun? Bokslut 2008.
Dnr 2009.258.048
Ljungbyheds IF – Varmt tack för sponsring av LIF:s muskikarrangemang
Ljudbangen 2009!
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Dnr 2009.326.106
Posten – Information angående brevlådeservicen i Klippan.
Dnr 2009.329.106
Sveriges Kommuner och Landsting – Fem olika sätt att arbeta för ökad
trygghet och säkerhet.
Dnr 2009.135.133
Migrationsverket – Informations- och prognosbrev om asyl- och
flyktingmottagande 2009 och 2010.
Dnr 2009.293.440
Länsstyrelsen i Skåne län – Prioritering av vaccin till samhällsviktig
verksamhet vid en influensapandemi.
Dnr 2009.293.440
Sveriges Kommuner och Landsting – Rekommendation om vaccination mot
pandemisk influensa.
Dnr 2009.297.771
Ingegerd Andersson, Berne Strandh – plats i särskilt boende.
Dnr 2009.302.872
Länsstyrelsen i Skåne Län – Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämningar
utmed vägsträcka inom fastigheten Broröd 1:31, fornlämning nr 226 i
Riseberga socken, Klippans kommun.
Kommunala Handikapprådet – Protokoll 2009-06-17.
Skåne Nordväst, Samarbetskommitténs – Protokoll från 2009-06-09.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 09:47. Kommentar till
Allmänna bestämmelser (AB)
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 09:48. Rekommendation om
vaccination mot pandemisk influensa.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 09:49. Arbetsdomstolens
dom 2009 nr.4 angående avstängning och stadigvarande förflyttning på
grund av samarbetsproblem.
_____
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