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Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen 2011-06-08 kl 17.00-20.50

Beslutande

Bengt Svensson, ordförande , §§ 100-105
Madeleine Atlas
Björn Samuelsson, tjg i st f Bengt Svensson, § 106-114
Jens Westring
Hans-Bertil Sinclair, tjg i st f Anette Lahti
Karl-Axel Wilhelmsson
Bodil Andersson
Richard Johansson, §§ 100-106, Bert-Inge Karlsson, tjg ers §§ 107-114
Carina Andersson, tjg i stf Rune Persson
Eva Stjärnlind
Kerstin Persson, §§ 101-114, Olle Nilsson, tjg ers, § 100
Michael Nemeti, §§ 100-106, Göran Sjögren, tjg ers §§ 107-114
Hans-Eric Lundgren
MatthiasRausbo

Övriga närvarande

Bert-Inge Karlsson, ej tjg ersättare §§ 100-106
Björn Samuelsson, ej tjg ersättare §§ 100-105
Agne Johansson, ej tjg ersättare
Olle Nilsson, ej tjg ersättare, §§ 101-114
Göran Sjögren, ej tjg ersättare §§ 100-106
Christian Hendlertz, ej tjg ersättare
Evy Arvidsson, sekreterare
Hans-Åke Lindvall, kommundirektör
Boje Jarl, ekonomichef
Ann-Charlotte Thörnblad, EU-samordnare, § 100
Annika Jönsson och Jenny Möller, Leader Skåne Nordväst Skåne, § 100

Utses att justera

Michael Nemeti, §§ 100-106

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet onsdag 2011-06-15

Sekreterare

____________________________________________
Evy Arvidsson

Kerstin Persson, §§ 107-114

Ordförande
____________________________________________
Bengt Svensson, §§ 100-105
Madeleine Atlas, § 106-114
Justerare
____________________________________________
Michael Nemeti, §§ 100-106
Kerstin Persson, §§ 107-114
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Innehållsförteckning:

§ 100 Information om Leader i kommunens framtida utvecklingsarbete på
landsbygden
§ 101 Ökat anslag för skötsel av grönytor vid vissa parkeringar m.m.
§ 102 Detaljplan för industriändamål för del av Östra Ljungby 3:2 - Antagande
§ 103 Svar på Motion angående ett projekt mellan socialtjänst och skola för
återställande av ordning
§ 104 IT-samverkan mellan kommunerna i Skåne
§ 105 Principbeslut för försäljning av fastigheterna Klippan 3:188, 3:189,
3:195, Kastanjen 16 och Palmen 15
§ 106 Tertialrapport 1/2011
§ 107 Uppföljning investeringsåtagande III, Sjöleden 1:5 (tidigare
Bonnarp 11:6)
§ 108 Rönneådalen - Skånes Nordvästpassage, utlåning till leaderprojektet
§ 109 Firmateckning
§ 110 Sommarsysselsättning för ungdomar
§ 111 Projekt kv Sågen, idrottslokaler för gymnastikverksamhet
§ 112 Finansiell rapport per 30 april samt 31 maj 2011
§ 113 Delegationsärenden
§ 114 Informationsärenden
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§ 100
Information om Leader i kommunens framtida utvecklingsarbete
på landsbygden
KS 2011.0110.106

Ärendet
Annika Jönsson, ordförande, och Jenny Möller, verksamhetsledare, för Leader
Skåne nordväst norra informerar om verksamheten.
Leader är en arbetsmetod inom EU, förnklat översatt från franska ”samverkande
åtgärder för att stärka landsbygens ekonomi”. Departer som ska samverka i Leader är
offentlig, provat och ideell sektor. Pengarna kommer ifrån landsbygdsprogrammet.
Jordbruksverket är granskande myndighet i Sverige. Det finns totalt 63 leaderområde
i Sverige, varav åtta i Skåne.
Ett antal beviljade projekt pågår. I samtliga fall är projektens budgetfördelning 49 %
Leaderfinansiering, 30 % privat/ideell samt 21 % offentlig. Driftkostnader för
verksamheten är 70 % EU-stöd och 30 % offfentlig. 18 projekt redovisas som är
beviljade t o m 2011.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 101
Ökat anslag för skötsel av grönytor vid vissa parkeringar m.m.
KS 2009.0316.280

Ärendet
Tekniska förvaltningen har lämnat följande förslag till återhämtning av eftersatt
underhåll. Inne i Klippan finns cirka 10 allmänna parkeringsplatser och därtill
buskplanteringar i två avsnitt längs Ängelholmsgatan. Vegetationen kring dessa
parkeringar och längs gatan har inte kunnat skötas av resursskäl.
Det ses som betydelsefullt att gallring, klippning och ogräsrensning utförs även vid
dessa platser, som redovisas med gult enligt bilaga Ks § 101/11.
Utförandet är tänkt med entreprenör och som ett åtagande till fast pris under hela
säsongen. Kostnad för arbete, maskiner, transporter, deponiavgifter och diverse
beräknas till 220 000 kr.
Som bakgrund har förvaltningen lämnat en enkel beskrivning av några företeelser
som karaktäriserar parkförvaltningen i Klippans kommun:
• Den fysiska samhällsplaneringen under 60-, 70- och 80-talen innebar en mycket
kraftig ökning av den gröna arean. Mark avsattes till parkmark, senare även som
naturmark eller ”natur”, med avsikt att kommunen ska sköta dessa områden.
• Exploateringen av bostadsområden bekostade i stort sett iordningsställandet av
marken till planteringar, buskage, dungar, gräshav och svårskötta små konstigheter
vid vändplaner i villaområden.
• Förutom skötsel under växtetableringen, och vad som gäller för gräsklippningen,
kunde marken rå sig själv under många år. Utan regelbunden gallring, klippning
m.m. förväxer vegetationen och den avsedda funktionen kan gå förlorad.
• Kommunens ekonomi har inneburit att skötselpengar inte har avsatts i tillräcklig
mängd. Tack vare direkt eller indirekt statligt stöd har under många år extra personal
via arbetsmarknadspolitiska åtgärder och individuella sociala arbetsinsatser stöttat
parkverksamheten. Sedan några år har detta stöd i stort sett försvunnit och
verksamheten har också redovisat underskott i boksluten. Eftersläpningen av
parkunderhållet, även i Stadsparken, framträder tydligt på många håll.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-25.
Yrkande
Bengt Svensson (m) yrkar bifall till Tekniska förvaltningens förslag med tillägget att
500 000 kr anvisas ur anslaget till Kommunstyrelsens förfogande för ökning av
kontot för asfaltbeläggning (från 1,2 Mkr till1,7 Mkr).
Kommunstyrelsens beslut
1. 220 000 kr anslås för ökad grönyteskötsel vid allmänna parkeringsplatser enligt
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bilaga Ks § 101/11.
2. 500 000 kr anslås för ökning av kontot för asfaltbeläggning.
3. Anslagna medel, sammanlagt 720 000 kr, anvisas ur kontot till
Kommunstyrelsens förfogande.
_____
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§ 102
Detaljplan för industriändamål för del av Östra Ljungby 3:2 Antagande
KS 2009.0185.214

Ärendet
Detaljplanen har som syfte att tillskapa ett verksamhetsområde vid väg E4/ väg 13
Östra Ljungby och är ett led i kommunens utveckling enligt de mål som
översiktsplanen 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 E4, och
väster väg 13. Planareal är ca 11 ha.
Förslaget har varit utställt för samråd under tiden 2009-09-14 till 2010-10-02. Under
samrådstiden har 12 skrivelser kommit in.
Förslaget har varit utställt för granskning under tiden 2010-10-25 till 2010-11-22.
Under granskningstiden har 2 skrivelser kommit in.
Beslutsunderlag
Planhandlingar
Plan- och byggnämndens protokoll 2011-04-18, § 49.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-11, § 126.
Yrkande
Eva Stjärnlind (S) m fl yrkar som tillägg att vid framtida detaljplanearbeten i
känsliga områden ska övervägas om det finns behov av att ange särskilda krav i
planen på estetisk utformning av byggnation
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås
1. anta detaljplan för industriändamål för del av Östra Ljungby 3:2 enligt bilaga Ks
§ 102/11.
2. vid framtida detaljplanearbeten i känsliga områden ska övervägas om det finns
behov av att ange särskilda krav i planen på estetisk utformning av byggnation.
_____
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§ 103
Svar på Motion angående ett projekt mellan socialtjänst och skola
för återställande av ordning
KS 2010.0573.620

Ärendet
Boris Svensson och Olle Nilsson, Socialdemokraterna, inlämnade 2010-12-22
motion om att starta särskilt projekt mellan socialtjänst och skola för återställande av
ordning, bilaga Ks § 103/11.
Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden har på Arbetsutskottets uppdrag
lämnat följande yttrande över motionen:
Skolk bedöms som den enskilt största riskfaktorn för eleverna. Därför inleddes ett
skolkprojekt hösten 2010 på högstadieskolorna i kommunen. Syftet med projektet är
att skapa en långsiktig plan för att eliminera skolk och målet är ett samarbete mellan
skola, socialtjänst och vårdnadshavare. Skolorna har idag som rutin att anmäla
långvarigt skolk till socialtjänsten.
Mycket samarbete sker redan idag mellan Barn- och utbildningsförvaltningen,
Socialförvaltningen och Barn- och ungdomspsyk. I Projekt H – Klippanmodellen har
en samverkansmodell med lots-funktion kring barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder tagits fram. Barnlyftet är ett annat samverkansprojekt
initierat av Socialförvaltningen. Där kan den som har behov av att lyfta ett dilemma
som rör skola, Socialförvaltning, Barn- och ungdomspsyk eller habiliteringen göra
det och få stöd, vägledning och råd i hanteringen.
Varje skola har en socialsekreterare från enheten för utredning av barn, unga och
familj som kontaktperson.
Beslutsunderlag
Motion inlämnad av Boris Svensson och Olle Nilsson 2010-12-21.
Socialnämndens protokoll 2011-04-05, § 42.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-03-28, § 55.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-11, § 131.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen med hänvisning till yttrande från
Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden.
_____
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§ 104
IT-samverkan mellan kommunerna i Skåne
KS 2011.0120.005

Ärendet
Efter flera års diskussioner bl.a. vid kommunledningskonferenser och förvaltningschefsträffar samt utredningar har Kommunförbundet Skåne nu tagit fram ett förslag
till en organisation för IT-samverkan och e-tjänstutveckling för Skånes kommuner.
Behovet av en IT-samverkansorganisation har blivit mycket aktuell genom olika
nationella målsättningar och regionala samarbetsprojekt. På regional nivå har
samverkansprojekten i hög grad berört vård- och omsorgssektorn. Ny lagstiftning har
öppnat för utbyte av information mellan olika huvudmän men ställer också krav på
nya gemensamma säkerhetsnivåer och säkerhetslösningar i form av e-idkort m.m.
Det går inte att ta miste på att det finns en stark politisk ambition i kommunerna och
på kommunala verksamhetsområden att kunna erbjuda e-tjänster till medborgare,
näringsliv och organisationer.
Flera undersökningar visar att mindre och medelstora kommuner kommer att få såväl
ekonomiska som andra resursrelaterade problem att erbjuda e-tjänster om inte
samarbete/samverkan sker för att uppnå volymer som kan bära utveckling och
förvaltning av e-tjänsterna.
Styrelsen för Kommunförbundet Skåne har initierat en utredning som utmynnat i ett
förslag till samarbetsorganisation och avtal om samverkan mellan Skånes kommuner.
Styrelsen har antagit förslaget till avtal samt rekommenderat kommunerna att göra
detsamma. Förslaget innebär i korthet följande:
Inom Kommunförbundet Skånes ram bildas en resultatenhet fr.o.m. 2011-07-01 med
huvuduppdrag att omsätta den nationella IT-strategin i ett regionalt arbete, som med
hjälp av ändamålsenlig IT-teknik främjar en verksamhetsutveckling i kommunerna i
Skåne med hög kvalitet och goda möjligheter till kommunikation med medborgare
och andra myndigheter.
Den gemensamma organisationen finansieras via medlemsavgifter (1 kr/invånare/år)
samt via nationella stöd som fördelas till regionalt arbete. Varje kommun står för de
kostnader som uppkommer i den egna verksamheten. Samarbetet regleras genom
avtal 2011-2013.
Beslutsunderlag
Kommunförbundet Skånes skrivelse 2011-02-09 jämte
- Utredningen IT-samverkan mellan kommunerna i Skåne, Förslag till regional
samarbetsorganisation, Bilaga A Ks § 104/11.
- Avtal om IT-samverkan mellan Skånes kommuner, bilaga B Ks § 104/11.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-11, § 132
Signatur justerare
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Kommunstyrelsens beslut
Förslag till samverkansavtal i IT-frågor mellan kommunerna i Skåne län och
Kommunförbundet Skåne antas.
______
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§ 105
Principbeslut för försäljning av fastigheterna Klippan 3:188, 3:189,
3:195, Kastanjen 16 och Palmen 15
KS 2011.0285.253

Ärendet
Då kommunen förvärvade Läderfabriken och dess tillhörande mark innehöll
förvärvet flera olika fastighetsbeteckningar. Dessa fastigheter är markerade med
grönt på bilaga Ks § 105/11. Kastanjen 16 förvärvade kommunen redan 1949, ljusblå
markering på bilaga Ks § 105/11.
Enligt gällande plan är fastigheterna Klippan 3:188, 3:189, 3:195 och Kastanjen 16
planlagda som kvartersmark men det är byggförbud (prickmark) på hela ytan.
I dagsläget har grannar till fastigheten Klippan 3:195 och 3:189 visat intresse att
förvärva hela eller delar av dem för att få möjlighet till större trädgård.
Tekniska förvaltningen föreslår en ombildning av Klippan 3:188 och 3:189 till tre
delar så de tre intilliggande fastigheterna kan förvärva var sin del vid intresse, se
indelning med rött på bilaga Ks 105/11.
Asken 10 och 11 samt Palmen 15 är också planlagda som kvartersmark. På dessa
fastigheter finns byggrätt för bostäder upp till två våningar. Asken 10 och 11
behandlas i separat ärende.
Förslag till Principbeslut
För fastigheterna Klippan 3:188, 3:189, 3:195 och Kastanjen 16 föreslås ett
försäljningspris på 60 kr/m2 och köparen står för kostnaden för en lantmäteriförrättning. Tekniska förvaltningen föreslår att Palmen 15 säljs via öppet
anbudsförfarande. Till hjälp anlitas någon av mäklarfirmorna som finns verksamma
inom Klippans kommun. Anbudsförfarandet utförs förslagsvis under hösten 2011
med tidigast tillträde till tomten 2011-12-01 på grund av marksaneringsarbete.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-13.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25, § 137.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner principbeslut för fastigheterna Klippan 3:188, 3:189,
3:195, Kastanjen 16 och Palmen 15 enligt bilaga Ks § 105/11.
_____
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§ 106
Tertialrapport 1/2011
KS 2011.0288.041

Ärendet
Ekonomikontoret har sammanställt tertialrapporter per april 2011 för hela kommunen
enligt bilaga A Ks § 106/11 samt för Kommunstyrelsen enligt bilaga B Ks § 106/11.
Beslutsunderlag
Tertialrapport April 2011 för Klippans kommun.
Tertialrapport April 2011 för Kommunstyrelsen.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25, § 139.
Kommunstyrelsens beslut
1. Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden får uppdrag att arbeta för att
så långt möjligt minimera årets underskott mot budget.
2. Det konstateras att med nuvarande årsprognos är det tveksamt om kommunen
kommer att klara det lagstadgade balanskravet, dvs det finns risk för ett totalt
underskott för kommunen 2011. Med anledning av det uppmanas samtliga övriga
nämnder och förvaltningar till stor försiktighet med anslagna medel samt att om
möjligt, utan att primärt försämra kvalitén för kommuninvånarna, arbeta för att få
bort prognostiserade underskott samt om möjligt visa överskott mot budget vid
årsslutet.
3. I övrigt godkänna tertialrapport per april 2011 för Klippans kommun enligt bilaga
A Ks § 106/11 samt för Kommunstyrelsens verksamheter enligt bilaga B Ks §
106/11.
_____
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§ 107
Uppföljning investeringsåtagande III, Sjöleden 1:5 (tidigare
Bonnarp 11:6)
KS 2007.0281.245

Ärendet
Kommunfullmäktige godkände 2007-10-30, § 93, SIKAB:s försäljning av aktier i F5
Ljungbyhed AB till Peab Sverige AB och överlåtelse av fastigheten Bonnarp 11:6 till
F 5 Ljungbyhed AB m m.
I det avtal som då upprättades anges i punkt 12.2-3 följande:
”Mot bakgrund av ovanstående förbinder sig Peab Sverige AB att direkt, indirekt
eller genom andra bolag i Peab-koncernen tillse att investeringar görs på fastigheten
med omnejd under 6 år från Tillträdesdagen och med ett belopp om minst
etthundratjugofem miljoner/125.000.000/ kronor. I beloppet inräknas därmed även
investeringar av/på F5-området, t ex omläggning av rullbanor.
Årliga avstämningar skall äga rum mellan säljaren och Peab Sverige AB/Köparen i
detta avseende varvid mötena skall protokollföras.”
En första uppföljning av investeringsåtagandena gjordes per 2009-04-30. En andra
uppföljning gjordes 2010-05-20. Vid den tredje uppföljningen 2011-04-14 har
parterna (Sikab och Peab) fastställt att Peab Sverige AB totalt investerat 60 736 000
kr, varför det återstår att investera 64 264 000 kr till utgången av år 2013.
Beslutsunderlag
Uppföljning investeringsåtagande III.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25, § 140.
Kommunstyrelsens beslut
Uppföljningen av investeringsåtagandet enligt avtal upprättat vid överlåtelsen av
fastigheten Bonnarp 11:6 noteras.
_____
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§ 108
Rönneådalen - Skånes Nordvästpassage, utlåning till
leaderprojektet
KS 2011.0097.871

Ärendet
Leaderprojektet ”Rönneådalen – Skånes Nordvästpassage” anhåller genom Lars
Bertil Nilsson om att Klippans kommun i likviditetssyfte skall agera bank till
projektet, d.v.s. vid behov låna ut pengar till projektet. Likviditetsbehovet bedöms till
max 300 000 kr vid varje enskilt tillfälle.
Beslutsunderlag
Lars-Bertil Nilssons skrivelse 2011-05-08.
Ekonomikontorets yttrande 2011-05-18.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25, § 142.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner att Klippans kommun agerar bank/lånar ut pengar
till projektet i enlighet med de förutsättningar som framgår av bilaga Ks § 108/11
2. Maximalt 300 000 kr lånas ut vid varje enskilt tillfälle.
3. Ränta uttas med 3,0 % p utlånat belopp.
4. Ekonomikontoret får uppdrag att i övrigt hantera utlåningen.
_____
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§ 109
Firmateckning
KS 2011.0032.002

Ärendet
Förslag till ändring av firmateckning föreligger p.g.a. personalförändringar.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25, § 143.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1 Med giltighet fr o m 2011-01-13 då tidigare uppdrag upphör att gälla, bemyndigas
kommunstyrelsens ordförande Bengt Svensson, kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande Madeleine Atlas, 2:e vice ordförande Rune Persson, kommundirektör
Hans-Åke Lindvall, ekonomichef Boje Jarl, ekonomerna Ingela Reimer, Linda
Anderholm, Björn Ljungdahl eller Jette Willumsen att med kontrasignation av
ekonomiassistenterna Bodil Olsson, Mette Regnell, Wieslawa Broström eller Anita
Möllerstedt utfärda anvisningar på Klippans kommuns (även va-verksamhetens)
bank- och postgiroräkningar, kvittera eller överlåta till kommun eller någon av dess
nämnd eller styrelse ställda checkar eller postväxlar samt att underteckna kvitton på
kontanta medel, värdepost, värdepostförsändelser o d,
2 Avtal, borgensförbindelse, andra handlingar och skrivelser undertecknas av Bengt
Svensson, Madeleine Atlas eller Rune Persson i förening med Evy Arvidsson, HansÅke Lindvall eller Boje Jarl,
3 Inbetalningar till kommunen, för vilka användes i fortlöpande följd numrerade
reversalblanketter, får kvitteras av ovan nämnda befattningshavare var för sig samt
4 Personalchef Marianne N Claesson, PA-konsult Helena Florell, Monica de Val,
Sara Häggström eller Thomas Carlsson bemyndigas att med kontrasignation av
löneassistenterna Ingela Larsson, Refija Suljanovic, Carina Jönsson, Christina
Andersson, Greta Näsman, Karin Frisk, Marianne Madsen eller Christina Rylander
underteckna utställda checkar hänförliga till löne- och personaladministrationen.
_____
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§ 110
Sommarsysselsättning för ungdomar
KS 2011.0093.023

Ärendet
Ferieanställningar har från och med i år minskats till antalet och samtidigt utökats att
omfatta fyra veckor istället för tre som tidigare. Upplägget är att de i större
utsträckning än tidigare ska efterlikna ett ”riktigt” arbete i upplägg och innehåll, i
syfte att förbereda ungdomar för vuxen- och arbetslivet. Socialchef Charlotte
Johansson och skolchef Jan Eric Assarsson har fått i uppdrag att presentera ett
kompletterande förslag till sommarsysselsättning för ungdomar som faller utanför
ramen för ferieanställningarna inför sommaren 2011.
Förslaget innebär att tio ungdomar i åldern 15-18 år ska ”handplockas” av skolans
elevhälsopersonal och socialförvaltningens fältsekreterare och erbjudas
sysselsättning under tre veckors tid, fyra dagar per vecka mellan kl 09.00-15.00.
Under handledning av en lärare från gymnasieskolans byggprogram och en
medarbetare från socialförvaltningens enhet för arbete och sysselsättning, ska
ungdomarna få vara med och producera en teambildningsbana som ska sättas på plats
på lämplig mark, för ett framtida brett nyttjande.
Ungdomarna kommer att erbjudas mat under de dagar de är i sysselsättning och 250
kronor i ersättning per person och dag.
Kostnaderna beräknas uppgå till max 200 000 kronor.
Beslutsunderlag
Socialchef Charlotte Johansson och Skolchef Jan Erik Assarssons skrivelse 2011-0503.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25, § 146.
Kommunstyrelsens beslut
1. Skolchefen och socialchefen får uppdrag att fullfölja uppdraget med
sommarsysselsättning för tio ungdomar enligt ovan beskrivna plan.
2. 150 000 kronor anvisas för ändamålet från anslaget till Kommunstyrelsens
förfogande.
_____
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§ 111
Projekt kv Sågen, idrottslokaler för gymnastikverksamhet
KS 2009.0455.048

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen påbörjade, i samarbete med KGK och KFK, ett
projekt under 2009 i syfte att skapa bättre förutsättningar för idrottsverksamheten i
kv. Sågen. Gymnastikverksamheten har under flera år haft problem med att få tider i
Klippans Idrottshall samt lämpliga förrådsutrymmen for den utrustning som i dag
krävs för att kunna bedriva verksamheten (tumblinggolv, specialmattor etc).
Vidarutveckling av friidrottens lokaler ingår inte i denna delen av projektet.
Det ursprungliga förslaget som utarbetades under 2009 har omarbetats under 2010
utifrån mer kunskap om fastighetens konstruktion och kapacitet samt nya koncept for
utveckling av idrottsverksamheten. Det nya förslaget innebär att lokalerna kan
användas mer flexibelt samt att föreningarna kan bedriva sina verksamheter parallellt
utan att de stör varandra.
Det omarbetade förslaget är kostnadsberäknat till ca 2 Mkr av Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning, i samarbete med SIKAB:s vd under mars 2011.
Den ökade hyreskostnaden för förvaltningen beräknas uppgå till 268.000 kr/år.
Om bidrag erhålles för projektet från Riksidrottsförbundet reduceras hyreskostnaden.
Inom ramen för projektet har två ansökningar om bidrag inlämnats till Riksidrottsförbundet genom Skåneidrotten. Preliminärt förhandsbesked ger vid handen att
projektet kan få 500 000 kr i bidrag.
Skåneidrotten har via mail 2011-04-29 meddelat att bidraget formellt är beviljat.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2011-04-20, § 109.
Skåneidrottens mailbesked 2011-04-29.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25, § 147.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen anvisar ett investeringsbidrag på 500 000 kr ur anslaget till
Kommunstyrelsens förfogande för uppgradering av lokaler i kv Sågen.
2. Beslutet gäller under förutsättning av bidrag på 500 000 kr från Riksidrottsförbundet.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida

17 (21)

Sammanträdesdatum

2011-06-08

§ 112
Finansiell rapport per 30 april samt 31 maj 2011
KS 2011.0166.041

Ärendet
Ekonomikontoret har sammanställt finansiell rapport per 2011-04-30 samt per 201105-31 enligt bilaga Ks § 112/11.
Beslutsunderlag
Finansiell rapport 2011-04-30.
Finansiell rapport 2011-05-31
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25, § 148.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar rapporterna.
_____
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§ 113
Delegationsärenden
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på
kommunstyrelsens uppdrag:
2011-04-27 Enligt protokoll, §§ 118-120
2011-05-11 Enligt protokoll, §§ 121-133
2011-05-25 Enligt protokoll, §§ 134-149

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet

Bostadsanpassningsbidrag för tiden
2011-04-01—2011-04-30.

Tekniska förvaltn.
assistent

Personalärenden enligt delegationsordning antagen av kommunstyrelsen
2007-02-14, § 34, delegationsprotokoll
11-12.
_____
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§ 114
Informationsärenden
Följande informationsärenden föreligger och läggs med godkännande till
handlingarna.
Dnr 2008.221.872
Länsstyrelsen i Skåne län – Underrättelse till Steen Schmidt angående
återställningsåtgärder på byggnadsminnet Herrevadskloster, Herrevad 2:66,
Ljungbyhed, Klippans kommun.
Dnr 2009.146-6.133
Kommunförbundet Skåne – Ensamkommande barn och ungdomar – fler platser
behövs.
Dnr 2009.7-4.210
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut till Svenska Pappersbrukets AB angående bidrag
till renovering av skorsten, Klippans pappersbruk, Klippan 3:32, Klippans socken,
Klippans kommun.
Dnr 2010.267-4.111
Sveriges kommuner och landsting – Kallelse till ordinarie kongress med Sveriges
kommuner och landsting den 8-10 november 2011.
Dnr 2010.62-8.291
Barn- och utbildningsnämnden – Protokoll 2011-05-02 § 69, angående projekt Nya
Snyggatorpsskolan avstämning etapp 2.
Dnr 2010.96-2.790
Sveriges kommuner och landsting – Rapport Enkelt avhjälpta hinder.
Dnr 2011.189-2.005
Barn- och utbildningsnämnden – Protokoll 2011-05-02 § 70, angående lärarnas
arbetssituation gällande IT-miljön på nya Snyggatorpsskolan.
Dnr 2011.306-1.005
Länsstyrelsen i Skåne län – Dags att söka stöd till bredbandsutbyggnad.
Dnr 2011.245-1.023
HSO Skåne – Sommararbete för ungdomar med funktionsnedsättning.
Dnr 2011.303-1.040
Sveriges kommuner och landsting – Ekonomirapporten.
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Dnr 2011.282-1.042
Region Skåne – Region Skånes årsredovisningar för år 2010.
Dnr 2011.290-1.042
Helsingborgs stad – Årsredovisning 2010 för Skåne Nordväst.
Dnr 2011.46-3.047
Arvsfondsdelegationens kansli – Stöd ur Allmänna arvsfonden för InteOkej.
Dnr 2011.311-1.100
Karin Pålsson – Skrivelse 2011-05-12.
Dnr 2011.311-2.100
Kommunalrådet – Svar på skrivelse 2011-05-12.
Dnr 2011.302-1.111
Sveriges kommuner och landsting – 310 val.
Dnr 2011.304-1.210
Boverket – Lägesrapport april 2011.
Dnr 2011.310-1.432
Länsstyrelsen i Värmland – Vägledning – miljökvalitetsnormer för vatten i
detaljplaner.
Dnr 2011.251-1.480
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut till Stiftelsen Hillarion HoH angående tillstånd att
i djurpark förevisa djur av arter som lever vilt.
Dnr 2011.291.610
Mats Westling – Öppet brev till svenska skolpolitiker, SKL, Skolverket, LR,
Lärarförbundet, Utbildningsdepartementet och utbildningsministern angående
skoldebatt.
Dnr 2011.249-1.611
Mats Westling, Katrin Nilsson – Skrivelse till kommunfullmäktige och Barn- och
utbildningsnämnden angående förfrågan om etablering av friskola i Klippans
kommun.
Dnr 2011.305-1.790
Stockholms stad, trafikkontoret – Boken och filmerna ”Stockholm – staden för alla.
Tolv år med Tillgänglighetsprojektet”.
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Kommunförbundet Skåne – Nyhetsbrev nr 2 maj 2011.
Miljöstyrgruppen – Mötesanteckningar 2011-05-10.
Folkhälsorådet – Sammanträdesprotokoll 2011-03-29.
NÅRAB – Sammanträdesprotokoll 2011-04-29.
SIKAB – Sammanträdesprotokoll 2011-04-11.
SIKAB – Sammanträdesprotokoll 2011-04-28.
Treklövern Bostads AB – Protokoll 2011-04-12.
Söderåsens miljöförbund – Sammanträdesprotokoll 2011-05-10.
6 K – Protokoll 2011-02-24.
Kommunförbundet Skåne – Minnesanteckningar 2011-04-29.
Skåne Nordväst – Samarbetskommitténs protokoll 2/11.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 11:21 Budgetförutsättningar för åren
2011-2015.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 11:22 Möjlighet att träffa
samverkansavtal kring nationell godkänd idrottsutbildning (NIU).
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 11:23 Konsekvenser av skärpta
behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 11:24 Preliminär kostnads- och LSSutjämning 2012.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 11:25 Studie av kommunernas arbete
med RS.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 11:27 Arbetsdomstolens dom 2011 nr
33 om det förelegat laga grund för avsked av läkare som framkallat hot.
Kommundirektör Hans-Åke Lindvall – Vid Kommunstyrelsens sammanträde lämnas
en presentation av vad som ingår i samverkansavtalet med Skåne nordväst.
_____
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