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§ 115
Detaljplan för bostadsändamål, Gymnasiet 2, del av
(Kyrksalshuset) – Antagande
KS 2010.0173.214

Ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att det s.k. kyrksalshuset skall renoveras och byggas
om till bostäder. Byggnaden är uppförd 1903 och är enligt skriften ”Kulturminnesvård i Klippans kommun” klassificerad som byggnad av omistligt värde.
Bostadsbolaget Treklövern har anmält intresse för att överta huset och bygga om det
till bostäder, samt att på den avstyckade tomten samtidigt bygga ett antal
marklägenheter, en bostadsform som är mycket eftertraktad i Klippans centrum.
Planen ger utrymme för ungefär 20 nya lägenheter i Klippans centrum.
Kvarteret är beläget centralt i Klippans tätort, söder om Storgatan och öster om Södra
Skolgatan.
Samråd har skett under tiden 2010-05-21--06-11.
Förslaget har varit utställt under tiden 2010-12-20--2011-01-26 och 5 skrivelser har
inkommit.
Beslutsunderlag
Plan- och byggnämndens protokoll 2011-05-16, § 57.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-15, § 152.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplanen för bostadsändamål för del av
Gymnasiet 2 (Kyrksalshuset) enligt bilaga Ks § 115/11.
_____
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§ 116
Miljöstyrgruppens förslag med anledning av ny lagstiftning
angående nedskräpning
KS 2011.0327.003

Ärendet
Ny straffbestämmelse om nedskräpning i begränsad omfattning föreslås i den
lagrådsremiss som Regeringen beslutat. Enligt förslaget ska sådan nedskräpning
kallas nedskräpningsförseelse och enbart kunna leda till penningböter. Syftet med
Regeringens förslag är att det ska kunna bli enklare att ställa den som skräpar ned till
svars. Lagförslagen föreslås träda ikraft den 1 juli 2011.
Beslutsunderlag
Miljöstyrgruppens information och beslut 2011-05-10 punkt 15.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-15, § 155.
Beslut
1. Miljöstyrgruppens information om den nya bestämmelsen noteras.
2. Kommunstyrelsen beslutar arbeta med attityden att nedskräpning inte är
acceptabel i enlighet med Miljöstyrgruppens förslag. Exempelvis genom att placera
tillräckligt med papperskorgar på offentliga platser, så att det finns goda
förutsättningar för att sluta skräpa ned.
_____
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§ 117
Principbeslut för försäljning av tillskottsmark berörande del av
Östra Ljungby 7:2, 7:5, 10.2 och Pilagården 1:42
KS 2011.0344.253

Ärendet
Markområdet, som berörs i detta principbeslut, utgör del av den gamla banvallen i
Östra Ljungby söder om villatomterna utmed Södra vägen och Orregatan. I gällande
detaljplan, 1276-P09/101 antagen 2009, är markanvändningen i huvudsak
kvartersmark, bostäder. Planen möjliggör för fastighetsägarna norr om banvallen att
förvärva berörd del till sin fastighet. Tidigare har marken varit avsatt för park- och
grönytor.
Genom åren som gått sedan villorna byggdes utmed Södra vägen och Orregatan har
de boende nyttjat marken till trädgårdsanläggningar av olika slag. Det finns inga
handlingar som visar om eller på vilket sätt marken har upplåtits från kommunens
sida. De boende hänvisar till muntligt avtal med kommunal tjänsteman på 1970-talet.
Det pågår en lantmäteriförrättning, M102187, avseende avstyckning och
fastighetsreglering av den tillkommande villatomten i gällande detaljplan. Den
omfattas inte av principbeslutet utan där gäller sedan tidigare beslut Ks Au §§ 200/09
och 44/11.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse inklusive kartskiss 2011-06-14.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-22, § 159.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Tekniska förvaltningens förslag till principbeslut för
Östra Ljungby 7:2, 7:5, 10:2 och Pilagården 1:42 enligt följande:
1. Markområden som beslutet avser är de som ingick vid planändringen som ägde
rum i detaljplan 1276-P09/101, markerade på kartbilaga Ks § 117/11.
2. Med tanke på den oklara situationen vad gäller nyttjandet av marken bör lägre
belopp användas än brukligt vid köp av tillskottsmark, vanligtvis 30 kr/m2.
3. För del av Östra Ljungby 7:2, 7:5, 10:2 och Pilagården 1:42 fastställs ett
försäljningspris på 15 kr/m2 och att köparen står för kostnaden för lantmäteriförrättningen.
_____
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§ 118
Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Bolestad
33:3 och Hjälmslund 2:1
KS 2011.0343.256

Ärendet
Klippans kommun har arrenderat ett markområde på fastigheten Hjälmslund 2:1,
tidigare Bolestad 35:2, som ägs av Bjarne Lembke. Arrendekontraktet skrevs 1981,
enligt beslut Ks § 400/81 och arrendetiden löper ut 2011-07-31 med möjlighet till 5
års förlängning. Markområdet ligger i anslutning till kommunens fastighet Bolestad
33:3. Inom denna fastighet har en gokartbana anlagts. Del av gokartbanan med
tillhörande anläggningar ligger inom det arrenderade området.
Diskussioner har förts både med markägaren och gokartsföreningen. Alla parter är
överens om att arrendekontraktet ska upphöra och markområdet bör förvärvas av
kommunen och överföras till Bolestad 33:3.
Ärendet har initierats av Kultur- och fritidschef Börje Norén i egenskap av förvaltare
av Bolestad 33:3.
Förslag till överenskommelse innebär i huvudsak ett markbyte mellan berörda
fastigheter. Till kommunens fastighet överförs cirka 13 900 m2 och det överlåts cirka
9 400 m2 till Hjälmslund 2:1. Kommunen erhåller ca 4 500 m2 mer än vad som
lämnas. Den överskjutande arealen ska ersättas med 10 kr/m2 och kommunen ska
betala förrättningskostnaden.
Det finns inga medel avsatta i investeringsbudgeten för detta förvärv. Förutom
ersättningen på cirka 45 000 kronor tillkommer lantmäterikostnad på cirka 30 000
kronor.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse inklusive karta 2011-06-13.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-22, § 160.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om fastighetsreglering berörande
Bolestad 33:3 och Hjälmslund 2:1 enligt bilaga Ks § 118/11.
2. Medel för markförvärvet,75 000 kr, anvisas ur anslaget till Kommunstyrelsens
förfogande.
_____
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§ 119
Budget 2012 samt plan för 2013-2014
KS 2011.0054.041

Ärendet
Ekonomikontoret har 2011-06-15 överlämnat budgetberedningens förslag till budget
2012 samt plan för åren 2013-2014. Förslaget innefattar resultat-, kassaflödes- och
balansbudget, investeringsplan 2012-2015, information kring styrsystem/
budgetprocess, budgetrestriktioner, anvisningar för återrapportering samt
uppdrag/åtagande per nämnd med nettoram 2012.
På Miljöstyrgruppens förslag 2011-05-10, p12, har Arbetsutskottet kompletterat
Kommunstyrelsens inriktningsmål med två mål om energi.
Socialdemokraterna har lämnat alternativt förslag till budget enligt bilaga B Ks §
119/11.
Arbetsutskottet har vidare 2011-08-03, § 176, tillstyrkt framtaget förslag till
indikatorer för inriktningsmål 2012. Indikatorerna ska ge en bild av hur målen har
uppfyllts.
Ett antal indikatorer föreslås vara resultatet av KKiK. Det står för kommunens
kvalité i korthet och är undersökningar av kommunens kvalitet som genomförs
årligen av Sveriges Kommuner och Landsting. Undersökningarna görs ur fem
perspektiv – tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och
kommunen som samhällsutvecklare.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens förslag till budget för 2012 samt plan 2013-14.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2011-06-15.
Miljöstyrgruppens förslag 2011-05-10.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-22, § 163, och 2011-0803, § 176
Yrkanden
1. Rune Persson (S) yrkar bifall till Socialdemokraterna alternativa förslag till budget
enligt bilaga B Ks § 119/11.
2. Matthias Rausbo (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas alternativa förslag
till budget enligt bilaga C Ks § 119/11.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Arbetsutskottets förslag och Rune Perssons samt
Matthias Rausbos yrkanden och finner att Arbetsutskottets förslag bifallits.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar komplettera sina inriktningsmål med Miljöstyrgruppens
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två energimål:
1. Vi skall ligga i framkant inom energisektorn genom hushållning och omställning
till icke fossila bränslen och solenergi.
2. Vi skall hantera dagvatten på ett föredömligt och miljömässigt sätt.
Kommunstyrelsen godkänner vidare föreslagna indikatorer för inriktningsmålen
2012.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
1. Skattesatsen för den kommunala utdebiteringen 2012 är oförändrad 20,01 kronor.
2. Likviditetsreserven utgörs av 40,0 Mkr i checkräkningskredit.
3. För investeringar upptas nya lån med maximalt 10 Mkr.
4. Eventuella volymförändringar 2012 inom Barn- och utbildningsnämndens område
regleras i kompletteringsbudget under våren 2012.
5. 200 000 kr avsätts till Kommunfullmäktiges förfogande.
6. Budgetförslag i övrigt inklusive uppdrag/åtagande per nämnd enligt bilaga A Ks §
119/11 godkänns.
Reservation
S-gruppens och SD-gruppens ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för
sina resp förslag till budget.
_____
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§ 120
Investeringsläget 2011-06-17 samt finansiell rapport per 30 juni
2011
KS 2011.0166.041

Ärendet
Ekonomikontoret har sammanställt finansiell rapport per 2011-05-31 och 2011-06-30
enligt bilaga A Ks § 120/11. Vidare föreligger redovisning objektsvis över
investeringsläget per 2011-06-17 enligt bilaga B Ks § 120/11.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets redovisning 2011-06-21.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-22, § 167, och 2011-0803, § 177.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar rapporterna.
_____
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§ 121
Utökat mottagande av ensamkommande barn och unga
KS 2009.0146.133

Ärendet
Socialnämnden har 2011-06-15, § 58, inkommit med förslag om utökat mottagande
av ensamkommande barn/ungdomar.
Förslaget gäller storleksordningen 5-8 barn/ungdomar genom ett ettårigt avtal med
Migrationsverket och att mottagandet sker i form av ett gruppboende tillsammans
med Örkelljunga kommun. Även Perstorps kommun har deltagit i diskussionerna om
ökat mottagande men kommer inte fatta några beslut om mottagande under 2011.
Kommunfullmäktiges nu gällande beslut om att teckna avtal med Migrationsverket i
första hand under ett års tid om mottagande av tre ensamkommande barn/ungdomar
fattades 2010-01-26, § 3. För att Migrationsverket skall teckna avtal med Klippans
kommun måste kommunen dock ta emot minst fem barn vilket innebär att Klippans
kommun har startat mottagningen utan avtal, med de konsekvenser det innebär.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2011-05-03, § 58.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-22, § 168.
Yrkande
Matthias Rausbo (SD) yrkar avslag på socialnämndens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Arbetsutskottets förslag och Matthias Rausbos
yrkande och finner att Arbetsutskottets förslag bifallits.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås medge Socialnämnden att teckna avtal med
Migrationsverket om ett utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar
omfattande 8 barn/ungdomar i form av ett ettårigt avtal och att mottagandet sker i
form av gruppboende tillsammans med Örkelljunga kommun.
Reservation
Matthias Rausbo (SD) reserverar sig mot beslutet.
_____
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§ 122
Motion om införande av Senior alert - Svar
KS 2011.0134.047

Ärendet
Jens Leandersson m fl (SD), inlämnade 2011-02-28 motion om att införa Senior
alert, bilaga Ks § 122/11.
Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg som kan användas
för att utveckla det preventiva arbetet inom området. För varje vårdtagare som
registreras utges en prestationsersättning.
Socialförvaltningen har 2011-04-06 redovisat att Klippans kommun har anslutit sig
till Senior alerts kvalitetsregister och registrering är planerad att påbörjas under april
månad 2011 med start på de särskilda boendeenheterna. Berörd personal har fått
inloggningar i systemet.
Socialnämnden har 2011-05-03, § 57, föreslagit mot bakgrund av ovanstående att
motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
Jens Leanderssons motion 2011-02-28.
Socialnämndens protokoll 2011-05-03, § 57.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-22, § 169.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att mot bakgrund av Socialnämndens
redovisning anse motionen besvarad.
_____
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§ 123
Klagan över länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet
Herrevadskloster i Klippans kommun
KS 2010.0253.433

Ärendet
Länsstyrelsen har beslutat om att bilda naturreservatet Herrevadskloster. Tekniska
chefen har till Miljödepartementet skickat en skrivelse om klagan över beslutet.
Klippans kommun anser att ett i tidigare yttrande preciserat markområde inte ska
ingå i naturreservatsområdet. Detta yttrande har beslutats av Kommunstyrelsen och
den tekniska chefen har begärt att sakskäl för överklagan får anstå tills
Kommunstyrelsen haft sitt första sammanträde efter semesterperioden och
protokollet är justerat. Anstånd har beviljats till 2011-08-19.
Stadsarkitekt Göran Lönnqvist har fått uppdrag att till Kommunstyrelsens
sammanträde 2011-08-10 upprätta förslag till yttrande gällande överklagan om
bildandet av naturreservatet Herrevadskloster i Klippans kommun.
Beslutsunderlag
Beslut om bildande av naturreservatet Herrevadskloster i Klippans kommun,
2011-07-01.
Tekniske chefens Klagan över Länsstyrelsens i Skånes beslut om bildande av
naturreservatet Herrevadskloster i Klippans kommun med begäran om anstånd 201107-15.
Miljödepartementets beslut 2011-07-20 om anstånd
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-03, § 175.
Stadsarkitekt Göran Lönnqvist förslag till yttrande 2011-08-04.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar överklaga Länsstyrelsens beslut i enlighet med
stadsarkitektens förslag, bilaga Ks § 123/11.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida

13 (19)

Sammanträdesdatum

2011-08-10

§ 124
Utjämningskommitténs betänkande SOU 2011:39 översyn av
skatteutjämningssystemet mellan kommunerna
KS 2011.0332.040

Ärendet
Utjämningskommitténs betänkande Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den
kommunala utjämningen (SOU 2011:39) har skickats ut på remiss. Klippans
kommun har möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet.
Kommunförbundet Skåne har skickat ut ett förslag till remissvar på betänkandet.
Förslaget ska ses som en hjälp vid utformningen av kommunens remissvar.
Ekonomichef Boje Jarl föreslår att Klippans kommun tar Kommunförbundet Skånes
förslag till remissvar som sitt eget och överlämnar det till Finansdepartementet.
Beslutsunderlag
Betänkandet Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den kommunala utjämningen
(SOU 2011:39), 2011-05-24.
Kommunförbundet Skånes (ek beredn) förslag till Yttrande över
utjämningskommitténs betänkande 2011-07-15.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-03, § 178.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar ta Kommunförbundet Skånes förslag till remissvar som
sitt eget och överlämna det till Finansdepartementet.
_____
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§ 125
Motion om att anlägga en utsiktsplats på Söderåsen vid Klöva
Hallar - Svar
KS 2009.0386.430

Ärendet
Anders Rolfsson m fl Centerpartiet inlämnade 2009-10-20 motion om att anlägga en
utsiktsplats på Söderåsen vid Klöva Hallar, bilaga Ks § 125/11.
Kultur- och fritidsnämnden har 2011-06-15, § 50, lämnat följande yttrande över
motionen:
Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag att kontakta Länsstyrelsen i ärendet
samt att upprätta en kostnadsberäkning av projektet. Den tilltänkta utsiktsplatsen
ligger i närheten av Klöva Hallar på mark som handhas av Länsstyrelsen.
Kommunens EU-samordnare Ann-Charlotte Thörnblad har under februari 2011 varit
i kontakt med Västra Sönnarslövs Bygdeförening om möjligheten att finansiera en
eventuell utsiktsplats med stöd av Leaderbidrag. Leadermetoden bygger på
samverkan och finansieras med 21% offentligt bidrag, 30% ideellt/privat bidrag och
49% EU-bidrag. Föreningens ordförande Gunnar Olsson meddelar att föreningen är
villig att upplåta marken och tillåta att enstaka träd fälls men att man för närvarande
inte har möjlighet att engagera sig mer än så. Förslaget som ursprungligen kommer
från en föreningsmedlem och tidigare ordförande har senast diskuterats vid ett
föreningsmöte 2011-03-11. Det ursprungliga förslaget avser att man tillgängliggör
utsiktsplats och stig/ramp fram till den tilltänkta utsiktsplatsen. Enligt samtal med
Lars Knutsson från Naturvårdsverket skulle detta vara möjligt i samband med att
området blir naturreservat.
Förvaltningen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av Västra Sönnarslövs
Bygdeförening för närvarande inte har resurser att ta på sig att leda projektet samt att
det inom ramen för Naturvårdsverkets framtida planer för området, kan genomföras
andra åtgärder som kan främja och utveckla det rörliga friluftslivet i området.
Beslutsunderlag
Motion om utsiktsplats på Söderåsen, 2009-10-14.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2011-06-15 § 50.
Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-03, § 182.
Skrivelse från Agne Lindberg 2011-08-09 med förslag om grundligare
konsekvensutredning före beslut.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen med hänvisning till Kultur- och
fritidsnämndens yttrande.
_____
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§ 126
Delegationsärenden
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på
kommunstyrelsens uppdrag:
2011-06-15 Enligt protokoll, §§ 150-157
2011-06-22 Enligt protokoll, §§ 158-170

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet

Bostadsanpassningsbidrag för tiden
Tekniska förvaltn.
2011-05-01—2011-05-31, 2011-06-01—2011-06-30. assistent
Parkeringstillstånd för tiden
2011-04-18—2011-06-27.

Tekniska förvaltn.
assistent

Försäljning av småhus och hästgårdstomt
Tekniska förvaltn.
2011-04-01—2011-04-30, 2011-06-01—2011-06-30 markingenjör
Beslutsattesträtt för Jan Eric Assarsson
under tiden 2011-06-22—2011-07-22.

Ekonomichef

Beslutsattestant, Cornelia Ericsson
för perioden 2011-03-08—2012-12-31.

Ekonomichef

Beslutsattestant, Eva Sköld
för perioden 2011-08-01—2012-06-30.

Ekonomichef

Dnr 2011.62-10.291
Beslut om entreprenör för nya Snyggatorp, etapp 2
(Lilla Snyggatorp)

Kommunstyrelsens
ordförande

Fullmakt till Kommunförbundet Skåne
Kommunstyrelsens
gällande medverkan i gemensam upphandling
ordförande
fast och mobil telefoni samt mobil datakommunikation.
Dnr 2011.111.048
Bidrag till Klippans köpmannaförening 2011
Personalärenden enligt delegationsordning antagen av kommunstyrelsen
2007-02-14, § 34, delegationsprotokoll
13-18.
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§ 127
Informationsärenden
Ärendet
Följande informationsärenden föreligger och läggs med godkännande till
handlingarna.
Dnr 2002.388.430
Länsstyrelsen i Skåne län – Ansökan om bidrag till åtgärder för avhjälpande av
föroreningsskador avseende f.d. Klippans läderfabrik.
Dnr 2002.388-136.430
Projektledningen för sanering av Klippans läderfabrik – Kvartalsrapport sommar
2011 kontrollprogram vid Klippans läderfabrik.
Dnr 2007.129-4.436
Bygderådet BiStRö – Svenska Kaolin AB mål nr 2141-10.
Dnr 2009.225-2.140
Kommunrevisionen – Kommunranking.
Dnr 2010.267-5.111
Sveriges Kommuner och Landsting – Inför ordinarie kongress med Sveriges
Kommuner och Landsting den 8-10 november 2011.
Dnr 2010.281-3,5.133
Örkelljunga kommun – Besvarande av motion – ”Ta emot ensamkommande
flyktingbarn i Örkelljunga”.
Dnr 2011.399-1.005
Socialnämnden – kontaktperson – personuppgiftslagen.
Dnr 2011.185-4.042
Svalövs kommun – Årsredovisning 2010, Söderåsens miljöförbund.
Dnr 2011.193-3.042
Svalövs kommun – Årsredovisning 2010, Kommunalförbundet Medelpunkten.
Dnr 2011.393-1.043
Sveriges Kommuner och Landsting – Förbundsavgift år 2012 till Sveriges
Kommuner och Landsting.
Dnr 2011.407-1.106
Region Skåne – Dags för en ny fas….
Signatur justerare
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Dnr 2011.248-1-2.417
Länsstyrelsen i Skåne län – Meddelande angående ansökan om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet för sökande Boj Transportvagnar AB.
Dnr 2011.394-1.434
Länsstyrelsen i Skåne län – Förordnande av besiktningsmän för viltskador.
Dnr 2011.312-2.611
Kommunrevisionen – Projekt för att förbättra skolresultatet.
Dnr 2011.396-1.752
Sveriges Kommuner och Landsting – Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om intensifierat samverkansarbete för barns och ungas
psykiska hälsa.
Dnr 2011.397-1.770
Sveriges Kommuner och Landsting – Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om insatser för att samordna vård och omsorg om de mest
sjuka äldre 2011.
Dnr 2011.366.872
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut till Vettinge Lantbruks AB gällande tillstånd till
ingrepp i fast fornlämning nr 125 i Klippans socken i samband med
föryngringsavverkning inom fastigheten Bjärsgård 3:30, Klippans kommun.
Dnr 2011.374-1.872
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut till Sveaskogs Förvaltnings AB gällande tillstånd
till ingrepp i fast fornlämning nr 394 i Riseberga socken i samband med
föryngringsavverkning inom fastigheten Farstorp 1:9, Klippans kommun.
Dnr 2011.406-1.872
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut till Karl Johan Erik Larsson gällande tillstånd till
ingrepp i fast fornlämning nr 174 i Riseberga socken i samband med
föryngringsavverkning inom fastigheten Bonnarp 42:1, Klippans kommun.
Dnr 2011.411-1.872
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut till Gustafsborgs Säteri gällande tillstånd till
ingrepp i fast fornlämning nr 58 i Vedby socken i samband med
föryngringsavverkning inom fastigheten Falholma 1:6, Klippans kommun.
Sveriges Kommuner och Landsting – Beslut 2011-05-20 gällande sammanträdesplan
2012 för Sveriges Kommuner och Landsting.
Kommunförbundet Skåne – Nyhetsbrev nr 3 juni 2011.
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Tekniska förvaltningen – Anteckningar vid styrgruppsmöte 17, 2011-06-07 för
projekt Nya Snyggatorp.
Folkhälsorådet – Sammanträdesprotokoll 2011-06-07.
Kommunala Handikapprådet – Sammanträdesprotokoll 2011-06-22.
NÅRAB – Sammanträdesprotokoll 2011-04-29.
NÅRAB – Sammanträdesprotokoll 2011-06-17.
SIKAB – Protokoll 2011-06-01.
Treklövern Bostad AB – Protokoll 2011-05-10.
Treklövern Bostad AB – Protokoll 2011-06-09.
Söderåsens miljöförbund – Sammanträdesprotokoll 2011-06-21
Skåne Nordväst – Samarbetskommitténs protokoll 3/11.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 11:31 Ändrade regler om övertid och
skyddskommitté.
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 11:33 Vägledande dom om avvägning
arbetsmiljölagen och socialtjänstlagen.
_____
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§ 128
Information Näringslivsutvecklare
Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-06-15 § 157 beslutat att en näringslivsoch kommunikationsavdelning med näringslivsutvecklare, turistkonsulent, EUsamordnare, informatör, webbredaktör och planeringssekreterare bildas från och med
2011-08-01. Näringslivsutvecklaren blir chef för avdelningen, som underställs
Kommundirektören.
Anders Lindberg har från och med 2011-08-01 anställts som näringslivsutvecklare.
Han presenterar sig och sina tankar kring arbetet som näringslivsutvecklare.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
_____
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