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§ 26
Årsredovisning kommunala bolag 2010
KS 2011.0095.042

Ärende
1 Bokslutsberedning – SIKAB (Småindustrilokaler i Klippan AB)
VD Hans-Göran Dahl redovisar verksamhetsberättelsen för 2010 vad avser dels
förvaltningen av industrilokaler och dels flygplatsdriften. Utvecklingen av resultatet
under tiden 1994-2010 redovisas också. Totalt för SIKAB uppgår resultatet 2010 till
+606 000 kr. Uthyrningsgraden har varit 92-93 %.
2 Bokslutsberedning – Treklövern Bostads AB
VD Ulf Bengtsson redovisar verksamhetsberättelsen för 2010.
Lägenhetsbeståndet består av 172 lgh i Ljungbyhed, 86 lgh i Östra Ljungby, 35 lgh i
Stidsvig och 635 lgh i Klippan. Vidare redovisas särskilt
- omflyttning 2009-2010
- investeringar
- underhåll 2011
- investeringar 2011
- genomförda upphandlingar 2010
- ny lag om allmännyttiga bostadsföretag, vilket innebär behov av översyn av
ägardirektiven.
Beslutsunderlag
1. Småindustrilokaler i Klippan AB, Årsredovisning 2010.
2. Treklövern Bostads AB, Årsredovisning 2010.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 27
Verksamhetsberättelse 2010 för Kommunstyrelsen och dess
förvaltningar
KS 2011.0092.042

Ärendet
Kommunstyrelsens förvaltningar har överlämnat sina verksamhetsberättelser för år
2010 i enlighet med bilaga Au § 27/11.
Ekonomikontoret redovisar preliminär information om 2010 års bokslut för Klippans
kommun. Informationen kommer också att lämnas på Kommunfullmäktiges
sammanträde 22 februari 2011.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets sammanställning av kommunstyrelsens och förvaltningarnas
verksamhetsberättelser 2010-02-10.
Bokslutskommuniké 2010.
Arbetsutskottets beslut
Bokslutskommunikén för 2010 noteras.
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslås godkänna verksamhetsberättelser för år 2010 efter
vissa justeringar enligt bilaga Au § 27/11 från
- Kommunkansli
- Ekonomikontor
- Personalkontor
- IT-enhet
- Kommunledning med Turism, Näringsliv samt Kris och säkerhet
- Teknisk förvaltning med Gata- och parkavdelning, VA-avdelning,
Fastighetsavdelning samt Kost- och lokalvårdsavdelning.
2. Kommunstyrelsen föreslås anta verksamhetsberättelse 2010 för Kommunstyrelsen
enligt bilaga Au § 27/11 att överlämnas till Kommunfullmäktige.
_____
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§ 28
Försäljning av fastigheten Herrevadskloster 2:67
KS 2011.0090.253

Ärendet
Tekniska förvaltningen har 2011-02-09 inkommit med upprättat köpekontrakt, bilaga
Au § 28/11, avseende försäljning av fastigheten Herrevadskloster 2:67 till Föräldraoch personalkooperativet I Ur och Skur Statarlängans ekonomiska förening (Ur och
Skur)
Ur och Skur har varit hyresgäst på fastigheten och i dess byggnader i ca 20 år och de
har bedrivit förskoleverksamhet med Friluftsfrämjandets verksamhet som bas.
Köpeskillingen är satt till 1 400 000 kr och tillträdesdag är den 1 april 2011.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens förslag till köpekontrakt 2011-02-08.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås godkänna köpekontrakt, bilaga Au § 28/11, avseende
försäljning av fastigheten Herrevadskloster 2:67 till Föräldra- och
personalkooperativet I Ur och Skur Statarlängan ekonomisk förening.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

6 (18)

Sammanträdesdatum

2011-02-16

§ 29
Överenskommelse om fastighetsreglering berörande
Östra Ljungby 7:5 och 7:48
KS 2011.0091.256

Ärendet
Tekniska förvaltningen har inlämnat förslag till överenskommelse, bilaga Au §
29/11, om fastighetsreglering berörande Östra Ljungby 7:5 och 7:48.
Överenskommelsen innebär att ca 160 m2 av kommunens fastighet Östra Ljungby
7:5 förs över till fastigheten Östra Ljungby 7:48, som ägs av Christer Augustsson.
Ersättningen är satt till 30 kr/m2. I samma förrättning avstyckar kommunen en
villatomt. Överenskommelsen innebär en fördelning av förrättningskostnaden där
fastighetsägaren till 7:48 betalar 1/3 eller högst 10 000 kr och Klippans kommun
resterande del.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens förslag till överenskommelse om fastighetsreglering 201102-08.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna överenskommelse med Christer Augustsson,
bilaga Au § 29/11, om fastighetsreglering berörande Östra Ljungby 7:5 och Östra
Ljungby 7:48.
_____
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§ 30
Ny lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på södra delen av
Lindgatan - LTF 2011:199.
KS 2011.0103.511

Ärendet
Under ombyggnaden av Kv. Väpnaren kommer 2 meter av den norra körbanan att tas
i bruk. Detta gör att det är högst olämpligt att parkera på denna del av Lindgatan.
Under byggtiden föreslås en tillfällig lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på
den norra delen av Lindgatan. På den södra delen föreslår Tekniska förvaltningen
dock ett permanent parkeringsförbud.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens förslag till LTF 2011:199 med karta, bilaga Au § 30/11.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna ny lokal trafikföreskrift LTF 2011:199 enligt
bilaga Au § 30/11.
_____
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§ 31
Ny tillfällig lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på norra
delen av Lindgatan - LTF 2011:200.
KS 2011.0104.511

Ärendet
Under ombyggnaden av Kv. Väpnaren kommer 2 meter av den norra körbanan att tas
i bruk. Detta gör att det är högst olämpligt att parkera på denna del av Lindgatan.
Under byggtiden föreslås en tillfällig lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på
den norra delen av Lindgatan. På den södra delen föreslår Tekniska förvaltningen
dock ett permanent parkeringsförbud.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens förslag till LTF 2011:200 med karta, bilaga Au § 31/11.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna ny lokal trafikföreskrift LTF 2011:200 enligt
bilaga Au § 31/11.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

9 (18)

Sammanträdesdatum

2011-02-16

§ 32
Projekt Rönneådalen - Skånes Nordvästpassage , kommunal
medfinansiering
KS 2011.0097.871

Ärendet
Föreningen Klippanbygdens Natur, Naturskyddsföreningen Söderåsen samt
Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening har gemensamt blivit beviljade 1 300 000
kronor av Jordbruksverket genom Länsstyrelsen inom Leader Skåne Nordväst Norra
till ett projekt för att beskriva färdvägar i landskapet kring Rönne å, dels i IT-baserad
form och dels i form av trycksaker.
Projektets totala budget är på 6 miljoner kronor fördelade över tre år, 2011-2013.
Större delen, drygt 4 miljoner kronor, är i form av ideellt arbete. Projektet förutsätter
offentlig medfinansiering där Klippans kommuns del är cirka 600 000 kronor.
Hälften av detta beräknas utföras genom tidsinsatser av berörda tjänstemän inom
ramen för deras ordinarie budgetar. Utöver detta erfordras medfinansiering i form av
insatser från Arbetscentrum, hyra av kontorslokal, kopiering och material till en
summa av 300 000 kronor fördelade över tre år. Här krävs ett kommunalt anslag på
100 000 kronor per år under 2011-2013.
Beslutsunderlag
Rönneådalen Skånes Nordvästpassage, beskrivning av projektet med budget m m
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2011-02-07.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås anslå 100 000 kronor till projektet under 2011 ur anslaget
till Kommunstyrelsens förfogande och att i budgeterna för 2012 och 2013 inarbeta
samma summa för medfinansiering av projektet.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

10 (18)

Sammanträdesdatum

2011-02-16

§ 33
Ändringar inom Natura 2000-området Varshultamyren i Klippans
och Perstorps kommuner
KS 2011.0026.430

Ärendet
Länsstyrelsen har 2009-2011 ett regeringsuppdrag som omfattar att granska och
kvalitetssäkra avgränsningarna av och innehållet i landets Natura 2000-områden.
Detta uppdrag innebär att om det finns ny information om naturtyper och arter i
befintliga Natura 2000-områden ska detta registreras hos EU-kommissionen.
Informationen gäller enbart arter och naturtyper som finns listade i EU:s Art- och
habitatdirektiv samt Fågeldirektivet.
Under åren 2004-2009 gjorde Länsstyrelserna en basinventering av landets Natura
2000-områden. Basinventeringen innebar kartering och inventering av arter och
naturtyper inom landets Natura 2000-områden. Det nu aktuella området karterades
enligt tabell och karta som framgår av de handlingar Länsstyrelsen översänt för ev
synpunkter.
Plangruppen har tagit del av handlingarna och har inget att erinra mot Länsstyrelsens
förslag.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsen i Skåne län skrivelse 2010-12-27.
Plangruppens tjänsteskrivelse 2011-02-09.
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslås att inte ha någon erinran mot förslaget.
_____
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§ 34
Ändringar inom Natura 2000-området Herrevadskloster-Broröd
i Klippans kommun
KS 2010.0576.430

Ärendet
Länsstyrelsen har 2009-2011 ett regeringsuppdrag som omfattar att granska och
kvalitetssäkra avgränsningarna och innehållet i landets Natura 2000-områden. Detta
uppdrag innebär att om det finns ny information om naturtyper och arter i befintliga
Natura 2000-områden ska detta registreras hos EU-kommissionen. Informationen
gäller enbart arter och naturtyper som finns listade i EU:s Art- och habitatdirektiv
samt Fågeldirektivet.
Under åren 2004-2009 gjorde Länsstyrelserna en basinventering av landets Natura
2000-områden. Basinventeringen innebar kartering och inventering av arter och
naturtyper inom landets Natura 2000-områden. Det nu aktuella området karterades
enligt tabell och karta som framgår av de handlingar Länsstyrelsen översänt för ev
synpunkter.
Plangruppen har tagit del av handlingarna och har inget att erinra mot Länsstyrelsens
förslag.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsen i Skåne län skrivelse 2010-11-19.
Plangruppens tjänsteskrivelse 2011-02-09.
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslås att inte ha någon erinran mot förslaget.
_____
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§ 35
Ändringar inom Natura 2000-området Herrevadskloster
i Klippans kommun
KS 2010.0544.430

Ärendet
Länsstyrelsen har 2009-2011 ett regeringsuppdrag som omfattar att granska och
kvalitetssäkra avgränsningarna och innehållet i landets Natura 2000-områden. Detta
uppdrag innebär att om det finns ny information om naturtyper och arter i befintliga
Natura 2000-områden ska detta registreras hos EU-kommissionen. Informationen
gäller enbart arter och naturtyper som finns listade i EU:s Art- och habitatdirektiv
samt Fågeldirektivet.
Under åren 2004-2009 gjorde Länsstyrelserna en basinventering av landets Natura
2000-områden. Basinventeringen innebar kartering och inventering av arter och
naturtyper inom landets Natura 2000-områden. Det nu aktuella området karterades
enligt tabell och karta som framgår av de handlingar Länsstyrelsen översänt för ev
synpunkter.
Plangruppen har tagit del av handlingarna och har inget att erinra mot Länsstyrelsens
förslag.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsen i Skåne län skrivelse 2010-11-02.
Plangruppens tjänsteskrivelse 2011-02-09.
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslås att inte ha någon erinran mot förslaget.
_____
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§ 36
Ändringar inom Natura 2000-området Brandeborg i Klippans
kommun
KS 2010.0545.430

Ärendet
Länsstyrelsen har 2009-2011 ett regeringsuppdrag som omfattar att granska och
kvalitetssäkra avgränsningarna och innehållet i landets Natura 2000-områden. Detta
uppdrag innebär att om det finns ny information om naturtyper och arter i befintliga
Natura 2000-områden ska detta registreras hos EU-kommissionen. Informationen
gäller enbart arter och naturtyper som finns listade i EU:s Art- och habitatdirektiv
samt Fågeldirektivet.
Under åren 2004-2009 gjorde Länsstyrelserna en basinventering av landets Natura
2000-områden. Basinventeringen innebar kartering och inventering av arter och
naturtyper inom landets Natura 2000-områden. Det nu aktuella området karterades
enligt tabell och karta som framgår av de handlingar Länsstyrelsen översänt för ev
synpunkter.
Plangruppen har tagit del av handlingarna och har inget att erinra mot Länsstyrelsens
förslag.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsen i Skåne län skrivelse 2010-11-15.
Plangruppens tjänsteskrivelse 2011-02-09.
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslås att inte ha någon erinran mot förslaget.
_____
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§ 37
Ändringar inom Natura 2000-området Klövahallar i Klippans
och Åstorps kommuner
KS 2010.0548.430

Ärendet
Länsstyrelsen har 2009-2011 ett regeringsuppdrag som omfattar att granska och
kvalitetssäkra avgränsningarna och innehållet i landets Natura 2000-områden. Detta
uppdrag innebär att om det finns ny information om naturtyper och arter i befintliga
Natura 2000-områden ska detta registreras hos EU-kommissionen. Informationen
gäller enbart arter och naturtyper som finns listade i EU:s Art- och habitatdirektiv
samt Fågeldirektivet.
Under åren 2004-2009 gjorde Länsstyrelserna en basinventering av landets Natura
2000-områden. Basinventeringen innebar kartering och inventering av arter och
naturtyper inom landets Natura 2000-områden. Det nu aktuella området karterades
enligt tabell och karta som framgår av de handlingar Länsstyrelsen översänt för ev
synpunkter.
Plangruppen har tagit del av handlingarna och har inget att erinra mot Länsstyrelsens
förslag.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsen i Skåne län skrivelse 2010-11-01.
Plangruppens tjänsteskrivelse 2011-02-09.
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslås att inte ha någon erinran mot förslaget.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

15 (18)

Sammanträdesdatum

2011-02-16

§ 38
Information om lunchpriser på restaurang Senioren
KS 2008.0162.777

Ärendet
Lunchpriset på Restaurang Senioren höjs från 60 till 65 kr fr.o.m. 1 mars. Kostchefen
informerar om att prisjusteringen är nödvändig för att täcka ökade livsmedels- och
personalkostnader. Senaste ökning på lunchpriset skedde 2008-07-01.
Under våren kommer en enkätundersökning beträffande matens kvalitet, prisvärdhet
och måltidsmiljö att genomföras.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-02-14.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 39
Om- och tillbyggnad av Åbyskolans kök – upphandling av
entreprenad
KS 2008.0037.291

Ärendet
Arbetsutskottet uppdrog 2010-12-15, § 284, åt Tekniska förvaltningen att upphandla
entreprend för om- och tillbyggnad av Åbyskolans kök, i enlighet med redovisat
förslag, fram till besked om tilldelning.
Tekniske chefen Björn Pettersson lämnar lägesrapport rörande upphandlingen.
I investeringsplanen finns 7,5 Mkr 2011 och 7,5 Mkr 2012. I oktober 2008 bedömdes
Åbyskolans kök kosta cirka 10 Mkr i entreprenad och drygt 1 Mkr i projektering och
byggherrekostnader.
Det är tre köksprojekt som hänger ihop, både funktionellt och tidsmässigt:
1. Om- och tillbyggnad av Åbyskolans kök (=Klippans nya centralkök).
2. Renovering av Nya Snyggatorps kök, och anpassning till en lägre kapacitet då
ingen tillagning för Åbyskolan ska utföras.
3. Avetablering av tillagningsköket på Åbyhem.
Aviserade belopp i investeringsbudgeten räcker inte. De tre projekten beräknas med
aktuella priser kosta sammantaget 22 Mkr, detta är 7 Mkr över budget.
Arbetsutskottets beslut
1. Redovisningen noteras.
2. Tekniska förvaltningen får fortsätta upphandlingen.
3. Finansieringen av köksprojekten överlämnas till KB 2011.
_____
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§ 40
Ändring av bolagsordningen för Kommunassurans
Syds Försäkrings AB
KS 2011.0094.003

Ärendet
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har 2011-02-10 inlämnat ändring av
bolagsordningen, bilaga Au § 40/11.
Ny försäkringsrörelselag (2010:2043) träder i kraft 2011-04-01 och då påverkas
bolagsordningen. Ändringarna som införs är tvingande. Förändringarna är av formell
natur och ändrar inte bolagets inriktning eller verksamhet.
Bolagets styrelse föreslår samtidigt några tekniska förändringar i bolagsordningen.
Vidare föreslås att en ny paragraf (§ 16) införs i syfte att stärka delägarna kontroll
över bolaget samt att göra det möjligt för de delägare som så önskar att lägga sin
försäkringslösning direkt i bolaget utan upphandling.
Beslutsunderlag
Kommunassurans Syd Försäkrings AB skrivelse 2011-02-09 med förslag till ändrad
bolagsordning.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen ändring av bolagsordning för
Kommunassurans Syds Försäkrings AB.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 41
Sommarjobb 2011
KS 2011.0093.023

Ärendet
Personalkontoret har i skrivelse 2011-02-15 föreslagit ny struktur för feriearbete fr o
m år 2011, bilaga Au § 41/11.
Tidigare år har feriearbetarna erbjudits arbete under 3 veckor per period med totalt 3
perioder, 6 timmar per dag och med lön 55-65 kr/tim. Med en budget på 560 000 kr
plus 180 000 kr i bidrag från staten (engångsinsats 2010), dvs 740 000 kr, har 125
arbetstillfällen kunnat skapas 2010. Detta upplägget räcker med kommunens egna
medel till ca 80 arbetstillfällen jämte ca 10-17 arbetstillfällen på sommarskola och
jordbruksarbete vid Naturbruksgymnasiet, totalt 90-95 arbetstillfällen.
Detta året vill personalkontoret undersöka möjligheten att erbjuda ungdomarna
arbete under andra förutsättningar
- enbart jobb i Klippans kommun
- 3-4 veckors arbete
- 6-8 timmars arbetsdag, beroende på verksamhet
- lön 75 kr/tim
- gäller ungdomar 17-19 år
- budget 560 000 kr = 50 arbetstillfällen jämte 10-15 sommarskola/naturbruk
- rekrytering via offentliga jobb.se samt intervjuer
Beslutsunderlag
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2011-02-15.
Arbetsutskottets beslut
1. Arbetsutskottet ställer sig bakom tankarna i utredningen.
2 Personalkontoret får uppdrag att till nästa Kommunstyrelsemöte lämna ett konkret
förslag med huvudinriktning minst 4 veckors arbete och utgångspunkt ett tillskott i
budgeten med 200 000 kr.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

