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§ 26
Överlåtelse av fastigheten Klippan Östra Ljungby 3:51
KS 2012.1099.612

Ärendet
Kommunfullmäktige godkände 2013-08-27, § 70, att Naturbruksgymnasiet i Östra
Ljungby överläts av kommunen till SEGRA-gymnasiet (JFBH Utbildnings AB och
Sveriges Naturbruksgymnasium AB). Överlåtelsen omfattade såväl skolverksamhet
(Sveriges Naturbruksgymnasium AB) och fastigheter, inventarier m.m. (JFBH
Utbildnings AB). Det är samma ägare till JFBH Utbildnings AB och Sveriges
Naturbruksgymnasium AB.
I överlåtelsen av Naturbruksgymnasiet till SEGRA ingick inte fastigheten Klippan
Östra Ljungby 3:51, Gamla Vägen 37, 264 71 Östra Ljungby (f.d. Skånesemin).
Fastigheten används för uthyrning av boende till studerande vid
Naturbruksgymnasiet. Enligt avtal om överlåtelsen av Naturbruksgymnasiet har
JFBH Utbildnings AB rätt att på marknadsmässiga villkor hyra fastigheten av
kommunen.
Då fastigheten används för boende till studerande vid Naturbruksgymnasiet och är
lokaliserad i anslutning till Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby har JFBH
Utbildnings AB uttryckt intresse för att förvärva fastigheten. Fastigheten fyller för
kommunen inte någon kort eller långsiktig funktion varför parterna fört
förhandlingar om en rimlig köpeskilling. Kommunen har inhämtat värdering från
Länsförsäkringar Fastighetförmedling som utvisar ett marknadsvärde om 700 000 kr
+/- 50 000 kr. Efter förhandlingar mellan parterna föreslås att fastigheten överlåts till
JFBH Utbildnings AB till en köpeskilling om 750 000 kr.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2015-01-14, § 2.
Köpekontrakt, bilaga Ks § 26/15.
Yrkande
Kenneth Dådring (M) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Godkänner avtal om överlåtelse av fastigheten Klippan Östra Ljungby 3:51 till en
köpeskilling om 750 000 kronor.
_____
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§ 27
Budget 2016- tidplan
KS 2014.1412.041

Ärendet
Ekonomikontoret har upprättat tidplan för budgetarbetet inför 2016.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets förslag till tidplan 2015-01-07.
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2015-01-14 § 5, bilaga Ks § 27/15.
Kommunstyrelsens beslut
Fastställer tidplan för budgetarbete 2016.
_____
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§ 28
Uppsägning av avtal med föreningen MHF avseende Storängsgården
KS 2014.1247.250

Ärendet
Den 1 juni 2014 träffades en överenskommelse mellan Klippan MHF Ungdom och
RC-klubben om att organisatoriskt gå skilda vägar. MHF Ungdom bedriver sin
verksamhet på Storängsgården i Klippan. Föreningen förfogar över hela byggnaden.
Kommunstyrelsen har tidigare haft diskussioner om att exploatera markområdet där
Storängsgården ligger.
Kultur- och fritidsnämnden har den 15 oktiober 2014, § 102, beslutat föreslå
Kommunstyrelsen att säga upp avtalet med Klippans MHF. Kultur- och
fritidsförvaltningen kan erbjuda föreningen andra lokalalternativ.
Det finns två avtal rörande Storängsområdet. Det är dels nyttjanderättsavtal från 1966
som omfattar nyttjanderätt av bostadshus och ekonomibyggnad samt avtal från 1976
som omfattar markområde (go-cartbana). Det är avtalet från 1966 som är relevant
och omfattar byggnader. I avtalet stadgas för avtals- och uppsägningstid att uppsägning ska ske senast sex månader före upplåtelsetidens utgång och i annat fall är
avtalet förlängt med ett år för varje gång (avtalstid från den 1 april till den siste mars).
Alltjämt gäller sex månaders uppsägning såvida avtalet inte anses utgöra ett hyresavtal (d.v.s. att det erläggs hyra) för vilka det gäller nio månaders uppsägningstid.
Såvida avtalet alltjämt är en nyttjanderätt (ej hyra) och att det skall upphöra att gälla
till den 31 mars 2016 krävs att det är uppsagt senast den 30 september 2015.
Förslag om uppsägning från kultur- och fritidsnämnden görs mot bakgrund av att
verksamhetens omfattning inte står i rimlig proportion till kostnaderna. Det
föreligger enligt uppgift kostnader för hyresbidrag om ca 15 000-20 000 kr.
Kultur- och fritidschef Börje Norén förordar att uppsägning gällande avtal görs för
villkorsändring innebärande att vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med ett år
åt gången med nio månaders uppsägelsetid.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2015-01-04 § 6.
Yrkande
Johan Pettersson (S) yrkar bifall till Börje Noréns föreslag om villkorsändring av
nuvarande avtal.
Bodil Andersson (KD) och Kenneth Dådring (M) ställer sig bakom Johan Petterssons
yrkande.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänner uppsägning av avtal Storängsgården med MHF Ungdom för
villkorsändring innebärande att avtalet vid utebliven uppsägning förlängs med ett
år åt gången med nio månaders uppsägelsetid.
2. Uppdrar åt tekniska förvaltningen att ombesörja och verkställa uppsägningen.
3. Uppdrar åt tekniska förvaltningen att besiktiga fastigheten för att bedöma dess
skick.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida

7 (30)

Sammanträdesdatum

2015-02-04

§ 29
Hyreskontrakt för Elfdalens camping
KS 2013.0580.845

Ärendet
Elfdalens Camping ägs av Klippans kommun och har drivits av Göranssons Camping
och Entreprenad intill den 30 september 2014.
Enligt hyreskontraktet med Göranssons camping svarade kommunen för
hygienutrymme, samlingslokal, vissa driftskostnader m.m.
Christer Johansson har svarat för all skötsel avseende campingen åt föregående
hyresgäst Göranssons Camping och Entreprenad. Efter samråd med
kommunstyrelsens arbetsutskott har Näringslivs- och
kommunikationsavdelningen träffat kortvarigt hyresavtal med Christer Johansson
(Johansson Camping Allservice enskild firma). Det kortvariga hyresavtalet gäller på
oförändrade villkor fram till den siste mars 2015. Om parterna inte enas om nya
villkor och avtal åvilar det hyresgästen att avflytta.
Det kortfristiga avtalet har gett andrum för fördjupade förhandlingar med Christer
Johansson om ett mer långvarigt hyresavtal. Förhandlingarna har utmynnat i ett
förslag till hyresavtal som innehåller följande väsentliga ändringar. Avtalstiden är 10
år och upplåtelsen omfattar samtliga lokaler (inkl. samlingslokaler, loge och
våtutrymmen). Hyresgästen svarar för samtliga abonnemangs och driftskostnader.
Hyresgästen svarar för allt inre underhåll vilket inkluderar bla ytskikt i våtutrymmen.
Kommunen svarar för reinvesteringar avseende fasta installationer såsom el,
ventilation och panncentral. Kommunen svarar även för yttre underhåll av
byggnaden.
Antalet platser, vilka får hyras ut för året runt boende, är oförändrat.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2015-01-04 § 7.
Reviderat hyresavtal 2015-02-10, bilaga Ks § 29/15.
Yrkande
Kenneth Dådring (M) yrkar att hyreskontraktet godkänns med den ändringen att
avtalstiden ändras från 10 år till 5 år.
Kerstin Persson (S) yrkar att avtalstiden begränsas till 5 år samt ett års förlängning åt
gången med nio månaders uppsägningstid.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutat godkänna hyreskontraktet med den
ändringen att avtalstiden ändras från 10 år till 5 år samt att vid utebliven uppsägning
förlängs med ett år åt gången med nio månaders uppsägningstid.
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Kommunstyrelsens beslut
Godkänner reviderat hyreskontrakt med den ändringen att avtalstiden ändras från 10
år till 5 år samt att vid utebliven uppsägning förlängs med ett år åt gången med nio
månaders uppsägningstid.
_____
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§ 30
Reglemente för Kommunstyrelsen
KS 2015.0002.003

Ärendet
I samband med att nuvarande kommunallag (1991:900) trädde i kraft år 1992, tog
Svenska Kommunförbundet fram ett förslag till reglemente för kommunstyrelsen och
riktlinjer för övriga nämnder. Förslaget har inte uppdaterats sedan 1992, och det har
sedan dess skett ett stort antal ändringar i kommunallagen. Organisation och
arbetsformer ute i kommuner har genomgått stora förändringar. Mot denna bakgrund
har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram ett helt nytt förslag till
reglemente för Kommunstyrelse och nämnder. Reglementet har getts en helt annan
uppbyggnad än det föregående förslaget till reglemente.
I SKL:s underlag finns ett förslag till reglemente samt en kommentarsdel.
Reglementet har två delar. Den första delen reglerar specifikt styrelsens uppgifter.
Den andra delen innehåller för styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser.
Någon motsvarighet till den första delen vad gäller nämnderna har inte tagits fram,
eftersom det råder så olika lokala förhållanden.
SKL:s underlag har reviderats/omarbetats av kanslichefen med hänsyn till
kommunens nuvarande reglemente samt önskemål om ändringar avseende antalet
utskott. Alltjämt aktuella och relevanta delar i nuvarande reglemente har inarbetats
och utgör förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2015-01-04 § 8.
Reglemente Kommunstyrelsen, bilaga Ks § 30/15.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Antar Reglemente för Kommunstyrelsen att träda i kraft från den 1 mars 2015.
2. Reglementet införes i kommunens författningssamling.
_____
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§ 31
Inrättande av tekniskt utskott och personalutskott med
sammanträdestider
KS 2015.0004.103

Ärendet
Kommunstyrelsen reglemente är föremål för ändring varigenom Kommunstyrelsen
medges inrätta önskat antal utskott om högst 5 ledamöter och 5 ersättare. Förslaget är att
utskotten inrättas från den 1 april 2015.
För de nyinrättade utskotten erfordras att det fastställs sammanträdestider för 2015.
Kommunkansliet lämnar förslag till sammanträdestider för utskotten varvid beaktats
tider för Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.
Följande datum, kl. 13.30, föreslås för tekniskt utskott:
14 april, 12 maj, 16 juni, 13 augusti, 15 september, 13 oktober, 10 november och 8
december.
Följande datum, kl. 13.30, föreslås för personalutskott:
16 april, 11 juni, 10 september och 12 november.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2015-01-14 § 9.
Moderaterna Klippans reservation 2015-02-04, bilaga Ks § 31/15.
Yrkande
Johan Pettersson (S) yrkar att det inrättas ett personalutskott med 3 ordinarie
ledamöter och 3 ersättare samt ett tekniskt utskott med 5 ordinarie ledamöter och 5
ersättare vilka ska utvärderas om ett år samt att finansiering sker genom
kompletteringsbudget.
Kenneth Dådring (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag om inrättande av
tekniskt utskott och personalutskott. I andra hand yrkas att utskotten inrättas för en
begränsad tid om ett år med utvärdering därefter.
Bodil Andersson (KD) och Richard Johansson (FP) ställer sig bakom Kenneth
Dådrings yrkande om avslag på förslaget.
Christian Hendlertz (SD) yrkar bifall till inrättande av personalutskott och tekniskt
utskott med vardera 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.
I andra hand yrkas bifall till Johan Petterssons yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Johan Petterssons (S) förslag och
Kenneth Dådrings (M) m.fl. förstahandsyrkanden om avslag och Christian Hendlertz
förslag. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen bifallit Johan Petterssons förslag.
Omröstning begärs.
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Ordföranden ställer proposition på Kenneth Dådrings förslag och
Christian Hendlertz förslag. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen utsett
Kenneth Dådrings förslag som motförslag till Johan Pettersson förslag.
Följande propositionsordning godkännes:
Den som stödjer Johan Petterssons förslag röstar Ja.
Den som stödjer Kenneth Dådrings förslag röstar Nej.
Omröstning genomförs med 9 Ja-röster från Kerstin Persson, Charlotta
Gudmundsson, Johan Pettersson, Gun Samuelsson, Boris Svensson, Carl-Axel
Wilhemsson, Roger Sjunner, Christian Hendlertz och Niklas Wandegren samt 4 Nejröster från Kenneth Dådring, Jacob von Post, Bodil Andersson och Richard
Johansson.
Ordföranden ställer proposition på Johan Petterssons förslag och Kenneth Dårdings
förslag om att utskotten tidsbegränsas till ett år. Ordföranden finner att
Kommunstyrelsen bifallit Johan Pettersson förslag.
Omröstning begärs.
Omröstning genomförs med 9 Ja-röster från Kerstin Persson, Charlotta
Gudmundsson, Johan Pettersson, Gun Samuelsson, Boris Svensson, Carl-Axel
Wilhemsson, Roger Sjunner, Christian Hendlertz och Niklas Wandegren samt 4 Nejröster från Kenneth Dådring, Jacob von Post, Bodil Andersson och Richard
Johansson. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen bifallit Johan Petterssons
förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänner inrättande av personalutskott med tre ordinarie ledamöter och tre
ersättare.
2. Godkänner inrättande av tekniskt utskott med fem ordinarie ledamöter och fem
ersättare.
3. Finansiering om 300 000 kronor hanteras i kompletteringsbudget 2015.
4. Godkänner sammanträdesdatum enligt följande:
Tekniskt utskott: 14 april, 12 maj, 16 juni, 13 augusti, 15 september, 13 oktober,
10 november och 8 december.
Personalutskott: 16 april, 11 juni, 10 september och 12 november.
Reservation
Moderaternas grupp reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Folkpartiets och Kristdemokraternas grupp reservarar sig mot beslutet.
_____
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§ 32
Motion om direktiv i upphandlingsprocessen av matinköp till
kommunen- svar
KS 2014.0657.050

Ärendet
Miljöpartiet de gröna i Klippan inkom 2014-06-03 med motion om att i kommunens
upphandlingsförfarande införa krav på att leverantör skall erbjuda minst 40
% KRAV/ekologiska produkter i upphandlingsprocessen av matinköp till
kommunen.
Jordbruksverkets beskrivning av ekologiskt lantbruk är sådan odling och djurhållning där man strävar efter en hög självförsörjningsgrad. Både när det gäller
växtnäring och foder ska man främst utnyttja lokala och förnyelsebara resurser.
Lättlöslig handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel ersätts av andra åtgärder.
Grunden i ekologisk produktion bygger på att den sa vara långsiktigt hållbar,
bidra till den biologiska mångfalden och att djuren ska ha det drägligt och få utlopp
för sitt naturliga beteende. Detta innebär bland annat att djuren inte får vara tjudrade,
höns sitta i bur, utan ska ha möjlighet att gå fritt och vistas utomhus.
Större delen av fodret djuren äter ska vara odlat på gården och deras gödsel ska
användas i odlingarna istället för konstgödsel. För bekämpning av skadedjur används
biologiska metoder och mycket förebyggande arbete, inga kemiska
bekämpningsmedel får användas. Målet är att bygga upp jordens bördighet och som
ett tillskott till den naturliga gödseln odla exempelvis baljväxter som fixerar kväve.
Upphandlingsansvarig Kurt Grönsund har yttrat sig över motion. I arbetet med
kommande underlag för livsmedelsupphandling ingår krav på såväl produktionsmetoder som krav på redovisning och gränsser för produkternas miljöpåverkan. Att
som motionen föreslår ställa ett krav på minst 40% KRAV/ekologiskt märkta matvaror skulle innebära en uppenbar risk att hela den inhemska marknaden blir
okvalificerad. Enligt jordbruksverkets statistik var endast 16,5 % av landets odlade
jordbruksmark ekologiskt och för Skåne var år 2012 andelen 4,83 %. Kravet riskerar
att bedömas utgöra ett oproportionerligt och diskriminerande krav. Ingen av Klippans
nuvarande leverantörer kan uppfylla kraven enligt motionens utformning.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-01, § 126, om återremiss för ytterligare utredning av om kommunen kan ha som mål att upphandla 40 % ekologiska produkter.
Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) ökade försäljningen av ekologiska livsmedel
och alkoholfria drycker med nästan 12 % under 2013 jämfört med 2012. Skillnaderna
mellan olika varor är dock stora. Även om det ekologiska försäljningsvärdet ökar,
finns det många varugrupper med låg andel ekologisk försäljning. Den grupp som
hade lägst andel under 2013 var kött, där den ekologiska försäljningen stod för 1,5 %
av den totala köttförsäljningen. Högst andel ekologiska produkter per varugrupp,
12,4 %, fanns i gruppen kaffe, te och choklad. Denna varugrupp har också stor andel
ekologisk försäljning av total försäljning. Även när det gäller grönsaker och frukt var
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andelen ekologiska produkter relativt hög i handeln. Liksom den ekologiska
köttförsäljningen, var även utbudet av ekologiska köttprodukter något begränsat.
Det uppgick till 1,6 % av totalt antal köttprodukter. Detta mönster gäller dock inte
för fisk, som har hög andel ekologisk försäljning, men låg ande ekologiska
produkter. Den största miljöbelastningen är kött medan grönsaker, baljväxter, gryn,
bröd med mera har mindre klimatpåverkan.
Regeringen har som mål satt upp att 25 % av all mat ska vara ekologisk. Kommuner
som erhållit priser för sitt arbete har nått drygt 30 % ekologiska varor. Även om prisskillnader utjämnats föreligger det alltjämt skillnader vilka dock varierar mellan
olika varugruppen. Kraftig ökning av köp av ekologiska livsmedel innebär inom
vissa varugrupper en ökad import vilket kan få negativa konsekvenser för närodlat
och ökade transporter. Det är tillika så att det alltjämt finns viss brist på ekologiska
livsmedel anpassade för storkök.
Det ska noteras att under senare år ha det ekologiska lantbruket och dess hållbarhet
börjat ifrågasättas av forskare. Det är dock så att forskarna tycks vara oeniga om det
ekologiska jordbruket för- och nackdelar.
En avvägning av ovanstående är att man tar hänsyn till såväl för- som nackdelar och
ska beakta följande i livsmedelsupphandlingar.
 Kommunens livsmedelsupphandingar ska omfatta ekologiska livsmedel och
drycker.
 I kommunens livsmedelsupphandlingar prioritera ekologiska livsmedel och
drycker inom de varugrupper som ger störst miljöpåverkan såsom choklad, kaffe,
viss frukt (vindruvor) m.m.
 Det ekologiska jordbruket bygger på att man ska nyttja lokala och förnyelsebara
resurser och så långt det är möjligt utifrån lagen om offentlig upphandling beakta
närodlat och transporter av livsmedel.
 Då ekologiska livsmedel och drycker finns som alternativ och lämpar sig för storkök ska dessa köpas i första hand såvida prisskillnaderna avviker med högst 5 %.
Beslutsunderlag
Jörgen Bjerknaes (MP) m.fl. motion 2014-05-27, bilaga a Ks § 32/15.
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2015-01-14 § 12.
Kost- och städchef Anita Broddessons skrivelse med bilaga 2015-02-04,
Bilaga b Ks § 32/15.
Yrkande
Kenneth Dådring (M) och Bodil Andersson (KD) yrkar bifall till Arbetsutskottets
förslag.
Johan Pettersson yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag samt att ändring av text görs
från ” En avvägning av ovanstående där man tar hänsyn till såväl för- som nackdelar
skulle kunna vara att beakta följande i livmedelsupphandingar” till
”En avvägning av ovanstående är att man tar hänsyn till såväl för- som nackdelar och
ska beakta följande i livsmedelsupphandlingar.”
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2015-02-04

Roger Sjunner (MP) yrkar att uppdrag ges till kostenheten om att inköp av
ekologiska/Fairtradevaror redovisas årligen i samband med bokslutet.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad med ändring enligt Johan Petterssons förslag.
2. Uppdrar åt kostenheten att i samband med bokslutet årligen redovisa inköp av
ekologiska/Fairtradevaror.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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2015-02-04

§ 33
Lägesrapport för byggprojekt- lokal för musikskolan
KS 2013.0728.291

Ärendet
Teknisk chef informerar om läget för byggprojektet- lokal för musikskolan.
Projektet finansieras med 2 000 000 kronor i budget 2014 (800 000 kr. från KS
investeringsanslag till förfogande, 800 000 kr. omdisponering allvädersbanor och
800 000 kr. från kontot gatubelysning).
Genom Kommunfullmäktiges beslut 2014-08-26, § 65, tillförs ytterligare 2 000 000
kronor som ram för projektet vilka hanteras i budget 2015. Den totala ramen är
således 4 000 000 kr.
Arbetsutskottet informerades den 2014-10-28 om att projektet nu beräknas kosta mer
än den tidigare beräkningen på 4 000 000 kr. En beräknad ökning för projektet är
600 000 kr.
Kommunstyrelsen beslutad 2014-12-03, § 170, att framställan om tilläggsanslag med
600 000 kr för finansiering av ökade kostnader för projektet ”nya lokaler
Musikskolan” avslås samt att projektet får påbörjas och genomföras inom totala
ramen 4 000 000 kr.
Kommunstyrelsen kan ta ställning till om projektet ska genomföras i beskriven
omfattning eller om hela projektet ska färdigställas under 2015 till beräknat belopp
på 4 600 000 kr.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2015-01-14 § 14.
Yrkande
Johan Pettersson (S) yrkar bifall till genomförande av projektet i sin helhet och att
ramen utökas till 4 600 000 kronor vilket finansieras genom kommunstyrelsens
investeringsbudget till förfogande för 2015.
Kenneth Dådring (M) yrkar att projektet skall hållas inom beslutad budgetram om
4 000 000 kronor.
Roger Sjunner (MP) ställer sig bakom Johan Petterssons yrkande.
Richard Johansson (FP), Bodil Andersson (KD) och Christian Hendlertz (SD) yrkar
att projektet skall hållas inom beslutad budgetram om 4 000 000 kronor.
Ordföranden ställer proposition på Johan Pettersons förslag och
Kenneth Dådrings förslag och finner att Kommunstyrelsen bifallit Johan Petterssons
förslag.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2015-02-04

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänner utökning av budgetram till totalt 4 600 000 kronor.
2. Utökning om 600 000 kronor finansieras genom Kommunstyrelsens
investeringsbudget till förfogande för år 2015.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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2015-02-04

§ 34
Beslutsattestanter 2015
KS 2015.0030.002

Ärendet
Förslag till beslutsattestanter och ersättare 2015 för Kommunstyrelsen föreligger.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets förslag 2014-12-30, bilaga Ks § 34/15.
Kommunstyrelsens beslut
Beslutsattestanter och ersättare 2015 för Kommunstyrelsen fastställs.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2015-02-04

§ 35
Val till Brottsförebyggande rådet för tiden 2015-2018
KS 2014.0855.111

Ärendet
Johan Pettersson har avsagt sig uppdraget som ledamot och ordförande i
Brottsförebyggande rådet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Johan Pettersson 2015-01-12.
Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelsen godkänns.
2. Till ny ledamot och tillika ordförande i Brottsförebyggande rådet väljs:
Jan Wallgren (S), Infanterigatan 11 E, 264 51 Ljungbyhed.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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2015-02-04

§ 36
Val till Folkhälsorådet för tiden 2015-2018
KS 2014.0859.111

Ärendet
För mandatperioden 2015-2018 utses för Folkhälsorådet tre ledamöter och tillika
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
Kommunstyrelsens beslut
Till ledamöter utses
1. Gunilla Svensson (S), Svarvaregatan 6, 264 70 Klippan, ordförande
2. Gunnel Johansson (C), Silvåkra 4764, 264 94 Klippan, 1:e vice ordförande
3. Hans-Bertil Sinclair (M), Vedbyvägen 66, 264 37 Klippan, 2:e vice ordförande
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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2015-02-04

§ 37
Val av äldreombud för mandatperioden 2015-2018
KS 2015.0011.111

Ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat om inrättande av äldreombud. Pensionärsrådet har
nominerat lämplig person för uppdraget. Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter
delegation av Kommunstyrelsen utsett Britt Ahnfeldt intill den 30 juni 2014.
Uppdraget har fullföljts även hösten 2014. Det erfordras inför nytt verksamhetsår
beslut om förlängning.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänner att uppdraget för äldreombud kvarstår intill dess utvärdering och slutligt
beslut fattas om dess fortsättning.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2015-02-04

§ 38
Internbudget 2015
KS 2013.1122.041

Ärendet
Kommunfullmäktige har 2014-08-26 § 61 antagit budget för 2015 samt fastställt
uppdrag/åtagande för Kommunstyrelsen och nämnderna.
Ekonomikontoret sammanställer därefter en internbudget för 2015 omfattande
samtliga nämnder och revisionen.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets sammanställning av internbudget 2015, bilaga Ks § 38/14.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer internbudget 2015 för Kommunstyrelsens
förvaltningar.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

21 (30)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2015-02-04

§ 39
Medarbetarundersökning Skåne Nordväst 2014
KS 2015.0079.020

Ärendet
Kommundirektör Hans-Åke Lindvall informerar om resultat från
medarbetarundersökning Skåne Nordväst 2014.
Beslutsunderlag
CMA´s rapport januari 2015, bilaga Ks § 39/15.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-02-04

§ 40
Delegationsärende

Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på
kommunstyrelsens uppdrag:
2015-01-14

Enligt protokoll §§1-16

Bostadsanpassningsbidrag för tiden
20141201-20141231

Teknisk förvaltning
Assistent

Parkeringstillstånd
för tiden
20141111-20150108

Kommunledn.förv.
Kundtjänst

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____

Signatur justerare

Arbetsutskottet

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2015-02-04

§ 41
Informationsärende
Ärendet
Följande informationsärenden föreligger och läggs med godkännande till
handlingarna.
Dnr. 2012.0074-76.430
Lars Håkansson- Synpunkter på flytt av fåra i Bäljaneå med anledning av sanering av
f.d. Läderfabriken
Dnr. 2012.0074-78.430
Projekt Sanering av f.d. Klippans Läderfabrik- Brev till Länsstyrelsen Skåne
angående rekviering av medel
Dnr. 2012.0074-79.430
Teknisk förvaltning Klippans kommun- Brev till Länsstyrelsen Skåne angående
redovisning av kontrollprogram för omgivningspåverkan vid Klippans Läderfabrik,
kvartal 4 2014
Dnr. 2012.0074-80.430
Projekt sanering av f.d. Läderfabriken- Minnesanteckningar 2014-11-25
Dnr. 2012.1099-84.612
Ängelholms kommun- Brev till Jfbh Utbildnings Ab angående olovligt byggande på
fastigheten Gångvad 1:3
Dnr. 2013.1122-37.041
Barn- och utbildningsnämnden Klippans kommun- Protokollsutdrag 2014-11-24 §
171 Internbudget 2015
Dnr. 2013.1178-6.106
Länsstyrelsen Skåne- Ansökan om utbetalning av projektstöd gällande Exportmogen
destinationsutveckling Familjen Helsingborg
Dnr. 2013.0580-17.845
Kanslichef Lars-Åke Svensson- Svar på mail från Jan och Linda Rosenquist
Dnr. 2014.1391-1.000
Kommundirektör Hans-Åke Lindvall- Svar på mail från Ulf Berggren angående
begäran om utlämnande av materia enligt offentlighetsprincipen

Dnr. 2014.0677-11.005
Bjuvs kommun- Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2014-11-26 § 103
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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2015-02-04

Dnr. 2014.1189-8.005
Vicicom- Den digitala agendan
Dnr. 2014.1311-1.023
Synskadades Riksförbund- Uttalande angående att förbättra möjligheterna på
arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning
Dnr. 2014.1311-2.023
Personalavdelningen Klippans kommun- Svar till Synskadades Riksförbund
Dnr. 2014.1077-3.040
SCB- Kommunalekonomisk utjämning för kommuner
Dnr. 2014.1252-5.133
Örkelljunga kommun- Protokollsutdrag Kommunstyrelsen
2015-01-14 § 19
Dnr. 2014.1407-1.164
Försvarsmakten Södra Skånska regementet- Hemställan om kommunal
kontaktperson
Dnr. 2014.1407-2.164
Kommunledningsförvaltningen Klippan kommun- Svar på förfrågan angående
kontaktperson
Dnr. 2014.1388-1.171
Räddningstjänsten Skåne Nordväst- Handlingsprogram för skydd mot olyckor för
Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Dnr. 2014.1166-1.400
Kommunförbundet Skåne- Ansökan om att bli forskningskommun inom miljö och
samhällsplanering
Dnr. 2014.1318-1.775
SRF Bjuv, Klippan och Åstorp- Skrivelse till Taxitjänst angående sämre service
Dnr. 2014.1318-2.775
Socialförvaltningen Klippans kommun- Synpunkter på skrivelsen till Taxitjänst samt
vidtagna åtgärder med anleding av densamma
Dnr. 2015.0034-1.000
Länsstyrelsen Skåne- Miljötillsynsenheten på Länsstyrelsen Skåne ska övergå till
webbaserad kommunikation

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Dnr. 2014.0030-1-002
Plan- och byggnämnden Klippans kommun- Protokollsutdrag 2014-12-15 § 110
Dnr. 2015.0013-1.005
Bredbandsforum- Mail med begäran om svar på frågor angående
återställningskostnader vid bredbandsbyggnation
Dnr. 2015.0031-1.012
Statskontoret- Informationsförsörjning om kommuner
Dnr. 2015.0023-1.021
Kommunal- Begäran om förhandling angående brott mot MBL 38 och yrkande om
skadestånd MBL 64
Dnr. 2015.0062-1.027
Sveriges Kommuner och Landsting m.fl.-”Heltid- en del av helheten, inspiration och
stöd vid införande av heltid i kommuner
Dnr. 2015.0012-1.106
Regeringskansliet- Mail med förfrågan om kontaktperson i varje kommun för att
värna demokratin mot våldsbejakande extremism
Dnr. 2015.0012-2.106
Regeringskansliet- Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin
mot våldsbejakande extremism
Dnr. 2015.0012-3.106
Klippans kommun- Svar på förfrågan om kontaktperson i Klippans kommun
Dnr. 2015.0016-1.106
Polisen Polisregion Syd- Information inför övergång till en polismyndighet
Dnr. 2015.0024-2.106
Sveriges Kommuner och Landsting samt Myndigheten för samhällskydd och
beredskap- Öppna jämförelser ”Trygghet och säkerhet 2014”
Dnr. 2015.0017-1.111
Örkelljunga kommun- Protokollutdrag Kommunfullmäktige 2014-12-22
§ 158
Dnr. 2015.0057-1.190
Länsstyrelsen Skåne- Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet

Signatur justerare
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Dnr. 2015.0006-1.210
Plan- och byggkontoret Klippans kommun- Brev till Leif Petersson angående
parkmark i Nybygget
Dnr. 2015.0015-1.215
Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Skåne- Följebrev angående beslut om utvidgade
strandskyddsområden
Dnr. 2015.0015-2.215
Naturvårdsverket- Handbok 2010:4, Utvidgat strandskydd, en vägledning till
underlag och beslut
Dnr. 2015.0010-1.310
Länsstyrelsen Skåne- Begäran om uppgifter för årlig sammanställning av allmänna
vägar
Dnr. 2015.0010-2.310
Länsstyrelsen Skåne- Påminnelse angående begäran om uppgifter för årlig
sammanställning av allmänna vägar
Dnr. 2015.0010-4.310
Teknisk förvaltning Klippans kommun- Svar på Begäran om uppgifter för årlig
sammanställning av allmänna vägar
Dnr. 2015.0025-1.370
Sveriges Kommuner och Landsting samt Energimyndigheten- Följebrev angående
Öppna jämförelser ”Energi och klimat 2014”
Dnr. 2015.0025-2.370
Sveriges Kommuner och Landsting samt Energimyndigheten- Öppna jämförelser
”Energi och klimat 2014”
Dnr. 2015.0027-1.770
Socialdepartementet Regeringskansliet- Följebrev angående arbetet ”Mest sjuka
äldre”
Dnr. 2015.0027-2.770
Socialdepartementet Regeringskansliet- Äldresatsningen ”Mest sjuka äldre”
Dnr. 2015.0061-1.872
Länsstyrelsen Skåne- Beslut till Ingrid Persson Lundberg angående tillstånd till
ingrepp i fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten
Hillarp 1:10, fornlämning nr 27, Vedby socken i Klippans kommun
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Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 14:42, Internränta för 2015 revideras
Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 14:43, Hyreshöjning fr.o.m. 1 januari
2015 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 14:44, Arbetsgivarens
rehabiliteringsansvar- ur ett arbetsrättsligt perspektiv
Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 14:46, Riktlinjer för kommunala
markanvisningar och exploateringsavtal
Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 14:57, Nytt förslag till arbetsordning
för fullmäktige
Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 14:58, Nytt förslag till reglemente för
styrelsen och övriga nämnder
Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 14:59, Budgetförutsättningar för åren
2014-2018
Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 14:60, Överenskommelse om
bestämmelser för studentmedarbetare
Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 14:61, Redovisningsfrågor 2014 och
2015
Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 15:2, Utfall i utjämningssystemet 2015
Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 15:3, Slutligt utfall av 2013 års
kommunala fastighetsavgift och prognos för åren 2014 och 2015
Gemensam Räddningsnämnd- Sammanträdesprotokoll 2014-12-18
Miljöstyrgrupp- Sammanträdesprotokoll 2014-09-04
Miljöstyrgrupp- Sammanträdesprotokoll 2014-11-13
Folkhälsorådet- Sammanträdesprotokoll 2014-11-18
Handikapprådet- Sammanträdesprotokoll 2014-12-11
Treklövern Bostads AB- Sammanträdesprotokoll 2014-12-18
NÅRAB- Sammanträdesprotokoll 2014-12-05
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
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Söderåsens Miljöförbund- Sammanträdesprotokoll 2014-12-16
Söderåsens Miljöförbund- Protokollutdrag 2014-12-16 § 120
Kollektivtrafikgrupp Skåne Nordväst- Sammanträdesprotokoll 2014-11-18
Kollektivtrafikgrupp Skåne Nordväst- Sammanträdesprotokoll 2014-12-10
Kommunassurans Syd Försäkrings AB- Nyhetsbrev nr 5, 2014
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 42
Protokollsanteckning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-07 § 2 att, till ledamot och tillika 1:e vice
ordförande i Miljöstyrgruppen för tiden 2015-2018, välja Johan Bengtsson (MP).
I protokollutdraget har noteras fel postadress.
Rätt postadress är Skräddarehuset 374, 264 53 Ljungbyhed.
Kommunstyrelsens beslut
Till ledamot har vid Kommunstyrelsen sammanträde 2015-01-07 § 2 valts
Johan Bengtsson, Skräddarehuset 374, 264 53 Ljungbyhed.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

