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§ 19
Föredragning av Helena Holmgren gällande Söderåsens miljöförbund
KS 2015.0138.100

Ärendet
Miljöchef Helena Holmgren informerar om Söderåsens Miljöförbunds utveckling,
verksamhet och ekonomi.
Söderåsens miljöförbund är ett kommunalförbund gemensamt för Bjuv, Klippan,
Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommun. Deras uppgift är att fullgöra funktionen
som kommunernas gemensamma miljöförvaltning och främst inom miljö,
hälsoskydd samt livsmedel. Då det gäller arbetet med strategiskt miljöarbete som
miljömål, klimat, naturvård, är det alltjämt respektive kommun som har
huvudansvaret. Förbundet är en tillsynsmyndighet som ska se till att lagstiftning
följs. Förbundet gör inspektioner och revisioner, prövar anmälningar och
ansökningar om olika tillstånd, men har även en förebyggande funktion genom att ge
råd och sprida information. I de fem medlemskommunerna bor det strax över 60 000
människor och det finns över 530 livsmedelsanläggningar, 400 verksamheter som
omfattas av hälsoskyddstillsyn, 225 anmälnings- eller tillståndspliktiga
miljöpåverkande företag, 1600 lantbruk samt 8 000 enskilda avloppsanläggningar.
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 20
Val av nämndeman efter Agneta Artursdotter (C)
KS 2014.1374.111

Ärendet
Agneta Artursdotter (C) har 2014-12-05 avsagt sig uppdraget som nämndeman.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-27, § 1, att entlediga Agneta Artursdotter
från uppdraget och bordlade fyllnadsvalet.
Med anledning av ändrad lagstiftning avser valet endast år 2015. Det kommer
således att till hösten 2015 att utses nämndemän för mandatperioden 2016-2019.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2015-01-27, § 1.
Kommunfullmäktiges beslut
Till nämndeman utses Gunnel Johansson (C), Silvåkra 4764, 264 94 Klippan.
_____
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§ 21
Val av lekmannarevisor till Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag
KS 2015.0039.111

Ärendet
Lekmannarevisor utses växelvis av de tre olika ägarkommunerna (klippan,
Örkelljunga och Perstorp). Det är aktuellt för Klippans kommun att utse ordinarie
lekmannarevisor för mandatperioden 2015-2018 (fr.o.m. årsstämma 2015 till
årsstämma 2019) medan ersättare utses av Örkelljunga kommun.
Revisionens förslag har inhämtats i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2015-01-27, § 8.
Kommunfullmäktiges beslut
Till lekmannarevisor utses Harald Hansen (S), Järnhyttegatan 15, 264 70 Klippan.
_____
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§ 22
Val av lekmannarevisor jämte ersättare till Småindustrilokaler
i Klippan AB
KS 2015.0041.111

Ärendet
För mandatperioden 2015-2015 (fr.o.m. årsstämma 2015 till årsstämma 2019) utser
Klippans kommun en lekmannarevisor med ersättare till Småindustrilokaler i
Klippan AB.
Revisionens förslag har inhämtats i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2015-01-27, § 10.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Till lekmannarevisor utses Nils-Olof Johansson (FP), Brohuset 357, 264 53
Ljungbyhed.
2. Till ersättare utses Bo Rosengren (M), Karbingatan 8, 264 51 Ljungbyhed.
_____
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§ 23
Val av lekmannarevisor jämte ersättare till
Treklövern Bostads AB
KS 2014.1048.111

Ärendet
För mandatperioden 2015-2018 (fr.o.m. årsstämma 2015 till årsstämma 2019) utser
Klippans kommun en lekmannarevisor med ersättare till Treklövern Bostads AB.
Revisionens förslag har inhämtats i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2015-01-27, § 11.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Till lekmannarevisor utses Bo Rosengren (M), Karbingatan 8,
264 51 Ljungbyhed.
2. Till ersättare utses Hans Emanuelsson (S), Villagatan 43, 264 31 Klippan.
_____
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§ 24
Avsägelse fr.o.m. 2015-02-25 från Richard Johansson (FP) av
uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige och valberedningen,
ledamot i Kommunstyrelsen samt ersättare
i Kommunstyrelsens arbetsutskott
KS 2015.0110.111

Ärendet
Richard Johansson (FP), Gamla vägen 11, 264 71 Östra Ljungby har 2015-02-10
avsagt sig samtliga uppdrag.
Beslutsunderlag
Richard Johanssons avsägelse 2015-02-10.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Richard Johansson (FP) befrias från samtliga uppdrag fr.o.m. 2015-02-25.
2. Ny rösträkning begärs från Länsstyrelsen för utseende av ny ersättare i
Kommunfullmäktige för Folkpartiet.
3. Till ny ledamot i Kommunstyrelsen utses Tommy Cedervall (FP), Tostarp 740,
264 53 Ljungbyhed, för återstoden av mandatperioden.
4. Till ny ersättare i valberedningen utses Annika Ingelström-Nilsson (FP),
Bläsingevägen 28, 264 71 Östra Ljungby, för återstoden av mandatperioden.
_____
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§ 25
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
Köpekontrakt, bilaga Kf § 25/15.
Kommunstyrelsens beredningsförslag 2015-02-04, § 26.
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänner avtal om överlåtelse av fastigheten Klippan Östra Ljungby 3:51 till en
köpeskilling om 750 000 kronor.
_____
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§ 26
Reglemente 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
Reglemente Kommunstyrelsen, bilaga Kf § 26/15.
Kommunstyrelsens beredningsförslag 2015-02-04, § 30.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Antar Reglemente för Kommunstyrelsen att träda i kraft från den 1 mars 2015.
2. Reglementet införes i kommunens författningssamling.
_____
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§ 27
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 ska 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
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ekologisk försäljning av total försäljning. Även när det gäller grönsaker och frukt var
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 %.
Kommunstyrelsen biföll Johan Petterssons (S) yrkande om att i arbetsutskottets
förslag ändra texten ” En avvägning av ovanstående där man tar hänsyn till såväl försom 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.”
Beslutsunderlag
Jörgen Bjerknäs (MP) m.fl. motion 2014-05-27, bilaga A Kf § 27/15.
Kost- och städchef Anita Broddessons skrivelse med bilaga 2015-02-04,
bilaga B Kf § 27/15.
Kommunstyrelsens beredningsförslag 2015-02-04, § 32.
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Yrkande
Cecilia Örnemark (MP) och Jörgen Bjerknäs (MP) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad.
2. Uppdrar åt kostenheten att i samband med bokslutet årligen redovisa inköp av
ekologiska/Fairtradevaror.
_____
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§ 28
Delgivningsärende
KS 2014.1252-5.133
Örkelljunga kommun – Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 gällande ökat platsantal
för mottagande av ensamkommande barn.
KS 2015.0057-1.190
Länsstyrelsen Skåne – Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet.
KS 2015.0081-1.101
Sveriges Kommuner och Landsting – Material till förtroende i kommuner, landsting
och regioner gällande ansvaret som ledamot i nämnd, ansvarsprövningen i
fullmäktige, samt förtroendevald i upphandlingsprocessen.
_____
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§ 29
Föredragning av Boje Jarl gällande kommunens verksamhet och
ekonomi 2014
KS 2014.595.042

Ärendet
Ekonomichef Boje Jarl informerar om kommunens ekonomi och verksamhet
historiskt och för år 2014.
För år 2014 visar kommunen ett resultat om +47 000 kronor. Det innebär att
kommunen är så nära nollresultat det går att komma.
Resultatet är inte tillräckligt men med tanke på en budget som varit underbalanserad
med 6,7 miljoner kronor så innebär det att kommunen klarar verksamheten 6, 7
miljoner kronor bättre än budget. Med tanke på 2013 års negativa resultat, minus 6,7
miljoner kronor så är det en klar förbättring och det visar att kommunens ekonomi
går i rätt riktning.
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 30
Avsägelse från Pia Dahl (M) av uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige
KS 2015.142.111

Ärendet
Pia Dahl (M), Karbingatan 26, 264 51 Ljungbyhed, har 2015-02-20 avsagt sig
uppdraget som ledamot i Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Pia Dahls avsägelse 2015-02-20.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Pia Dahl (M) befrias från uppdraget som ledamot i Kommunfullmäktige.
2. Ny rösträkning begärs från Länsstyrelsen för utseende av ny ledamot i
Kommunfullmäktige för Moderaterna
_____
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Beslutande (fullmäktige
och tjänstgörande
ersättare)

Närvaro

Omröstningar
§
Ja

Kerstin Persson (S)

1

Christian Hendlertz (SD)

1

Kenneth Dådring (M)

1

Gunilla Svensson (S)

1

Michael Nemeti (S)

1

Therese Borg (SD)

1

Hans-Bertil Sinclair (M)

--

Maria Sjöberg (S)

1

Carl-Axel Wilhelmsson (C)

1

Bert-Inge Karlsson (KD)

1

Åsa Edvardsson (SD)
Helena Dådring
Cecilia Scott (M)

1

Jörgen Bjerknäs (MP)

1

Charlotta Gudmundsson (S)

1

Tamara Kiraly (SD)

1

Kent Lodesjö (S)

1

Jacob von Post (M)

1

Neyssa Lundmark (S)

1

Tommy Cedervall (FP)

1

Rune Persson (S)

1

Christian Olsson (SD)

--
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Ja
Jan Tingecz
Pia Dahl (M)

1

Karin Enqvist (V)

1

Laila Möller Nilsson (S)
Bo Andersson
Christer Johansson (C)

1

Bodil Andersson (KD)

1

Jonas Denhammar (SD)

1

Paul Gustavsson (S)
Tonny Svensson
Jesper Hansen (M)

1

Gun Samuelsson (S)

1

Niklas Wandegren (SD)

1

Boris Svensson (S)

1

Jan Olof Karlsson (M)

1

Monica Johansson Jarl (S)

1

Nej Ja

Nej Ja

1

1

Mats Waldemarsson (S)

1

Johanna Andersson (C)

1

Ellinor Varady (M)

1

Cecilia Örnemark (MP)

1

Johan Pettersson (S)

1

Totalt

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Nej Ja

Nej Ja

Nej

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2015-02-24

Ej tjänstgörande ersättare
Richard Johansson (FP)

1

Rose-Marie Svensson (S)

1

Jan Wallgren (S)

1

Lars Håkansson (S)

1

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

19 (19)

