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Sammanträdesdatum
Paragrafer

2014-11-26

247-250

Plats och tid

Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.05

Beslutande

Kenneth Dådring (M), ordförande
Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande
Bodil Andersson (KD)
Rune Persson (S), tjg ers för Kerstin Persson (S) § 247
Eva Stjärnlind (S)
Kerstin Persson (S), 2:e vice ordförande §§ 248-250

Övriga närvarande

Jacob von Post (M), ej tjg ersättare
Rune Persson (S), ej tjg. ersättare §§ 248-250
Eva Larsson, kommunsekreterare
Hans-Åke Lindvall, kommundirektör
Lars-Åke Svensson, kanslichef
Björn Pettersson, teknisk chef §§ 247-248, 250
Mats Mattson, Söderåsens Miljöförbund § 247
Börje Andersson, VA-chef § 247
Börje Norén, kultur- och fritidschef § 250

Utses att justera

Carl-Axel Wilhelmsson

Justeringens plats
och tid

Kommunledningsförvaltningen 2014-11-26

Sekreterare
____________________________________________
Eva Larsson
Ordförande
____________________________________________
Kenneth Dådring
Justerare
____________________________________________
Carl-Axel Wilhelmsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Klippans kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-11-26

Datum för anslags
uppsättande

2014-11-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen i Klippan

Underskrift

Eva Larsson

Datum för anslags
nedtagande

2014-12-18
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Innehållsförteckning:
§ 247 VA- frågor i framtiden
§ 248 Personalfrågor
§ 249 Information om rekrytering av ekonomichef
§ 250 Avvikelser i omfattning för byggprojekt lokal för musikskolan
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2014-11-26

§ 247
VA- frågor i framtiden
KS 2013.1401.303

Ärendet
Teknisk chef Björn Pettersson informerar om VA-frågor med
utgångspunkt i Lagen om allmänna vattentjänster och EU´s
vattendirektiv samt redovisar de orter som Länsstyrelsen tidigare har
bedömt ska omfattas av nytt verksamhetsområde.
Länsstyrelsen har fått kommunens svar på hur områdena bör hanteras
tidsmässigt vad gäller VA-utbyggnad. Dock är Länsstyrelsen inte
tillfreds med svaret vad gäller Bonnarp utan vidhåller kommunens
uppgift att försörja området med vatten och avlopp samt att kommunen
redovisar en tidplan för anslutningar.
Teknisk förvaltning framför uppfattningen att VA-situationen inom
Bonnarp inte är lika allvarlig som Länsstyrelsen anger den vara.
Söderåsens Miljöförbund anser att vattenförsörjningen är den mest
problematiska delen.
Situationen kan enligt Tekniska förvaltningen i första hand ses som en
hälsofråga, i andra hand en miljöfråga vad gäller de enskilda
avloppsanläggningarna.
Vattenförsörjningen till Bonnarpsområdet kan lösas från Ljungbyhed
eller från Krika. Lämpligheten att koppla Ljungbyhed samman med
Krika måste studeras i sammanhanget. Även vilka fastigheter som kan
beröras beroende av alternativ ledningsträckning behöver utredas.
Sammantaget krävs en del utredningsarbete innan Länsstyrelsen kan
meddelas en tidplan.
Arbetsutskottets beslut
1. Instämmer i Tekniska förvaltningens inställning i frågan om VA-försörjning inom
Bonnarp.
2. I övrigt noteras informationen.
_____
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§ 248
Personalfrågor
KS 2014.1304.020

Ärendet
Personalchef Stefan Christiansson är kallad att informera om aktuellt läge avseende
löneöversyn 2015, rekryteringsläge och utförd medarbetarundersökning.
Beslutsunderlag
Personalchef Stefan Christianssons skrivelse 2014-11-18.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet bordläggs.
_____
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§ 249
Information om rekrytering av ekonomichef
KS 2014.1305.023

Ärendet
Kommundirektör Hans-Åke Lindvall informerar om pågående rekrytering av
ekonomichef.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 250
Avvikelser i omfattning för byggprojekt lokal för musikskolan
KS 2013.0728.291

Ärendet
Arbetsutskottet informerades den 2014-10-28 om att projektet nu beräknas kosta mer
än den tidigare beräkningen på 4 Mkr. En beräknad ökning med 600 000 kr gäller.
Dessutom kan det observeras att fullmäktiges beslut 2014-08-26 i
beslutsformuleringen anger att ”Ombyggnationen får kosta högst 2 000 000 kronor”.
Innan arbetet i detalj förbereds med beställningar och med visst rivningsarbete
behövs ett nytt beslut om finansiering. Med förklaring i punkterna nedan kan
projektet alltså beräknas kosta sammantaget 4 600 000 kr. Arbetet kan färdigställas
under 2015.
Utökning av projektet
Akustikanpassningen, det vill säga akustikstandarden, har i detaljplaneringen blivit
väsentligt mer omfattande än vad som en flyttning förutsatte och som tidigare
beräknades;
- befintliga väggar är ersatta med nya snedställda väggar,
- två nya rum med innertak har planerats,
- befintliga väggar är påbyggda, glaspartier har tillkommit.
Personalrum för kultur- och fritidsförvaltningen,
- ny planlösning,
- tillkommande toalett anpassad för rörelsehindrad,
- rivning och åtgärder för nya arbetsplatser.
Ventilationsanläggningen, är omdimensionerad för att passa till akustikkrav och
styrutrustningen är mer komplicerad på grund av stor variation i avsedd användning,
vad gäller rum, tider och personer.
Beslutsunderlag
Teknisk förvaltnings skrivelse 2014-11-25.
Arbetsutskottets beslut
Uppdrar åt teknisk förvaltning att till Kommunstyrelsens sammanträde 2014-12-03
mer i detalj redovisa kostnad för respektive byggnadsåtgärd och tidplan.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Ärendet överlämnas i övrigt utan eget förslag.
_____
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