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§ 254
Kurser och konferenser m.m.
Ärendet
Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger.
Kommunförbundet Skåne – Kommunledningskonferens, Lomma, 2010-12-03.
Kommunförbundet Skåne – Biogasregionen Skåne från vision till verklighet!
Helsingborg, 2010-11-19.
Region Skåne – Kick-off av Skånes färdplan för biogas, Lund, 2010-12-01.
Sveriges Kommuner och Landsting – SKL:s Internationella dag, Stockholm, 201012-15.
Sveriges Kommuner och Landsting – Nya villkor för allmännyttiga
bostadsaktiebolag, Stockholm, 2011-01-12.
Arbetsutskottet beslutar
att bereda möjlighet att delta i följande konferenser:
Kommunförbundet Skånes kommunledningskonferens i Lomma 2010-12-03 – Bengt
Svensson, Rune Persson och Hans Åke Lindvall
Region Skånes Kick-off av färdplan för biogas i Lund 2010-12-01 – Bengt Svensson.
_____
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§ 255
Bostadsanpassningsbidrag
KS 2010.0526.274
Ärende 10072
Ansökan har inkommit om bostadsanpassningsbidrag för iordningställande av
hygienutrymme. Åtgärderna är kostnadsberäknade till 93 100 kr.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-11-04
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att bifalla ansökan om bostadsanpassningsbidrag med 93 100 kr inkl moms, som
utbetalas efter besiktning av arbetet.
_____
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§ 256
Tilldelningsbeslut avseende upphandling av "Utförande av
kontrollprogram vid f.d Läderfabriken"
KS 2002.0388.430

Ärendet
Upphandling av utförande av kontrollprogram vid f.d. Läderfabriken har genomförts.
Igångsättningsbeslut fattades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18.
Vid anbudstidens utgång hade 6 anbud inkommit till kommunen, varav ett så kallat
”icke anbud”, där företaget meddelar att de avsäger sig att delta i upphandlingen.
Anbudsprövning och utvärdering av övriga 5 anbud har därefter genomförts av
projektledarna Zara Isaksson och Tomas Henrysson.
Resultatet av utvärderingen är att COWI har lämnat det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet. Anbudssumman ligger klart under den kostnadsuppskattning
som gjorts inför upphandlingen och väl inom den budget som finns tillgänglig.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2010-11-03 från upphandlingsansvarig och projektledare för
Klippans läderfabrikssanering med förslag om tilldelningsbeslut
Anbudsprövning och utvärdering.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att tilldela COWI uppdraget att utföra kontrollprogram vid f.d. Läderfabriken,
Klippans kommun,
att uppdrag tecknas för ett år åt gången med påföljande år som option samt
att delegera nytt tilldelningsbeslut till kommunstyrelsens ordförande vid en eventuell
överprövning av upphandlingen.
_____
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§ 257
Utbyggnad av gata i Ravingatans förlängning
KS 2010.0323.260

Ärendet
Ravingatan avslutas i sin västra del tvärt i åkermark. Med en 90 graderssväng kan
gatan enligt en äldre detaljplan förlängas ner mot Fabriksvägen, dock utan anslutning
till denna.
Tekniska förvaltningen föreslår utbyggnad av 170 m gata för verksamhetstomter
enligt bilaga Au § 257/10. Med utbyggnaden kan mark användas för nya
verksamheter.
En tomt är nyligen såld till FlexoArt AB och en tomt kvarstår på den nya gatans östra
sida. Marken på gatans västra sida är inte planlagd, men helt troligt kan ungefär
12 000 m2 säljas som verksamhetsmark.
Arbetsritningar och mängdförteckningar är klara. Arbetet är tänkt att handlas upp av
entreprenör och att det lägsta anbudet vinner.
Kostnaden för projektet är beräknad till 900 kkr att finansieras genom försäljning av
mark
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-11-02.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att tekniska förvaltningen får i uppdrag att genomföra den föreslagna förlängningen
av Ravingatan inklusive upphandling av entreprenör.
_____
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§ 258
Översiktsplan för Eslövs kommun
KS 2010.0501.212

Ärendet
Eslövs kommun har tagit fram programhandling för fördjupning av översiktsplan för
Eslövs kommun öster om järnvägen. Kommunen har fått möjlighet att lämna
synpunkter till Eslövs kommun senast den 13 december.
Plangruppen har tagit del av handlingen och lämnat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Eslövs kommuns fördjupade översiktsplan 2010-10-13.
Plangruppens tjänsteskrivelse 2010-10-27.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att uttala att Klippans kommun inte finner några mellankommunala eller andra frågor
i den fördjupade översiktsplanen som direkt kan ha någon betydelse för kommunen.
_____
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§ 259
Motion om fritidsaktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning
KS 2009.0498.816

Ärendet
Eva Stjärnlind, (S) inlämnade 2009-11-27 motion angående fritidsaktivitet för barn
och ungdomar med funktionsnedsättning, bilaga A Au § 259/10. Kommunstyrelsen
remitterade 2010-01-20 motionen till barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden för beredning.
Barn- och utbildningsnämnden har 2010-05-24, § 92, antagit förvaltningens
skrivelse, bilaga B som yttrande över motionen.
Socialnämnden har 2010-10-05, § 121, lämnat följande yttrande:
Barn och ungdomar över 13 år med funktionsnedsättning och som är beviljad
personlig assistent har inte rätt att vara på handikappomsorgens korttidstillsyn. Från
hösten 2009 har särskolan på sitt fritidshem kunnat ta emot barn/ungdomar så länge
de klarar att hantera det inom sina ekonomiska ramar och under förutsättning att
föräldrarna betalar för extra kostnader som uppstår som kost, utflykter m.m. Under
sommaren då skolans verksamhet var stängd erbjöds barnen/ungdomarna att följa
med på ”korttidens” utflykter och övriga aktiviteter utanför ”korttidens” egna lokaler.
Denna möjlighet valde flera att ta del av. Möjligheter erbjöds också att använda
sinnesrummet inom daglig verksamhets lokaler på ”Lönnen”. Detta utnyttjades inte.
Det finns helt klart ett behov av att utveckla möjligheterna till varierade fritidsaktiviteter för barn/ungdomar med funktionsnedsättning inom kommunen, inte minst
under loven. Samarbetet mellan kultur/fritid, skola och socialtjänst har på senare tid
fördjupats och med de möjligheter som ligger framför oss med t.ex. ”Sågen” så ska
det självklart arbetas tillsammans för att utveckla möjligheterna. Det borde också
rimligtvis finnas möjlighet att utveckla samarbetet med föreningslivet och
frivilligorganisationerna. Det är emellertid omöjligt att finansiera en helt ny
verksamhet/anställning inom resp nämnds nuvarande ekonomiska ramar.
Beslutsunderlag
Eva Stjärnlinds(S) motion 2009-11-27.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2010-05-24, § 92.
Socialnämndens yttrande 2010-10-05, § 121.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att återremittera motionen till Socialnämnden att i samråd med Barn- och
utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden ytterligare bereda ärendet.
_____.
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§ 260
Motion om nödsändare för dementa i äldreomsorgen
KS 2010.0368.872

Ärendet
Jens Leandersson och Matthias Rausbo (SD) har 2010-07-15 inlämnat motion om att
införskaffa nödsändare för dementa i äldreomsorgen enligt bilaga Au § 260/10.
Motionen remitterades 2010-08-04 till Socialnämnden för beredning.
Socialnämnden har 2010-10-05, § 122, lämnat följande yttrande över motionen:
”Av det totala antalet försvinnanden i Sverige, som kommer till polisens kännedom,
utgör demenssjuka en stor grupp. Det är förekommande att de ger sig av och sedan
inte hittar tillbaka. I Sverige finns drygt 100 000 demenssjuka och i Klippan ca 280
personer. Införskaffandet av nödsändare för dementa personer skulle innebära en
skyddsåtgärd som skulle kräva ett lagstöd, vilket det i nuläget inte finns.
Den 15 juni 2010 upphörde Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 2980:87) med
föreskrifter om förbud mot tvångsmedel inom somatisk långtidssjukvård samt
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1992:17) om skyddsåtgärder
för personer med åldersdemens i särskilda boendeformer för service och omvårdnad
att gälla. Föreskrifterna och de allmänna råden kommer inte att ersättas av nya
föreskrifter och allmänna råd.
Bakgrund
I december 1999 överlämnade Socialstyrelsen skrivelsen Stärkt rättsskydd för
personer med nedsatt beslutsförmåga till regeringen. I skrivelsen konstaterade
Socialstyrelsen att en grundläggande fråga i vård och omsorg om äldre personer med
nedsatt beslutsförmåga är hur man tillförsäkrar dem en trygg boende- och vårdmiljö
utan att kränka deras grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Vidare anförde
Socialstyrelsen att rättssäkerheten för äldre personer med nedsatt beslutsförmåga
behövde stärkas och att lagstiftningen inte gav personalen tillräcklig vägledning för
deras handlande. Socialstyrelsen framförde att det behövde utredas hur
rättssäkerheten för äldre personer med nedsatta beslutsförmåga kunde stärkas. I
februari 2005 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att överväga om det
finns behov av att införa bestämmelser om skydds- och tvångsåtgärder inom vården
och omsorgen om äldre personer som har nedsatt beslutsförmåga främst till följd av
demenssjukdom.
I december 2006 överlämnade utredningen sitt betänkande Regler för skydd och
rättssäkerheten inom demensvården (SOU 2006:10) till Regeringen. I betänkandet
föreslog utredaren två nya lagar för att reglera nödvändiga tvångsåtgärder i vård och
omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga på grund av demenssjukdom inom
socialnämndens ansvarsområde – 1) lagen om tvångs- och begränsningsåtgärder
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inom socialtjänsten i vissa fall och 2) lagen om tvångsåtgärder vid medicinsk
behandling i vissa fall. Betänkandet har remissbehandlats och bereds i Regeringskansliet.
I juli 2009 beviljade Regeringen Svenskt demenscentrum medel för att ta fram en
kunskapsöversikt om balansen mellan tvångsåtgärder och skydd för den enskildes
integritet i omsorg och vård för personer med demenssjukdom. Arbetet ska redovisas
i en rapport till Regeringen senast den 31 oktober 2010. I betänkandet konstateras att
de tvångs- och begränsningsåtgärder som i dag förekommer inom vård och omsorg
om personer med demenssjukdom är sådana att de enligt regeringsformen kräver stöd
i lag. Något specifikt sådan lagstöd finns enligt utredaren inte idag. På samma sätt
strider åtgärderna mot Europakonventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna. Vidare konstateras att svensk
grundlag förutsätter att ingen medborgare ska kunna utsättas för samhälligt tvång
utan lagstöd, vilket helt uppenbart sker inom detta område.
Sammanfattning
Klippans kommuns trygghetslarmsleverantör Tunstall, har ett världspatenterat
svenskt nödsändar- och pejlingssystem som gör det lättare för polisen att hitta en
försvunnen person och med hjälp av landets polisflyg kan man pejla in Tunstalls
nödsändare från luften.
Systemet är främst avsett för demenssjuka och ger betydligt ökade möjligheter att
rädda liv och minska mänskligt lidande. Av integritetsskäl kan sändaren endast
aktiveras från Tunstalls Trygghetscentral på uppdrag av en särskilt utsedd
räddningsledare hos polisen och enbart om den enskilde själv ger sitt medgivande.
Sammanfattningsvis konstateras att äldreomsorgens arbetssätt och de möjligheter
som finns för individuella lösningar för demenssjuka, gör att det inte finns behov av
att införskaffa nödsändare, även om det funnits lagstöd.
En nödsändare är en begränsningsåtgärd som inverkar på den enskildes integritet.
Klippans kommuns demenssjuksköterska har ännu inte under sin verksamma tid i
kommunen kommit i kontakt med något fall som inte kunnat lösas med andra
åtgärder. Den som drabbats av en demenssjukdom kan t.ex. alltid bära en id-handling
med uppgifter som den enskilde själv bestämmer. Klippan är en förhållandevis liten
kommun med en social gemenskap som gör att man lättare känns igen och får hjälp.
En nödsändare är inte heller någon garanti, om man inte tar den med sig, om man
glömmer den eller lägger den ifrån sig innan man går ut, byter jacka etc. Det kan då
lätt bli en falsk trygghet.
Nödsändare är inte heller vanligt förekommande i kringliggande kommuner. Där
man använt pejling har det hänt att polishelikoptern inte har funnits tillgänglig när
behovet har uppstått.
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Verksamheten föreslår andra lösningar som översyn av bemanning, ökad tillsyn och
att man gör riskbedömningar om vårdtagaren har en tendens att ge sig iväg osv.”
Beslutsunderlag
Jens Leandersson och Matthias Rausbos motion 2010-07-15.
Socialnämndens protokoll 2010-10-05, § 122.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till Socialnämndens yttrande avslå motionen.
_____
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§ 261
Omscanning av bilderna i Blomgrens Bildarkiv
KS 2010.0518.872

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har antagit förslag från IT-enheten att lagringsplats
tillhandahålls i kommunens server för bilderna i Blomgrens bildarkiv.
I förslaget ingår också verktyg för att tillgängliggöra bilderna över Internet med
åtkomstskydd. Konceptet är till för att man skall kunna titta på bilderna men också
för att göra det möjligt att lägga till information kring bilderna.
Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att på bästa sätt handha och förvalta
bildarkivet. Efter kontakter med berörda föreningar och Nordiska museets arkiv
konstateras att allt bildmaterial d.v.s. alla glasbilderna måste scannas om i syfte att
kunna bevara bildarkivet i bra kvalitet för framtiden.
Vidare måste ett särskilt avtal upprättas med bl.a. Klippans Hembygdsförening kring
hur bilderna kan mångfaldigas, användas och visas för allmänheten.
Kultur- och fritidsförvaltningen har efter kontakt med Arbetsförmedlingen i Klippan
hittat en lämplig person som under en tvåårsperiod fr.o.m. 2011-01-01 kan arbeta
med att scanna in glasbilderna från bildarkivet.
Kultur- och fritidsnämnden har anhållit om medel från Kommunstyrelsen till
lönekostnaden på 50 000 kronor/år under 2011 och 2012 samt ca 50 000 kr till inköp
av utrustning samt etablering av en arbetsplats i bibliotekets källare för scanningsprojektet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2010-10-20, § 90.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa 50 000 kr ur anslaget till Kommunstyrelsens förfogande till inköp av
utrustning för scanningsprojektet samt
att anvisa 50 000 kr ur 2011 års anslag till Kommunstyrelsens förfogande till
lönekostnad 2011.
_____
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§ 262
Baltic Sea Youth Games 2011 ansökan om bidrag
KS 2010.0398.048

Ärendet
Skåneidrotten har 2010-08-20 inkommit med skrivelse angående ungdomstävlingen
Baltic Sea Youth Games med deltagare mellan 13-20 år från länder och regioner runt
Östersjön. Tävlingen har genomförts vid sex tidigare tillfällen men 2011 är det första
gången som arrangemanget förlagts till Sverige och Skåne.
Tävlingscenter kommer att placeras på Ljungbyhed Park och tävlingarna kommer att
genomföras 2011-07-01—07-03.
Arrangemanget som helhet ska inte vara vinstdrivande och deltagande ungdomar
betalar endast självkostnadspris för boende, mat och resa. Detta innebär en
deltagaravgift på 500 SEK/deltagare, oavsett vilken idrott som deltagandet kommer
att ske i.
Skåneidrotten ansöker om ett ekonomiskt stöd från Klippans kommun för
genomförandet av denna ungdomssatsning med totalt 100 000 kronor.
Kultur- och fritidsnämnden har 2010-10-20, § 88, lämnat yttrande över ansökan
Det noteras att 100 000 kronor har tillförts fritidsnämndens budget 2011 för
arrangemanget
Beslutsunderlag
Baltic Sea Youth Games ansökan 2010-08-20.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2010-10-20, § 88, med förslag
att avtal upprättas mellan Skåneidrotten och Klippans kommun där det framgår vilka
åtaganden som respektive part ansvarar för
att kultur- och fritidschef Börje Norén utses som kommunens kontaktperson
gentemot Skåneidrotten samt får i uppdrag att utse en lämplig arbetsgrupp inom
kommunen som koordinerar kommunens åtagande.
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Kultur- och fritidsnämndens förslag.
_____
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§ 263
Slutlig utformning och utsmyckning av Läderfabriksområdet
KS 2010.0519.860

Ärendet
Rune Persson och Antonio Pasquini (S) har 2010-10-22 inlämnat skrivelse med
förslag till slutlig utformning och utsmyckning av Läderfabriksområdet.
Enligt förslaget skulle området kunna få en levande betydelse om det uppfördes en
amfiteater i den naturliga mejerisänkan. Det skulle ses som ett monument över en
gången industriepok och få betydelse för kulturlivet och hela samhället. I övrigt
föreslås området utformas som ett naturlandskap med olika biotoper och biologisk
mångfald.
Beslutsunderlag
Rune Persson och Antonio Pasquinis skrivelse 2010-10-21.
Beslut:
Arbetsutskottet beslutar
att konstatera att det är för tidigt att ta ställning till områdets slutliga utformning,
att tanken är att områdets utformning ska växa fram efter en öppen dialog med
kommuninvånarna,
att den 10 december kl 15-18 är inplanerat ett drop in-arrangemang där allmänheten
bjuds in för att prata om framtiden,
att även förhandlingar med Naturvårdsverket ingår i processen samt
att frågan kommer att beredas vidare av Styrgruppen för Läderfabrikssaneringen i
den forsatta processen.
_____
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§ 264
Söderåsens miljöförbund - verksamhetsplan 2011
KS 2010.0453.041

Ärendet
Söderåsens miljöförbund har 2010-10-15 inlämnat verksamhetsplan 2011 enligt
bilaga Au § 264/10.
Beslutsunderlag
Söderåsens miljöförbund protokoll 2010-10-05, § 93 samt verksamhetsplan 2011.
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka verksamhetsplan 2011 för Söderåsens Miljöförbund.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

16 (19)

Sammanträdesdatum

2010-11-10

§ 265
Stöd för projektet Safari Skåne - en satsning på naturturism
KS 2010.0504.841

Ärendet
Skånska Naturmedia har initierat projekt Safari Skåne vars syfte är att på ett visuellt
attraktivt sätt förmedla och visa de fantastiska upplevelser som den skånska naturen
erbjuder sina besökare. Idag är informationen om naturupplevelser i Skåne splittrad
mellan många olika aktörer som Länsstyrelsen, Region Skåne, olika föreningar och
turistorganisationer.
Genom att samla den information som är intressant för besökaren på ett attraktivt sätt
ökar intresset för besökare till den skånska naturen att få nya upplevelser.
Ett första steg är att skapa en temaportal för naturturism i samarbete med Tourism i
Skåne.
Projektet har en fast kostnad och en rörlig, den fasta är att ta fram portalen med
grafisk formgivning och praktiska funktioner. Sedan är den information och visuella
presentation som läggs in beroende av intäkternas storlek.
De kommuner som går in i projektet får genom bidraget en fokusering på upplevelser
i den egna kommunen.
Genom ett bidrag på 30 000 kronor stöds Skånska naturturism och erbjuder:
- ett särskilt uppdrag att skildra naturupplevelser i Klippans kommun
- möjlighet att visa upp utställningen under 2012
- delta i referensgruppen för projektet
- ett nätverk för de entreprenörer inom naturturism som verkar inom
kommunen.
Beslutsunderlag
Skånska naturmedia skrivelse 2010-11-03.
Turismansvarig tjänsteskrivelse 2010-11-02
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen om ovanstående projekt som förefaller intressant,
att inte anvisa medel för att stötta projektet ekonomiskt samt
att kommunen med intresse följer projektet och gärna ställer resurser såsom
information och faktainsamling till förfogande.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

17 (19)

Sammanträdesdatum

2010-11-10

§ 266
Justering av arvodesbestämmelser till förtroendevalda
KS 2010.0523.024

Ärendet
Vid partiöverläggningar har fråga om ev justering av arvodesbestämmelser inför den
nya mandatperioden diskuterats. Det begränsade årsarvodet till Plan- och
byggnämndens presidium föreslås minskas med 10 % med anledning av att
miljöansvaret inte längre ingår i uppdraget.
Beslutsunderlag
Gällande bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att med justering av gällande arvodesbestämmelser fastställa följande begränsade
arvode (per år)
Plan- och byggnämnd
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
_____

Signatur justerare

% av inkomstbasbelopp
90
30
30

Utdragsbestyrkande

motsvarar under 2010
46 000 kr
15 600 kr
15 600 kr.

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

18 (19)

Sammanträdesdatum

2010-11-10

§ 267
Ordinarie sammanträdestider 2011
KS 2010.0521.101

Ärendet
Kommunkansliet lämnar förslag till fasta sammanträdestider för kommunstyrelsen
och dess arbetsutskott under 2011. Onsdagar är som tidigare sammanträdesdag.
Kommunfullmäktiges sammanträden 2011 planeras hållas tisdagar kl 19.00 den 25
jan, 22 feb, 22 mars, 26 april, 24 maj, 30 aug, 27 sept, 25 okt, 22 nov, samt kl 18.00
den 20 dec.
Beslutsunderlag
Kommunkansliets förslag till sammanträdestider 2010-11-03.
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa följande sammanträdestider under år 2011:
Kommunstyrelsen sammanträder onsdagar kl 17.00: 12 jan, 2 feb, 2 mars,
6 april, 4 maj, 8 juni, 10 aug, 7 sept, 5 okt, 2 nov, 7 dec.
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder onsdagar kl 13.30: 19 jan, 9 feb,
16 feb, 9 mars, 23 mars, 13 april, 20 april, 11 maj, 25 maj, 15juni, 22 juni, 3 aug,
17 aug, 14 sept, 21 sept, 12 okt, 19 okt, 9 nov, 23 nov, 14 dec.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tema-sammanträde onsdagar kl 13.30: 23 feb,
30 mars, 27 april, 28 sept, 26 okt, 30 nov. Två av dessa – ett på våren och ett på
hösten – tar upp tekniska förvaltningens frågor och två tema-sammanträden förslagsvis 27 april och 30 november – har inriktningen personal- och
arbetsmarknadsfrågor.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

19 (19)

Sammanträdesdatum

2010-11-10

§ 268
Förordnande som borgerliga vigselförrättare
KS 2010.0528.112

Ärendet
Länsstyrelsen förordnar borgerliga vigselförrättare enligt 4 kap 3 §
äktenskapsbalken. Gällande förordnande gäller t o m utgången av år 2010.
Länsstyrelsen önskar nu förslag från kommunen på personer som kan åta sig
uppdraget som vigselförrättare för perioden 2011-2014.
Kommunen har sen tidigare principen att föreslå kommunfullmäktiges ordförande
och vice ordförande för uppdraget. Det har underhand visat sig ett behov att
ytterligare personer har detta förordnande.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens skrivelse 2010-10-28
Beslut:
Arbetsutskottet beslutar
att föreslå att följande personer förordnas till borgerliga vigselförrättare i Klippans
kommun perioden 2011-2014:
Jan-Olof Karlsson, Lövgatan 5, 264 36 Klippan
Anders Johansson, Fastarp 4482, 264 94 Klippan
Kerstin Persson, Gånstorpsvägen 30, 264 37 Klippan
Hans-Bertil Sinclair, Vedbyvägen 66, 264 37 Klippan
Hans-Åke Lindvall, Tingsgatan 20 A, 264 32 Klippan
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

