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§ 126
Sekreterartjänst i Rönneåns vattenråd
KS 2012.0963.022

Ärendet
Den 30 maj 2008 bildades Rönneåns vattenråd efter ett beslut i Rönneåkommittén.
Rönneåns vattenråd är ett forum för dem som har intressen knutna till vattendrag,
sjöar och grundvatten inom Rönneåns avrinningsområde. Syftet med rådet är att
utifrån ett övergripande perspektiv verka för ändamålsenligt nyttjande av yt-, grundoch kustvatten, så att hållbar ekologisk och social utveckling och tillväxt uppnås.
Verksamhetsområdet utgörs av hela Rönneåns avrinningsområde nedströms
Ringsjöarna.
För att vattenrådet ska kunna fungera på ett optimalt sätt ansöker nu Rönneåns
vattenråd om bidrag till en 50% sekreterartjänst. Sekreterartjänst i vattenrådet
innebär arbete med remisser, att ta fram underlag för åtgärder, ansökningar av medel
för åtgärder, kontakt med allmänhet, informationsspridning och projektsamordning
m.m. Kostnaden för en 50% tjänst beräknas uppgå till ca 230 000 kr/år.
Kostnadsfördelning föreslås enligt den modell som används i dagens
recipientkontrollprogram, för Klippans kommuns del gör detta 61 740 kr/år.
Beslutsunderlag
Rönneåns vattenråds skrivelse mars 2012
Ekonomikontorets skrivelse 2012-09-17
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2012-10-24, § 218
Kommunstyrelsens beslut
1. Klippans kommun bistår Rönneåns vattenråd med kostnader för en 50%
sekreterartjänst motsvarande 61 740 kr/år för Klippans kommun.
2. Bidraget utgår under 2013 och vattenrådet får därefter återkomma med ny ansökan
om finansiering av sekreterartjänsten.
3. Frågan om finansiering hanteras i kompletteringsbudgeten.
_____
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§ 127
Sanering av marken vid Läderfabriken.
KS 2012.0074.430

Ärendet
Klippans Läderfabrik har sedan 2002 varit föremål för utredningar och
undersökningar av föroreningssituationen vid den nedlagda fabriken. År 2007 gick
Klippans kommun in med en ansökan till Naturvårdsverket om bidrag för att sanera
fabriksområdet och ett antal närliggande områden som konstaterats vara förorenade.
Kommunen köpte i samband med ansökan också fastigheten på vilken
fabriksbyggnaderna stod. Naturvårdsverket beviljade endast en del av ansökan:
förberedelse för och rivning av fabriksbyggnader (etapp 1). Kommunen gick genast
in med en ansökan om förberedelse för kommande sanering om 9 Mkr. Ansökan
beviljades och år 2010 gick kommunen in med en ansökan avseende
saneringsåtgärder i ett antal villaträdgårdar (etapp 2).
Etapp 1, rivning, genomfördes under 2009-2010 och etapp 2 har i huvudsak
genomförts under 2011. Parallellt med dessa åtgärder har vidare utredningar och
undersökningar gjorts på området och det är med dessa som underlag som
kommunen nu står inför att skicka in en ansökan för resterande del av saneringen,
kallat ”stora saneringen” (etapp 3).
Med utgångspunkt i underlaget till den ansökan som skickades in 2007 har
projektgruppen tillsammans med konsultföretagen Structor (utredningar) och Tyréns
(undersökningar) gjort en uppdatering av åtgärdsutredningen och riskvärderingen.
Processen har pågått under hösten 2011-hösten 2012 och tillsynsmyndigheten
(Länsstyrelsen) har varit delaktig i form av att de suttit med på projektgrupps/riskvärderingsmöten. Vidare har två avstämningar gjorts med handläggare på
Naturvårdsverket. Till projektet finns en politisk styrgrupp kopplad och även
styrgruppen har varit delaktig i processen.
Riskvärderingsprocessen har lett fram till ett av projektgruppen förordat
åtgärdsalternativ enligt bilaga Ks § 127/12. I det förordade åtgärdsalternativet ingår
även en grovåterställning som i princip innebär att ett etableringslager läggs ut och
gräs och växter planteras. Det ingår även vissa enklare stigar och instängsling av
området för att underlätta skötsel. Kostnaderna för denna sanering och
grovåterställning täcks genom att bidrag söks från Naturvårdsverket.
Kommunens egna kostnader i samband med saneringen täcks genom den
driftsbudget som finns för ”Sanering av Läderfabriken”.
För att utnyttja samordningsfördelar föreslår projektgruppen att ytterligare
återställning genomförs i samband med saneringsentreprenaden. Denna omfattar
tillgänglighetsanpassade stigar, en brygga och utsiktspunkter. Kostnaderna för denna
återställning ligger på kommunen.
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För återställning och förädling av området finns anslag om 1 miljon kronor i
kommunens budget år 2013 och 5 miljoner år 2014. Kommunens totala anslag om 6
miljoner kr skall kvarstå. Tidsmässigt kan dock anslagen komma att förskjutas till
andra budgetår än 2013-2014, beroende på tidpunkt för genomförande av
återställning och förädling av området. Frågan om återställning och förädling av
området tas upp till förnyad bedömning efter Naturvårdsverkets ställningstagande till
bidrag.
Beslutsunderlag
Projektgruppens skrivelse 2012-10-16 med förordat åtgärdsalternativ
Bilaga 1 Förordat åtgärdsalternativ med förslag på återställning daterad 2012-10-24
(Bilaga Ks § 127/12)
Bilaga 2 Budget och tidplan hela projektet daterad 2012-10-15
Beredningsförslag Arbetsutskottet § 206/12
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut
1.Kommunfullmäktige ställer sig bakom projektgruppens förordade åtgärdsalternativ
och förslag på återställning.
2. Projektgruppen får i uppdrag att skicka in en bidragsansökan till Naturvårdsverket
avseende detta åtgärdsalternativ.
_____
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§ 128
Lokalt välfärdsbokslut - 2011
KS 2012.0749.042

Ärendet
Folkhälsorådet har sedan 2005 årligen sammanställt lokala välfärdsbokslut för
Klippans kommun. Fram t.o.m. välfärdsbokslut 2009 har upplägg och indikatorer
presenterats på i stort sett samma sätt. Välfärdsbokslut 2011 har samma upplägg som
bokslut för 2010. Framöver kommer resultat från ”Folkhälsoenkät för barn och unga”
att presenteras, därtill kommer Region Skåne att under 2013 genomföra
Folkhälsoenkät Skåne 18-80 år. Denna enkät genomförs vart fjärde år.
Folkhälsorådet beviljades samverkansmedel 2010 för att tillsammans med Region
Skåne, föreningar samt privata och offentliga aktörer utveckla och hitta former för
arbetet med äldres hälsa. Under 2011 har flera aktiviteter genomförts såsom:
- Hälsomässa för seniorer
- Gubbafrukost på tema Läderfabriken och Pappersbruket. Under våren 2012 på
temat Brottning.
- Kurs i positivt åldrande med fem olika träffar och olika teman
- Mötesplatser har lyfts fram och här har informerats från Micke
Mek/Arbetscentrum, Biståndshandläggare/färdtjänst samt under våren 2012
information från Skånetrafiken gällande kollektivtrafikresande och Jojo-kort
- Under våren 2012 anordnades en föreläsning med Christer Glader, distriktsläkare,
på temat ”Skrattets betydelse för hälsan”
Arbetet med FaR (Fysisk Aktivitet på Recept) fortskrider. Folkhälsorådet i samarbete
med kultur- och fritidsförvaltningen och Skåneidrotten arbetar aktivt för att hitta nya
aktörer som kan ta emot patienter med FaR-recept.
I övrigt hänvisas till Folkhälsorådets rapport 2011.
Prioriterade arbetsområden
Folkhälsorådet beviljades samverkansmedel från Region Skåne 2012 för att påbörja
arbetet med att hitta former för hälsofrämjande aktiviteter för personer med
funktionsnedsättning.
Arbete med att hitta former för att öka den fysiska aktiviteten påbörjas.
Beslutsunderlag
Folkhälsorådets skrivelse 2012-08-14 (bilaga Ks § 128/12)
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2012-10-10 § 195
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Kommunstyrelsens beslut
1. Lokalt välfärdsbokslut för 2011 noteras.
2. I samarbete med Region Skåne, föreningar samt privata och offentliga aktörer
utvecklas former för hälsofrämjande arbete gällande personer med
funktionsnedsättning.
3. Arbete med att hitta former för att öka den fysiska aktiviteten påbörjas.
4. Folkhälsorådet får i uppdrag att följa implementeringen av tobakspolicyn.
5. Arbetet med att utveckla former för arbetet med äldres hälsa fortsätter.
_____
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§ 129
Handlingsplan 2013-2018 Landstings, regioners och kommuners
samarbete inom ehälsoområdet
KS 2012.0624.752

Ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillställt samtliga kommuner, regioner
och landsting skrivelsen ”Handlingsplan 2013-2018 Landstings, regioners och
kommuners samarbete inom ehälsoområdet”, jämte beslutsutdrag från SKL:s styrelse
med en uppmaning till kommunstyrelserna att anta skrivelsen.
Handlingsplanen bygger på en utveckling av e-hälsotjänster vilket handlar om
relationen mellan individ och vårdgivare. Det gäller invånarnas egna möjligheter att
ta ansvar för sin hälsa, men också samarbetet mellan landsting/regioner, kommuner,
privata och ideella vårdgivare. Rent praktiskt är det när patienten kan boka tider
själv, få råd om vård via internet, jämföra vårdgivares resultat och bemanning och
aktivt tillföra egna uppgifter i systemet.
Skrivelsen utgör ett målsatt visions- och strategidokument för samverkan kring och
utveckling av eHälsotjänster för invånare och vårdgivare. Jämte skrivelsen och
beslutsutdraget har bifogats verksamhetsplan och rambudget för 2013-2014.
Det är i grunden positivt att Center för eHälsa i samverkan (CeHis) blir en gemensam
organisation för de offentliga vårdhuvudmännen; kommuner, regioner och landsting.
Handlingsplanens målsättningar för perioden fram till 2018 är bra och har en viss
visionär anstrykning – utan att vara orealistiska, vilket kan bidra till att höja takten
och ambitionen i arbetet. Dessutom har man tagit höjd för en årlig revidering av
målen.
Det som saknas eller är otydligt i handlingsplanen är på vilket sätt den kommunala
vård- och omsorgsverksamheten skall integreras i arbetet och hur kommunernas
likvärdiga delaktighet skall tillgodoses. Finansieringsmodellen är också oklar efter
2013. Det framgår av beslutsutdrag och verksamhetsplan att landsting och regioner
finansierar verksamheten för 2013. Handlingsplanen utgår i för stor utsträckning från
att det är olika huvudmän, och tar endast i begränsad utsträckning utgångspunkt i
invånarens behov och möjligheter.
Beslutsunderlag
Skrivelse Sveriges Kommuner och Landsting, 2012-06-15
Skrivelse Kommunförbundet Skåne, 2012-08-29
Ekonomikontorets yttrande 2012-10-04
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2012-10-10 § 198
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunen ställer sig bakom ”Handlingsplan 2013-2018 Landstings, regioners
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och kommuners samarbete inom eHälsoområdet” (bilaga Ks § 129/12).
2. Kommunen gör inte några utfästelser eller förbindelser med avseende på
”Handlingsplan 2013-2018 Landstings, regioners och kommuners samarbete inom
eHälsoområdet”.
3. Kommunen önskar en tydligare beskrivning av det kommunala perspektivet.
4. Kommunen önskar en tydligare beskrivning av finansieringen.
5. Kommunen önskar att verksamhetsplanen 2013 omarbetas att omfatta en utredning
av hur det gemensamma arbetet möjliggörs:
* hur uppnås lika villkor mellan huvudmännen
* hur beaktas det kommunala deltagandet
* hur ser finansieringsmodellen ut
* hur stärks invånarperspektivet i relationen med ett stort antal huvudmän
* avtal för deltagande behöver tas fram.
_____
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§ 130
Tillstånd till övervakningskameror i Skånetrafikens tåg (Pågatåg)
KS 2012.0724.530

Ärendet
Skånetrafiken har ansökt om tillstånd att få bedriva kameraövervakning ombord på
passagerartåg (pågatågen). Syftet med övervakningen är att öka trygghet och
säkerhet för resenärer, tågvärdar samt övrig personal genom att förebygga hot- och
våldsbrott.
Allmän kameraövervakning ska ske med tillbörlig hänsyn till enskildas personliga
integritet. Tillstånd till allmän kameraövervakning skall meddelas om intresset av
sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad.
Vid denna bedömning skall särskilt beaktas om övervakningen behövs för att
förebygga brott, förhindra olyckor eller därmed jämförliga ändamål. Vid
bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli övervakad skall särskilt beaktas
hur övervakningen skall utföras och vilket område som skall övervakas.
Med hänsyn till samhällsutvecklingen samt passagerares och personals säkerhet har
det i allt större utsträckning visat sig nödvändigt med olika förebyggande åtgärder för
att förbättra säkerheten på allmänna kommunikationer (buss, tåg m.m.). Det
förebyggande säkerhetsarbetet är av väsentlig betydelse. Kameraövervakning utgör
en åtgärd bland många andra inom ramen för säkerhets-/förebyggande arbete.
Kameraövervakning kan vara en väsentlig del av det förebyggande arbetet och därför
väga tyngre än den enskildes intresse att inte bli övervakad. Användandet av
kameraövervakning får dock inte utesluta andra förebyggande åtgärder eller andra
aktörers förebyggande åtgärder i syfte att öka trygghet vid resor med allmänna
kommunikationer. Mot denna bakgrund har Klippans kommun ingen erinran mot
ansökan. Frågan om vilket område som närmare skall övervakas av respektive
kamera överlämnas till länsstyrelsen för bedömning.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsen i Skåne län, remiss, 2012-09-10
Tjänsteskrivelse 2012-09-19
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2012-10-10 § 199
Kommunstyrelsens beslut
Klippans kommun har ingen erinran mot Skånetrafikens ansökan om tillstånd till
övervakningskameror i tåg (pågatågen).
_____
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§ 131
Detaljplaneuppdrag - Ljungbyhed 14:1, del av
KS 2012.0737.214

Ärendet
Treklövern Bostads AB vill pröva möjligheten att bebygga del av fastigheten
Ljungbyhed 14:1 med carportar och garage, för boende inom Vakten 3. Enligt
gällande detaljplan från 1952-10-17 utgörs den aktuella marken av allmän platsmark,
avsedd för park och plantering. Klippans kommun är ägare till marken.
Planområdet är beläget ca 100 m söder om Ljungbyheds hembygdsstuga. Planarealen
är ca 1000 kvm trädbevuxen gräsyta. Tillfart till parkeringen görs via Infanterigatan.
Den nya detaljplanen beräknas medge ca 35 bilplatser.
Beslutsunderlag
Plangruppens skrivelse 2012-09-19 (bilaga Ks § 131/12)
Beredningsförslag Arbetsutskottt 2012-10-10 § 200
Kommunstyrelsens beslut
Plangruppen får i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för Ljungbyhed 14:1,
del av, i enlighet med förslaget.
_____
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§ 132
Upplåning till bolag - förändrade statliga regler för lån inom
koncernen
KS 2012.1043.045

Ärendet
Riksdagen förväntas under november månad ta beslut om ränteavdragsbegränsningar
inom s k intressegemenskaper. Skäl till förändringen är främst skatteplanering där
privata bolag undgått bolagsbeskattning genom skatteplanering med hjälp av
räntekostnader.
Det har diskuterats mycket, men idag ser det ut som om lagändringen även kommer
att omfatta en kommuns utlåning till sina bolag. För våra bolag Treklövern Bostads
AB samt Småindustrilokaler i Klippan AB (Sikab) innebär det att de inte har någon
avdragsätt för kostnadsräntor efter 2013-01-01.
För att inte bolagen, och främst då Treklövern, ska få kraftigt ökade kostnader, bör
bolagen i fortsättningen låna direkt i bank istället för som nu via kommunen.
Kommunen går istället i borgen för lånen till bolagen.
I dagsläget är det ett antal olika lån med olika löptider som kommunen vidareutlånat
till bolagen, främst till bostadsbolaget men även i ett par fall till Sikab. Förmedlingen
av lån till bostadsbolaget är för närvarande 212,8 mnkr och till Sikab 10,0 mnkr.
Berörda lån framgår av bilaga Ks § 132/12.
Förslaget till förändring har utarbetats tillsammans av kommunens ekonomikontor
och Treklövern Bostads AB.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-11-05
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2012-10-10 § 201
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Ekonomikontoret får i uppdrag att i samråd med Treklövern och berörda banker
låta överföra samtliga lån enligt bilaga Ks § 132/12 från kommunen till Treklövern
Bostads AB och till Småindustrilokaler i Klippan AB.
2. Kommunen går i borgen gentemot bolagen för samtliga lån enligt bilaga Ks §
132/12.
3. Kommunens firmatecknare tecknar i varje enskilt fall borgen för lånen enligt
bilaga Ks § 132/12.
_____
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§ 133
Begäran om detaljplaneuppdrag - Klippan 3:118, del av (Åhällans
väg)
KS 2011.0428.214

Ärendet
Syftet med planen är att komplettera det befintliga bostadsområdet vid Solslätt med
fyra nya villatomter på parkmark enligt gällande detaljplan. En in- och utfart medges
även för Hyacinten 20 (Riksbyggens brf Solslätt).
Upphävande av tomtindelning för Hyacinten 20 (tillägg) görs för att
fastighetsbildning ska kunna ske. Den nya infarten inom fastigheten Klippan 3:118
ska läggas till Hyacinten 20. Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning
under tiden 2012-03-08—04-05. Inkomna skrivelser är redovisade i utlåtandet.
Beslutsunderlag
Protokoll Plan- och byggnämnden 2012-09-24 § 70
Antagandehandling Detaljplan för Klippan 3:118 del av samt Tillägg upphävande av
tomtindelning för Hyacinten 20, senast rev. 2012-09-10
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2012-10-24 § 208
Kommunstyrelsens beslut
Förslaget till detaljplan, inklusive upphävande av tomtindelningen, antas.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida

14 (26)

Sammanträdesdatum

2012-11-07

§ 134
Budgetram 2013 för Söderåsens miljöförbund
KS 2012.0439.041

Ärendet
Söderåsens miljöförbund har översänt internbudget 2013 och nyckeltal för samråd.
Medlemsbidraget föreslås vara oförändrat 126 kr/invånare. Ekonomikontoret
tillstyrker förslaget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Söderåsens miljöförbund 2012-10-02 § 92
Ekonomikontorets yttrande 2012-10-12
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2012-10-24 § 210
Kommunstyrelsens beslut
Förslaget tillstyrks.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida

15 (26)

Sammanträdesdatum

2012-11-07

§ 135
Taxa för kopiering av handlingar
KS 2012.0854.043

Ärendet
Söderåsens miljöförbund har översänt förslag till taxa för kopiering av handlingar för
samråd. Förslaget innebär att den vid varje tidpunkt gällande lydelsen av 15-19 §§
avgiftsförordningen (SFS 1992:191) skall i tillämpliga delar gälla vid utlämnande av
kopior av allmänna handlingar med mera från miljöförbundet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Söderåsens miljöförbund 2012-10-02 § 93
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2012-10-24 § 211
Kommunstyrelsens beslut
Förslaget tillstyrks.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2012-11-07

§ 136
Budget 2014 samt flerårsbudget 2015-2016
KS 2012.0965.041

Ärendet
Förslag till tidplan för budgetarbetet inför 2014 föreligger. (bilaga Ks § 136/12)
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets förslag till tidplan 2012-09-07
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2012-10-24 § 212
Kommunstyrelsens beslut
Föreslagen tidplan fastställs.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

16 (26)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida

17 (26)

Sammanträdesdatum

2012-11-07

§ 137
Ansökan från Hyllstofta Skytteförening om bidrag till ett
elektroniskt markeringssystem
KS 2012.0759.048

Ärendet
Hyllstofta Skytteförening har 2012-07-20 inkommit till Kultur- och fritidsnämnden
med en ansökan om bidrag till ett elektroniskt markeringssystem.
Hyllstofta Skytteförening har 110 medlemmar och av de aktiva är 80% ungdomar
mellan 6-25 år. Utvecklingen i skyttesporten har de senaste åren gått mot mer
tekniska hjälpmedel. Ett elektroniskt markeringssystem optimerar den enskilde
skyttens kontroll och ledarens möjlighet till rätt coachning. Den beräknade kostnaden
för investeringen beräknas uppgå till 320 000 kr. Föreningen har erhållit bidrag från
Skåneidrotten med 145 500 kr och resten ska finansieras på annat sätt. Föreningen
ansöker om bidrag med hälften av den överskjutande summan, dvs 87 000 kr.
Skytteföreningarna i kommunen har sedan ett antal år tillbaka haft mycket svårt att
rekrytera ungdomar. Hyllstofta Skytteförening hör till undantagen och bedriver en
framgångsrik ungdomsverksamhet med många nationella tävlingsframgångar.
Föreningen har också en viktig roll som social nätverksbyggare i Hyllstoftaområdet.
Det stora antalet aktiva ungdomar i föreningen samt dess möjlighet att vara
nätverksbyggande i Hyllstoftaområdet inom en ”tuff” sport gör att skytteföreningen
är en förebyggande verksamhet mot att ungdomar hamnar snett i samhället.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-19 § 91
Ekonomikontorets yttrande 2012-10-08
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2012-10-24 § 216
Kommunstyrelsens beslut
1. Hyllstofta Skytteförening beviljas bidrag med 87 000 kr till ett elektroniskt
markeringssystem.
2. Finansiering sker genom Kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Jäv
Det antecknas att Kerstin Persson ej var närvarande vid behandlingen av ärendet.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida

18 (26)

Sammanträdesdatum

2012-11-07

§ 138
Samverkansavtal om gemensam upphandlingsorganisation
mellan Klippan och Åstorps kommuner
KS 2012.0762.001

Ärendet
Det är väsentligt att upphandlingar genomförs med hög kvalitet såväl vad gäller
formell handläggning som utformande av utvärderingsmodeller/kriterier i
förfrågningsunderlag. Upphandling är av strategisk betydelse för alla kommuner och
har stor betydelse för all kommunal verksamhet vad gäller kvalitet och ekonomi.
Genom samordning mellan Åstorps och Klippans kommuner erhålls betydligt större
möjligheter till upprätthållande av kompetens och kontinuitet inom
upphandlingsområdet. Samverkan utgår ifrån tillskapandet av en gemensam
upphandlingsenhet med en upphandlingschef och en upphandlingsassistent.
Upphandlingsenheten ingår organisatoriskt i Klippans kommunkansli under
kanslichefen/kommunjuristen som har god erfarenhet av upphandlingsjuridik. En
samlad organisation med tre medarbetare med kompetens inom upphandling innebär
en påtagligt minskad sårbarhet samtidigt som kvaliteten på utfört arbete ökar.
Samverkansavtalet reglerar fördelning av kostnader hänförliga till
upphandlingschefen. Samverkanskommunerna svarar vardera för hälften av dessa
kostnader. För de kostnader som inte omfattas av samverkansavtalet svarar Klippans
kommun.
Vid en utökning med ytterligare samverkanskommun skall förhandlingar upptas om
fördelning av kostnader ska göras utifrån samverkanskommunernas befolkningstal
istället för hälftendelning.
Beslutsunderlag
Kommunkansliets tjänsteskrivelse 2012-10-03
Förslag till Samverkansavtal upphandling (bilaga Ks § 138/12)
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2012-10-24 § 217
Kommunstyrelsens beslut
Samverkansavtal om gemensam upphandlingsorganisation mellan Klippans och
Åstorps kommuner godkänns.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida

19 (26)

Sammanträdesdatum

2012-11-07

§ 139
Ordinarie sammanträdestider 2013
KS 2012.0815.101

Ärendet
Förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelse och Arbetsutskott föreligger.
Beslutsunderlag
Sammanträdestider 2013 (bilaga Ks § 139/12)
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2012-10-24 § 219
Kommunstyrelsens beslut
Tidplanen fastställs.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2012-11-07

§ 140
Internbudget 2013 för Kommunstyrelsen
KS 2011.0833.041

Ärendet
Förslag till internbudget för år 2013 för Kommunstyrelsens verksamhetsområde
föreligger (bilaga Ks § 140/12).
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets förslag till internbudget 2013 för Kommunstyrelsen
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2012-10-31 § 220
Kommunstyrelsens beslut
Internbudget för Kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013 fastställs.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

20 (26)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2012-11-07

§ 141
Finansiella rapporter 2012
KS 2012.0114.041

Ärendet
Finansiell rapport per 2012-10-31 föreligger (bilaga Ks § 141/12).
Beslutsunderlag
Finansiell rapport per 2012-10-31
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

21 (26)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida

22 (26)

Sammanträdesdatum

2012-11-07

§ 142
Valärende
KS 2012.1078.111

Ärendet
Jörgen Bjerknäs (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Brottsförebyggande
rådet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Jörgen Bjerknäs 2012-10-23
Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelsen godkänns.
2. Till ny ledamot i Brottsförebyggande rådet väljs Conny Berg (MP).
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

23 (26)

Sammanträdesdatum

2012-11-07

§ 143
Delegationsärenden
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på
kommunstyrelsens uppdrag:
2012-10-10 Enligt protokoll, §§ 192-203
2012-10-24 Enligt protokoll, §§ 204-219
2012-10-31 Enligt protokoll, §§ 220-221

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet

Bostadsanpassningsbidrag
för tiden 2012-09-01—2012-09-30.

Teknisk förvaltning
assistent

Parkeringstillstånd
för tiden 2012-08-29—2012-10-17

Teknisk förvaltning

Beslutsattestant Lars-Åke Svensson
generell beslutsattest vid ordinarie och ersättares
frånvaro.

Ekonomichef

Personalärenden enligt delegationsordning antagen av kommunstyrelsen
2007-02-14, § 34, delegationsprotokoll 53.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida

24 (26)

Sammanträdesdatum

2012-11-07

§ 144
Informationsärenden
Ärendet
Följande informationsärenden föreligger och läggs med godkännande till
handlingarna.
Dnr 2010.127-6.436
Länsstyrelsen i Skåne län – Underrättelse 2012-10-01 till Skåne Grus AB gällande
ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet; bemötande av yttranden.
Dnr 2010.127-7.436
Skåne Grus AB – Återkallande av ansökan gällande tillståndsansökan enligt
miljöbalken för sand- och grustäkt vid Forestad 13:1, Klippans kommun.
Dnr 2011.455-8.212
Plan- och byggkontoret – Uställning av översiktsplan för Klippans kommun,
utställningstid 2012-09-24—2012-11-16.
Dnr 2011.887-4.353
Tekniska förvaltningen – Överenskommelse gällande funktionsdugligt vatten och
avlopp.
Dnr 2012.766-1.021
Sveriges Kommuner och Landsting – Läraravtalet klart.
Dnr 2012.1059-1.041
Sveriges kommuner och landsting – Kommunsektorn går från höga resultat mot
tuffare tider.
Dnr 2012.776-6.042
Revisionen – Granskningsrapport av delårsrapport 2012 Klippans kommun.
Dnr 2012.1052-1.043
NÅRAB – Renhållningstaxa för 2013 i Klippans kommun.
Dnr 2012.568-5.048
Sorrödssjöarnas fiskevårdsförening – Ansökan om att skjuta fram beviljat bidrag
2012.
Dnr 2012.1047-1.048
Kultur- och fritidsnämnden – Protokoll 2012-09-19, § 83 gällande ansökan om
föreningsbidrag.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida

25 (26)

Sammanträdesdatum

2012-11-07

Dnr 2012.1050-1.106
Region Skåne – Protokollsutdrag 2012-09-25, § 83 gällande bildande av förening för
sydsvensk region.
Dnr 2012.1058-1.106
ESS MAX IV i regionen TITA – Delprojektsrapport för TA 1 Samhällsplanering och
transportinfrastruktur och transportinfrastrukturen med ESS och MAX IV
Dnr 2012.598-5.212
Länsstyrelsen i Skåne län – Yttrande 2012-09-26 till Höörs kommun gällande samråd
om Höörs kommuns översiktsplan 2012.
Dnr 2012.640-2.214
Plan- och byggnämnden – Protokoll 2012-09-24, § 69 gällande Sjöborg 1:24 –
förslag till antagande av detaljplaneändring från lager till bostad.
Dnr 2012.1051-1.400
Sveriges kommuner och landsting – Lokala miljömål och nationellt stöd.
Dnr 2012.74-16.430
Sanering av Klippans Läderfabrik – Förändringar i kontrollprogrammet vid f.d.
Klippans Läderfabrik efter årsrapport för 2011.
Dnr 2012.74-18.430
Sanering av Klippans Läderfabrik – Avtal avseende inkoppling av telefonledning på
fastigheten Kastanjen 15.
Dnr 2012.1060-1.436
Bydgerådet BiStRö – Skrivelse gällande Svenska Kaolin AB.
Dnr 2012.489-6.512
Styrelsen Riseberga Grannsamverkan – Hastigheten på väg 1865 genom Riseberga.
Dnr 2012.1048-1.771
Socialnämnden – Protokoll 2012-10-02, § 135 gällande åtgärdsplan för Åbyhem.
Dnr 2012.1049-1.771
Socialnämnden – Protokoll 2012-10-02, §134 gällande förändring av antalet
kortvårdsplatser inom äldeomsorgen.
Dnr 2012.776-1.780
Kommunförbundet Skåne – Kommunal hemsjukvård.
Dnr 2012.1046-1.872
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut 2012-09-13 till Riseberga-Färingtofta
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida

26 (26)

Sammanträdesdatum

2012-11-07

Hembygdsförening gällande byggnadsminnesförklaring av transformatorstationen i
Bonnarp, Bonnarp 44:2, Klippans kommun.
Dnr 2012.1053-1.872
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut 2012-10-22 till Nils-Arne Bertil Åkheden
gällande tillstånd till ingrepp i fast fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Ljungby 4:36, Riseberga socken, Klippans kommun.
Dnr 2012.1054-1.872
Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut 2012-10-23 till Viola Assarsson gällande tillstånd
till ingrepp i fast fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom
fastigheten Torsjö 1:7 fornlämning nr 392 i Riseberga socken, Klippans kommun.
Sanering av Klippans läderfabrik – Minnesanteckningar 2012-09-11.
Sanering av Klippans läderfabrik – Minnesanteckningar 2012-10-11.
Miljöstyrgruppen – Protokoll 2012-09-11.
NÅRAB – Sammanträdesprotokoll 2012-09-21.
Söderåsens miljöförbund – Sammanträdesprotokoll 2012-10-02.
Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 12:45 Preliminära utfall av 2013 års
kommunalekonomiska utjämningssystem och LSS-utjämning.
Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 12:46 Budgetförutsättningar för åren
2012-2016.
Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 12:47 Kollektivavtalet Veckovila 95
sägs upp.
Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 12:48 Huvudöverenskommelse om lön
och allmänna anställningsvillkor m.m. –HÖK – med Lärarförbundets och Lärarnas
Riksförbunds Samverkansråd.
Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 12:749 Avtal om notkopiering inom de
kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2012/2013.
Beslut
Informationen noteras.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

