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Sammanträdesdatum
Paragrafer

2012-11-28

240-242

Plats och tid

Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, 13.30-16.30

Beslutande

Bengt Svensson (M), ordförande
Madeleine Atlas (C), 1 vice ordförande
Bodil Andersson (KD)
Eva Stjärnlind (S)
Hans-Eric Lundgren (S), tjg ersättare för Rune Persson (S)

Övriga närvarande

Jens Westring (M), ej tjg ersättare
Agne Johansson (MP), ej tjg ersättare
Kerstin Persson (S), ej tjg ersättare
Anders Ivarsson, kommunsekreterare
Hans-Åke Lindvall, kommundirektör
Boje Jarl, ekonomichef § 240
Lars-Åke Svensson, kanslichef
Claes-Göran Nilsson, kundansvarig KPA § 240
Ann-Charlotte Thörnblad, EU-samordnare § 240-241
Göran Tesfai Skoglund, kris- och säkerhetssamordnare § 242
Henrik Ehrenberg, brottsförebyggare § 242
Alexander Kallio, prao-elev
Inger Nejdebring, informatör §§ 241-242

Utses att justera

Hans-Eric Lundgren

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 2012-12-05

Sekreterare
____________________________________________
Anders Ivarsson
Ordförande
____________________________________________
Bengt Svensson
Justerare
____________________________________________
Hans-Eric Lundgren

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

Klippans kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2012-11-28

Datum för anslags
uppsättande

2012-12-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet i Klippan

Underskrift

Anders Ivarsson

Datum för anslags
nedtagande

2012-12-27

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum

2012-11-28

Innehållsförteckning:
§ 240 Pensionsskuld, KPA
§ 241 Dokumentärfilm "Klippanfilmen - Inges Lek och Hobby"
§ 242 Krisledningsseminarium

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-11-28

§ 240
Pensionsskuld, KPA
KS 2012.1110.024

Ärendet
Boje Jarl och Claes-Göran Nilsson redogjorde för kommunens pensionssystem och
pensionsskuld. Avtalet KAP-KL är uppsagt till årsskiftet av SKL, som önskar ett
premiebestämt istället för ett förmånsbestämt system. Tidigare har andra system som
PA-KL och PFA använts.
Klippans kommun har en ansvarsförbindelse per 08-31 på 286,4 mnkr, som vid
årsskiftet beräknas vara 282,7 mnkr, exkl. löneskatt. Ansvarsförbindelsen förefaller
minska kommande år, men om RIPS-räntan sänks kommer skulden istället att öka.
Skulden i ansvarsförbindelsen ligger inte i balansräkningen, och påverkar därmed
inte resultatet. Den beräknade utbetalningen för kommande år presenteras vid ett
senare sammanträde.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-11-28

§ 241
Dokumentärfilm "Klippanfilmen - Inges Lek och Hobby"
KS 2012.1109.860

Ärendet
Thomas Holst, musiker/projektledare, och Thomas Ekberg, journalist/författare, båda
uppväxta i Klippan, har påbörjat ett projekt som avses mynna ut i en dokumentär för
Sveriges Television (SVT). SVT är intresserade av projektet utifrån tanken att större
delen av Sveriges befolkning har sina rötter i samhällen väldigt lika Klippan.
Projektet beräknas kosta ca en mnkr och SVT finansierar enligt praxis ca 50%, övrig
kostnad ska täckas av bl.a. Film i Syd och sponsorer. Projektägarna har ställt en
förfrågan till Klippans kommun om intresse att medfinansiera projektet med 160 tkr.
Filmen och filminspelningen omfattar nyskriven musik samt ett antal
möten/föreläsningar i Klippan och vid en eventuell medfinansiering skrivs avtal med
upphovsmännen kring Klippans kommuns rättigheter att använda materialet.
Beslutsunderlag
EU-samordnarens tjänsteskrivelse 2012-11-20
Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsen föreslås anslå 160.000 kr ur anslaget till Kommunstyrelsens
förfogande.
2. Ordföranden får i uppdrag att i samråd med presidiet teckna erforderliga avtal.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

5 (5)

Sammanträdesdatum

2012-11-28

§ 242
Krisledningsseminarium
Ärendet
Göran Tesfai Skoglund och Henrik Ehrenberg ledde ett seminarium kring
kommunens ansvar i kris. Kommunen har ett geografiskt områdesansvar, och
ansvarar också för utbildning och övning. Grunden för krisberedskap är förmågan att
hantera oväntade händelser i vardagen. Vid krisledning är grunden ledning och
strategiska beslut. Flexibilitet och anpassning är nyckelord i krisorganisationen. Fyra
olika trygghetspunkter är förberedda, och bemannas av Civilförsvarsförbundets
FRG-grupper. Det finns ett lokalt krishanteringsråd med företrädare för olika delar
av samhället.
Ett samtal om ett tänkbart scenario fördes.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

