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§ 43
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL)
KS 2014.0018.024

Ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag
till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för
att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter
valet 2014 eller senare. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte
innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre
bestämmelser/reglementen för förtroendevalda.
I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att
kommunen beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga.
Beslutsunderlag
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 13:75, 2013-12-17 bilaga Ks § 43/14.
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-03-12 § 57
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Antar bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL) med följande ändring av bestämmelser om omställningsstöd för
förtroendevalda 4 § 6 st ”Det första årets utbetalning av ekonomiskt
omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomster. De två följande åren
undantas årligen två prisbasbelopp från samordning”.
2. För Kenneth Dådring och Kerstin Persson som tillträtt uppdrag på heltid eller
betydande del av heltid (årsarvoderade eller begränsat årsarvode) före den
1 januari 2015 gäller alltjämt förmåner enligt äldre bestämmelser såsom
PBF-KL, PRF-KL för tid såväl före som efter den 1 januari 2015.
Kenneth Dådring (M) och Kerstin Persson (S) lämnar sammanträdet och deltar ej i
beslutet med anledning av jäv.
_____
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§ 44
Drift av friluftsbaden sommaren 2014
KS 2014.0109.820

Ärendet
Kommunens friluftsbad i Östra Ljungby och Ljungbyhed bedöms, efter besiktning av
kommunens fastighetschef Lennart Nordström, chefen för bad- och friskvård Arne
Eliasson samt Kultur- och fritidsförvaltningens driftgrupp, vara i behov av viss
upprustning för att kunna vara i drift sommaren 2014.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-03-12 § 59.
Yrkande
Bodil Andersson (KD) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Anslår medel för viss upprustning av friluftsbaden för sommarsäsongen 2014,
kostnaden får uppgå till maximalt 185 000 kronor.
2. Finansieras genom Kommunstyrelsens anslag till förfogande. Därefter kvarstår
619 000 kronor av Kommunstyrelsens anslag till förfogande.
_____
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§ 45
Motion om kostnadsfria trygghetslarm för alla pensionärer- Svar
KS 2013.1245.776

Ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med motion angående kostnadsfria
trygghetslarm för pensionärer boende i kommunen.
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige avslå motionen.
Beslutsunderlag
Christian Hendlertz m.fl. motion 2013-11-06 bilaga a Ks § 45/14.
Protokollsutdrag Socialnämnden 2014-02-11 bilaga b Ks § 45/14.
Beslutsunderlag Arbetsutskottet 2014-03-12 § 60.
Yrkande
Therese Borg (SD) yrkar bifall till motionen.
Jacob von Post (M) och Rune Persson (S) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag om
att avslå motionen.
Ordföranden ställer proposition på Therese Borgs förslag om att bifalla motionen
mot Arbetsutskottets förslag och finner att Kommunstyrelsen bifallit Arbetsutskottets
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Reservation
Therese Borg (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga c Ks § 45/14.
_____
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§ 46
Motion om att få en bättre insyn och förståelse för projekt- Svar
KS 2013.0646.012

Ärendet
Kristdemokraterna har 2013-05-27 inkommit med motion angående möjlighet
att få en bättre insyn och förståelse för projekt som drivs i kommunen och på
så sätt få en bättre överblick kring projektens status och måluppfyllelse.
Kanslichef Lars-Åke Svensson har svarat på motionen och yttrar sig
enligt nedan.
Bodil Andersson, Ann-Sofi Karlsson, Bert-Inge Karlsson och Anders
Johansson (samtliga KD) har lämnat in motion 2013-05-27 vari de föreslår att de projekt som finns i förvaltningarna och nya projekt ska redo
visas med ett projektmål, projektplan och effektmål av projektet, det ska
vara en ekonomisk redovisning med samma tidsplan som projektet och
översyn av vilka kostnader det innebär för nämnd i fall projekt permanentas.
I kommuner kan beteckningen projekt förekomma avseende interna
utredningar/arbete inom ramen för befintliga organisationer för att
uppnå beslutade mål inom ramen för befintlig budget (genomförande av
en plan). Ett projekt är dock inte individuellt arbete i grupp eller ett
uppdrag med färdiga lösningar som ska genomföras. Vad som utgör
projekt är särskilt tillsatta organisationer med personer som vanligtvis
inte arbetar tillsamman och som till sitt förfogande har definierbara
resurser. Organisationen ska vidare arbeta för att uppnå ett bestämt mål
inom en viss tidsram som kan delas in i tre faser; förberedelse, genomförande och avslutning. Om en verksamhet bedrivits i projektform och
således permanentas utgör det inte längre ett projekt utan ingår som en
av nämndens/förvaltningens löpande verksamhet. Exempel på projekt i
kommunen är ”projekt Läderfabriken”, ”Projekt Kundtjänst”.
Klippans kommun har tagit fram en projektmodell som innebär att vissa formella
krav ställs på genomförda projekt. Enligt modellen ska alla projekt ha styrgrupp,
projektgrupp och projektledare. Styrgruppens roll är att starta och avsluta projekt
samt att ansvara för projektets personella och ekonomiska resurser. Alla
projektledare är ansvariga för att upprätta projektplan och slutredovisning till
styrgruppen.
Respektive nämnd har ansvar för den s.k. interna kontrollen vilket innebär
ett ansvar för se till att verksamhet bedrivs i enlighet med mål och
riktlinjer. En del av arbetet med den interna kontrollen är att följa förvaltningens
verksamhet för att förvissa sig om att den bedrivs på ett tillfredsställande sätt.
Detta ansvar omfattar projekt som bedrivs inom respektive nämnds/förvaltnings
ansvarsområde. Respektive nämnd äger således redan genom befintlig lagstiftning
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såväl skyldigheten som rätten att ställa krav på respektive förvaltning att redovisa
projekt, deras innehåll och eventuella framtida konsekvenser (jfr 6 kap 7 §
kommunallagen).
Det noteras att i Arbetsutskottets protokoll 2014-03-12, § 61 har felaktigt angetts att
Ann-Sofie Karlsson ej deltog i beslutet. Det skall rätteligen vara Bodil Andersson
som ej deltog i Arbetsutskottets beslut.
Beslutsunderlag
Bodil Anderssons (KD) m.fl. motion 2013-05-27 bilaga Ks § 46/14.
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-03-12 § 61.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Med yttrande enligt ovan anses motionen besvarad.
_____
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§ 47
Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts
KS 2014.0106.101

Ärendet
Kommunkansliet har sammanställt redovisning av motioner vars beredning ännu inte
slutförts.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-03-12 § 62.
Kommunkansliets sammanställning 2014-03-03 bilaga Ks § 47/14.
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige
Informationen noteras.
_____
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§ 48
Inriktningsmål 2015
KS 2013.1122.041

Ärendet
Anders Ebbesson informerade på Arbetsutskottets sammanträde 2014-03-19 om
kommande arbete med inriktningsmål för 2015 samt resultatstyrning 2015/2016.
Målvärden och prioriterade resultatmått skall integreras i budgetarbetet och budget
kommer att fastställas av Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-03-19 § 64.
Kommunstyrelsen beslut
Fastställer oförändrade inriktningsmål för 2015.
_____
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§ 49
Årsredovisning 2013
KS 2014.0058.042

Ärendet
Ekonomichef Boje Jarl överlämnar årsredovisning för Klippans kommun 2013 med
förslag om att konstatera att kommunen genom årets resultat inte uppfyller lagens
krav på balans i ekonomin (1,5 miljoner kronor enligt balanskravsutredning).
Resultatet återställs genom att budget 2015 läggs på en sådan nivå att det negativa
resultatet 2013 täcks samt i övrigt godkänna bokslut och årsredovisning.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-03-19 § 65.
Årsredovisning 2013, bilaga a Ks § 49/14.
Årsredovisning 2013- tillägg, bilaga b Ks § 49/14.
Socialförvaltningens mått 2013, bilaga c Ks § 49/14.
Yrkande
Tommy Cedervall (FP) yrkar på att årsredovisningen 2013 ej godkänns i de delar
som rör naturbruksgymnasiet.
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige
1. Konstaterar att kommunen genom årets resultat inte uppfyller lagens krav på
balans i ekonomin (1,5 miljoner kronor enligt balanskravsutredning).
2. Resultatet återställs genom att budget 2015 läggs på en sådan nivå att det negativa
resultatet 2013 täcks.
3. Godkänner i övrigt bokslut och årsredovisning för 2013.
Reservation
Tommy Cedervall (FP) och Olle Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet.
_____
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§ 50
Kompletteringsbudget 1 för 2014
KS 2014.0137.041

Ärendet
Ekonomichef Boje Jarl informerar nedan om kompletteringsbudget 1 för 2014 och
överlämnar härmed verksamhetsområdenas avräkning efter bokslut 2013 samt
förslag till kompletteringsbudget 1 för 2014.
Kompletteringsbudgeten innehåller de delar av nämnders/styrelsers överskott och
underskott samt ej avslutade investeringsanslag som efter bokslutsdialog föreslås
överföras till 2014.
Årets kompletteringsbudget är något annorlunda än tidigare års. Den extrema
ekonomiska situationen gör att förslaget innehåller en hel del besparingar av olika
slag som framtagits av den speciella ”krisgrupp” som arbetat under januari och
februari. För både drift - och investeringsbudget föreslås stora förändringar.
Om samtliga besparingar i förslaget till kompletteringsbudget genomförs innebär det
att årets driftresultat minskas från +5,0 mnkr till +0,3 mnkr.
Årets investeringsnivå minskar från 45,8 mnkr till 33,5 mnkr.
Volymförändringar inom förskola/skola har beaktats och ersätts till 75%.
Avstämning görs i samband med årets delårsrapport.
Särskilt beslut kring kompletteringsbudgeten från Barn- och utbildningsnämnden har
beaktats och till vissa delar arbetats in i kompletteringsbudgeten
Kommunfullmäktige föreslås besluta
- att fastställa kompletteringsbudget 1/2014 i enlighet med bilaga 1
- att volymförändring avseende elever inom förskola – skola ersätts med 75%
av ökningen samt att avräkning och bedömning av volymförändringarna ska
göras i samband med delårsrapporten efter augusti månad
- att godkänna justerad investeringsplan enligt bilaga 3
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
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Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet § 50
Tillhörande bilagor 1-5, bilaga a Ks § 50/14.
Kristdemokraternas skrivelse 2014-03-19, bilaga b Ks § 50/14.
Barn- och utbildningsförvaltningens konsekvensanalys 2014-03-31,
bilaga c Ks § 50/14.
Yrkande
Rune Persson (S), Tommy Cedervall (FP) och Bodil Andersson (KD) yrkar bifall till
godkännande av kompletteringsbudget 1 för år 2014 med följande ändringar: Barnoch utbildningsnämnden erhåller ingen budgetminskning om 5 500 000 kronor och
de erhåller vidare 100 % kompensation för volymökning med 1 200 000 kr.
Kommunledningsförvaltningen minskar inte antalet sommararbetare utan 60
sommararbetare bibehålles.
Tommy Cedervall (C) yrkar bifall till följande tilläggsyrkande: Avsikten är att i
kommande budget för 2015 besluta om att återställa resultatet för 2013 och 2014
inom högst två år.
Christian Hendlertz (SD) yrkar bifall till Rune Persson (S), Tommy Cedervall (FP)
och Bodil Anderssons (KD) samtliga yrkanden.
Ordföranden ställer Arbetsutskottets förslag mot Rune Perssons m.fl. förslag och
finner att Kommunstyrelsen beslutat föreslå Kommunfullmäktige bifalla Rune
Perssons m.fl. förslag. Ordföranden finner vidare att Kommunstyrelsen även beslutat
bifalla Tommy Cedervalls tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Godkänner kompletteringsbudget 1 för 2014 med följande ändringar:
Barn- och utbildningsnämnden erhåller ingen budgetminskning om 5 500 000
kronor och erhåller 100 % kompensation för volymökning med 1 200 000 kronor.
Kommunledningsförvaltningen minskar inte antalet sommararbetare utan 60
sommararbetare bibehålles.
2. Avsikten är att i kommande budget för 2015 besluta om att återställande av
resultatet för 2013 och 2014 inom högst två år.
_____
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§ 51
Utdelning från Treklövern Bostads AB
KS 2014.0144.040

Ärendet
Ekonomichef Boje Jarl föredrar ärendet och yttrar sig enligt nedan.
Det finns särskilda regler i lagstiftningen som begränsar nivån på utdelning från ett
kommunalt bostadsbolag. Nuvarande regelverk gör att kommunen får utdelning med
mellan 200 tkr och 300 tkr årligen från Treklövern Bostads AB.
Det finns emellertid ytterligare en bestämmelse i ”Lag (2010:879) om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag”. Regeln säger att ytterligare utdelning kan ske ”om
överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller
som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt
ansvar”. Definitionen av ”åtgärder” är ganska bred och kan t ex vara finansieringen
av lokaler, fritidsanläggningar, fotbollsplaner, lekplatser, och mötesplatser av olika
slag. Diskussioner har förts med Treklövern om sådana åtgärder och bostadsbolaget
har i sin resultatdisposition i årsredovisning 2013 avsatt 500 000 kronor för
ändamålet.
Föreslås att åtgärder för utdelning 2014 innefattar hjälp till finansiering av strövstigar
och gångbro vid Bäljane å (ca 350 000 kronor) samt upprustning av lekplatser, dels
Rävahålans lekplats i Ljungbyhed och dels lekplats vid Färjaregatan i Klippan (ca
300 000 kronor).
Kommunstyrelsen föreslås besluta att till Treklövern Bostads AB översända beslut
med specifikation enligt ovan såsom underlag för utdelning till ägaren enligt §5 i
Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-03-19 § 67.
Yrkande
Rune Persson (S) yrkar på följande tillägg om att utdelade medels användning ska
särredovisas i årsredovisningen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Översänder beslut till Treklövern Bostads AB med specifikation enligt ovan som
underlag för utdelning till ägaren enligt § 5 i Lagen om allmännyttiga kommunala
bostadsbolag.
2. Utdelade medels användning ska särredovisas i årsredovisningen.
_____
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§ 52
Intern kontrollplan för 2013
KS 2013.0025.040

Ärendet
Enligt Kommunallagen ansvarar nämnderna själva för intern kontroll inom sitt
verksamhetsområde. Ekonomichef Boje Jarl redovisar nedan en sammanställning
över de områden som varit planerade att kontrollera under 2013. I bilagor kan utläsas
huruvida projekten återrapporterats till respektive nämnd på ett korrekt sätt.
Kommunstyrelsens kontrollområden:
1. Kontroll av hur underhållsplaneringen för kommunens byggnader,
markanläggningar och gator utförs, bilaga 1.
2. Översyn och revidering av kommunens regelverk för kontanthantering,
bilaga 2.
3. Granskning av hur väl kommunens arbetsmiljödelegation fungerar, bilaga 3.
4. Inventering/orsak till uppkomna löneskulder-förbättringsmöjligheter,
bilaga 4.
5. Kvalitetsuppföljning av den samordnade upphandlingen av varor och tjänster,
bilaga 5.
Kontrollområdena redovisade: Punkt 4 - KSAU 2013-11-13, AU § 296/2013
punkter 1,2,3,5 ej redovisade tidigare.
Plan- och Byggnämndens kontrollområden:
1. Planberedskap för nya bostadstomter
2. Totalt antal detaljplaner
3. Nöjda kommuninvånare angående bygglovshandläggning
4. En god arbetsmiljö).
Kontrollområdena redovisade: Plan- och byggnämnden 2014-01-27
§ 12/2014, bilaga 6.
Kultur- och Fritidsnämndens kontrollområden:
1. Upprätta en ny PM beträffande beslutsordningen för nämnd och förvaltning
2. Kontanthanteringen inom mötesplats ”Open Heart” och Sågen.
Kontrollområdena redovisade: Kultur- och fritidsnämnden 2013-12-11,
§ 102/2013, bilaga 7.
Barn- och utbildningsnämndens kontrollområden:
1. Ekonomisk uppföljning/prognos
2. Delegation
3. Nämndens mål och handlingsprogram
Kontrollområdena redovisade: Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-27
§ 15/14, bilaga 8.
Socialnämndens kontrollområden:
Inga interna kontroller har gjorts under 2013, bilaga 9.
Signatur justerare
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Räddningstjänstens kontrollområden:
1. Uppföljning av insatstider.
2. Övningar operativ personal.
3. Tillsyn enligt LSO
Kontrollområdena redovisade: 10
Det är viktigt att ha ett rimligt antal projekt för respektive nämnd. En lämplig
ambitionsnivå är 3-5 projekt.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-03-19 § 68.
Tillhörande bilagor, bilaga Ks § 52/14.
Kommunstyrelsen beslut
1. Uppmanar berörda förvaltningar att snarast redovisa de projekt som inte är klara.
2. Uppmanar berörda förvaltningar att göra en risk- och konsekvensanalys inför
varje nytt år och inte alltid ha samma projekt år efter år.
3. Godkänner i övrigt rapporten.
_____
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§ 53
Årsredovisning 2013 för Söderåsens miljöförbund
KS 2014.0141.042

Ärendet
Söderåsens miljöförbund har lämnat årsredovisning för år 2013.
Utfallet visar på en avvikelse från budget på 698 000 kronor.
Avvikelsen beror på ett överskott fördelat på intäkter med 343 000 kronor och på
kostnader med 355 000 kronor.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-03-19 § 70.
Årsredovisning 2013 § 33, bilaga Ks § 53/14.
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige
Godkänner årsredovisning för 2013.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 54
Motion angående plantering av månadsträd i stadsparken- Svar
KS 2013.0581.330

Ärendet
Socialdemokraterna har inkommit med motion angående att plantera
månadsträd i Stadsparken.
Teknisk chef, Björn Pettersson yttrar sig enligt nedan.
I parken finns det behov av nya träd. Dels för att fylla luckor efter
sjuka/skadade och nedtagna träd, dels för att öka trädens åldersspridning. Stormarna under hösten i fjol tog också några träd.
Vår slutsats är att förslaget i motionen mycket väl kan förverkligas
inom Stadsparken. De föreslagna trädarterna hittas dock inte på vilken
plantskola som helst. Vi förutsätter att om dessa träd ska planteras, så
ska det vara bra exemplar och av lite större storlek som ger en snabb
etablering.
Kostnaden för inköp, plantering och extra skötsel beräknar vi till 90 kkr.
En uppdelning av planteringen med några på våren och några på hösten
kan vara lämpligt, med tanke på leveranstider och vad som passar
respektive trädart. En uppdelning över två år kan alternativt göras.
I investeringsbudgeten finns ett anslag för förbättring av
parker/grönområden/ lekplatser/gång- och cykelvägar som skulle kunna
användas.
Vi har inte beräknat kostnad för skylt vid respektive träd, som anger
trädets två namn och vilken månad som trädet ska representera. Det
finns många tänkbara utföranden och viktigast utöver läsbarheten är bra
vandalmotstånd. Det är mycket möjligt att skylt eller motsvarande kan
tas fram inom kommunförvaltningen till låg kostnad.
Beslutsunderlag
Göran Sjögren (S) m.fl. motion 2013-05-02, bilaga Ks § 54/14.
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-03-19 § 71.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Motionen bifalles.
_____
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§ 55
Delegationsärende
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på
kommunstyrelsens uppdrag:
2014-02-26
2014-03-12
2014-03-19

Enligt protokoll §§ 50-51
Enligt protokoll §§ 52-62
Enligt protokoll §§ 63-74

Bostadsanpassningsbidrag
för tiden 2014-02-01- 2014-02-28.

Teknisk förvaltning
Assistent

Parkeringstillstånd
För tiden 2014-01-17-2014-03-05

Teknisk förvaltning
Assistent

Information/delegation angående avskrivningar
samt återvunna kundförluster 2013 och 2014.
Kommunstyrelsen beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 56
Informationsärende
Ärendet
Följande informationsärenden föreligger och läggs med godkännande till
handlingarna.
Dnr 2010.0141-55.340
Mats G. Nilsson- Kostnader för diverse konsultuppdrag i Kommunstyrelsens ärende
Kungsleden, eventuell utbyggnad av kommunal VA-försörjning.
Dnr 2010.0141-56.340
Teknisk förvaltning, Björn Pettersson- Svar till Mats G. Nilsson angående fakturor
Dnr 2011.0170-6.532
Trafikverket m.fl.- Projekt Pågatåg nordost och Krösatåg: Vi förbättrar järnvägen
mellan Tjörnarp och Sösdala.
Dnr 2011.0170-7.532
Trafikverket m.fl.- Projekt Pågatåg nordost och Krösatåg: Vi bygger en station i
Tjörnarp och järnvägen mellan Tjörnarp och Sösdala får två mötesspår för att öka
kapaciteten på södra stambanan.
Dnr 2011.0170-8.532
Trafikverket m.fl.- Projekt Pågatåg nordost och Krösatåg: Information om omledning
av tåg.
Dnr 2012.074-66.430
Klippans kommun- Rekvirering av medel för sanering av f.d. Klippans Läderfabrik.
Dnr 2012.074-67.430
Naturvårdsverket- Beslut angående bidrag till åtgärder för avhjälpande av
föroreningsskador vid f.d. Klippans Läderfabrik, Klippans kommun.
Dnr 2013.0169-2.057
Klippans kommun- Uppsägning av avtal om uppdragsersättning för tillhandahållande
av samlingslokal.
Dnr 2013.0838-3.108
Växjö tingsrätt- Underrättelse om överklagande av lantmäterimyndigheten i
Kristianstads beslut i ärende M061303 angående ledningsrättsåtgärd avseeden VAledningar inom Klöva Hallar, Klippans kommun
Dnr 2013.0864-4.245
Klippans kommun- Vakten 1-3: Samråd angående upphävande av tomtindelning.
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Dnr 2013.0738-5.512
Trafikverket- Beslut om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder
samt till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala
väg- och gatunätet 2014 i Skåne län.
Dnr 2013.1223-53.611
Föräldrarådet Färingtofta Skola och Fokus Färingtofta- Angående Färingtofta skolas
nedläggning och Skolinspektionens rapport efter tillsyn i Ljungbyhedsskolan F-6.
Dnr 2013.0727-2.871
Förvaltningsrätten i Malmö- Dom angående överklagande av beslut om tillstånd till
ändring av byggnadsminne.
Dnr 2014.0076-1.002
Kultur- och fritidsnämnden- Protokoll 2014-01-22 § 9, Förslag till ny
delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden.
Dnr 2014.0132-1.005
Sveriges Kommuner och Landsting- Sveriges IT-kommun 2013.
Dnr 2014.0202-1.014
Landskrona Stad- Fast förbindelse Landskrona- Köpenhamn: En väg till en stark
utveckling av hela Öresundsregionen.
Dnr 2014.0121-1.022
Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 14:7, Ny lag om registerkontroll av
personer som ska arbeta med barn.
Dnr 2014.0123-1.024
Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 14:9. Ett nytt beräkningssätt införs i
Allmänna bestämmelser.
Dnr 2014.0148-1.026
Sveriges Kommuner och Landsting- Jämställdhet, en fråga för revisorer.
Dnr 2014.0153-1.042
Överförmyndarnämnden Perstorps kommun- Protokoll 2014-02-25 § 2, Bokslut för
år 2013.
Dnr 2014.0209-1.042
Norra Åsbo Renhållnings AB- Kallelse till årstämma.
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Dnr 2014.0172-1.100
Regeringskansliet- Regeringskansliets skrivelse 2013/14:61, En politik för en
levande demokrati.
Dnr 2014.0129-1.106
Kollektivtrafikgrupp Skåne Nordväst- Protokoll 2014-01-28.
Dnr 2014.0134-1.106
Kommunförbundet Skåne- Verksamhetsplan för 2014.
Dnr 2014.0134-2.106
Kommunförbundet Skåne- Politisk organisation, vår styrelse och våra beredningar.
Dnr 2014.0171-1.106
Sveriges Kommuner och Landsting- Ny verksamhetsplan för SKL.
Dnr 2014.0173-1.107
Stiftelsen SKAPA- Utlysning av Stiftelsen SKAPA Stipendier 2014.
Dnr 2014.0204-1.233
Försvarsmakten- Bygglov och ändring av 1 position av tidigare beviljat bygglov
avseende 2 vindkraftverk på fastigheten Fastarp 4:16, Klippans kommun, Skåne län.
Dnr 2014.0135-1.260
Länsstyrelsen Skåne- Beslut angående anmälan om att ta jordbruksmark ur
produktion på fastigheten Annarp 1:3 i Klippans kommun.
Dnr 2014.0208-1.270
Boverket- Skrivelse angående bostadsmarknadsenkät år 2014.
Dnr 2014.0208-2.270
Boverket- Bostadsmarknadsenkät år 2014.
Dnr 2014.0170-1.314
Sveriges Kommuner och Landsting- Vitt på svart, om kommunal vinterväghållning.
Dnr 2014.0203-1.430
Länsstyrelsen Skåne- Beslut angående föreläggande enligt 12 kap 6 § och 26 kap 9 §
miljöbalken för utfyllnad på fastigheten Eket 1:31 i Klippans kommun.
Dnr 2014.0207-1.433
Länsstyrelsen Skåne- Beslut angåeden tillstånd för skogsplantering inom område
med förordnande om landskapsbildsskydd samt anmälan om att ta jordbruksmark ur
produktion på fastigheten Havgård 3:3 i Klippans kommun.
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Dnr 2014.0091-4.510
Länsstyrelsen Skåne- Beslut med stöd av 3 kap 84 § trafikförordningen angående
tillstånd för tävling.
Dnr 2014.0164-1.534
Länsstyrelsen Skåne- Beslut om föreläggande enligt 12 kap 6 § och 26 kap 9 §
miljöbalken för rasering av befintliga samt uppförande av nya nätstationer på
fastigheten Herrevadskloster 2:71 i Klippans kommun.
Dnr 2014.0122-1.752
Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 14:8 angående arbetsdomstolens dom
2014 nr. 14 om det skett en verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS när kommun
tillfälligt övertog driften av personlig assistans i brukares hem.
Dnr 2014.0165-1.872
Länsstyrelsen Skåne- Beslut om tillstånd till ingrepp i fast fornlämning i samband
med föryngringsavverkning inom fastigheten Ljung 1:2 Riseberga Klippans
kommun.
Dnr 2014.0166-1.872
Länsstyrelsen Skåne- Beslut om tillstånd till ingrepp i fast fornlämning i samband
med föryngringsavverkning inom fastigheten Brandsberga 10:1, fornlämning nr 396
Riseberga Klippans kommun.
Dnr 2014.0167-1.872
Länsstyrelsen Skåne- Beslut om tillstånd till ingrepp i fast fornlämning i samband
med föryngringsavverkning inom fastigheten Ruveröd 2:7, fornlämning nr 392
Riseberga Klippans kommun.
Dnr 2014.0168-1.872
Länsstyrelsen Skåne- Beslut om tillstånd till ingrepp i fast fornlämning i samband
med föryngringsavverkning inom fastigheten Västrarp 2:1, fornlämning nr 285
Riseberga Klippans kommun.
Dnr 2014.0169-1.872
Länsstyrelsen Skåne- Beslut om antikvarisk kontroll inom fastigheten Björkarp 1:14,
fornlämning nr 234 Riseberga Klippans kommun.
Dnr 2014.0206-1.872
Länsstyrelsen Skåne- Beslut om tillstånd till ingrepp i fast fornlämning inom
fastigheten Ruggaröd 1:1, fornlämning nr 295, Riseberga Klippans kommun.
Söderåsens Miljöförbund- Kallelse till sammanträde 2014-03-04.
Söderåsens Miljöförbund- Protokoll 2014-03-04.
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Norra Åsbo Renhållnings AB- Protokoll 2014-01-31.
Norra Åsbo Renhållnings AB- Protokoll 2014-02-28.
Folkhälsorådet Klippan- Protokoll 2014-02-04.
Miljöstyrgrupp Klippan- Protokoll 2013-12-03.
Kommunförbundet Skåne- Protokoll 2014-02-11.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB- Nyhetsbrev nr 1, 2014.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____
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