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VÄLKOMMEN

Datum och tid:  2017-09-06, kl  17:00
Plats: Sessionssalen, Klippans kommunhus

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet ska ringa in sin personliga 
ersättare.

Kallade till sammanträdet är Kommunstyrelsens ledamöter, Tomas Rikse, Claes Jarlvi, Jan 
Tingecz, Lina Wideland, Hanna Armbäck, Staffan Winstedt, Christer Ängehov, Anders 
Ebbesson och Aridana Demjaha. Kallelsen delges Kommunstyrelsens ersättare.

Kerstin Persson (S)

Ordförande
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1. Val av justerare  

2. Information om kommunens nya hemsida Lina Wideland och Hanna 
Armbäck 17:00

Sammanfattning
Information om framtagande av ny hemsida.

Förslag till beslut
Informationen noteras.

3. Utökad samverkan avseende räddningstjänst Staffan Winstedt och 
Christer Ängehov 17:10

Sammanfattning
Gemensamma Räddningsnämnden beslutad 2017-05-23, § 25, att bifalla förslaget
om att går med i förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst med driftstart
1 januari 2018.
 
Kommunstyrelsen i Klippan föreslogs besluta att:
Bifalla förslaget om att gå med i förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst
med driftstart 2018-01-01.
Därmed godkäns även att processen för verksamhetövergång påbörjas efter beslut i
Kommunfullmäktige, medan nytt förslag på förbundsordning upprättas och besluts
i Kommunfullmäktige under hösten 2017.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott beslutade 2017-06-14, § 92, att överlämna 
ärendet till Kommunstyrelsen utan eget förslag.
 
Kommunstyrelsen i Åstorp beslutade 2017-08-09, § 130, att avslå anslutning till 
Räddningstjänsten Nordväst.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-06-14, § 92.
Protokollsutdrag  Kommunstyrelsen Åstorp 2017-08-09, § 130.
 
 
 

2 (16)

http://www.klippan.se/


KALLELSE
Kommunstyrelsen

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Sida

4. Remissvar avseende Välfärdsutredningen 
slutbetänkande Kvalitet i välfärden

Anders Ebbesson 18:15

Sammanfattning
Finansdepartementet har 2017-05-25 inkommit med remiss om
Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38).
 
Då frågan är komplex och omfattar många olika områden har 
kommunledningsförvaltningen arbetat fram förslag till yttrande vilket 
presenteras vid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-06. Arbetsutskottet 
beslutade 2017-08-16, § 109, därför att överlämna ärendet utan eget förslag.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-08-16, § 109.
Utvecklingsstrateg Anders Ebbessons skrivelse 2017-08-30.
Finansdepartementets remiss 2017-05-25 (webbadress nedan)

http://www.regeringen.se/499b50/contentassets/d0b4399223d747f6b4beab9fac72b
f61/kvalitet-i-valfarden--battre-upphandling-och-uppfoljning-sou-201738
 

Förslag till beslut
Godkänner kommunledningsförvaltningens yttrande som eget svar till 
Finansdepartementet avseende Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i 
välfärden (SOU 2017:38).

5. Ansökan om bidrag för statlig medfinansiering till 
regionala kollektivtrafikåtgärder (RTI-plan) för år 2018

Ardiana Demjaha 19:00

Sammanfattning
Trafikverket ger varje år möjlighet för kommunerna att uppdatera fjolårets
ansökan om statlig medfinansiering till kollektivtrafikanläggningar och
förbättringar inom trafiksäkerhet och miljö på kommunala gator.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Tekniskt utskott 2017-08-15, § 63.

Tekniska utskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Godkänner förslag till ansökan om statlig medfinansiering med
    50 % för objekt enligt punkt 1-10.
2. Ger teknisk chef behörighet att underteckna ansökan.
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6. Ansökan från Lycke samfällighetsförening om särskilt 
driftbidrag

 

Sammanfattning
Lycke samfällighetsförening ansöker om bidrag för att förbättra vägen. Arbetet är
utfört. Trafikverket ger bidrag med 70% av kostnaden vilket innebär att
kommunens bidragsdel blir 34 133 kronor.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Tekniskt utskott 2017-08-15, § 62.

Tekniska utskottets förslag till Kommunstyrelsen
Godkänner ansökan om 34 113 kronor från Lycke samfällighetsförening avseende
särskilt driftbidrag för förbättring av vägen.

7. Förslag om att utöka anslaget för bidrag till enskild 
väghållning

 

Sammanfattning
Teknisk förvaltning äskar om utökning av anslag för bidrag till enskild 
väghållning.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Tekniskt utskott 2017-06-13, § 43.
 
Tekniska utskottets förslag till Kommunstyrelsen
Anslår extra medel om 557 000 kronor för bidrag till enskild väghållning.

8. Förslag till Reglemente för säkerhet vid vägarbete  

Sammanfattning
Klippans kommun är i behov av ett beslut gällande säkerhetsregler för vägarbete.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Tekniskt utskott 2017-06-13, § 41.
 
Tekniska utskottets förslag till Kommunstyrelsen
Antar Trafikverkets säkerhetsregler för vägarbeten i Klippans kommun.
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9. Visual appetizer- en webbaserad applikation för måltider  

Sammanfattning
Vizual appetiser är en projektidé för en mobil webbapplikation med en plattform
som innebär att vårdpersonal på ett enkelt och inspirerande sätt kan visa bilder på
kommande måltider för brukare inom äldrevården. Framförallt kommer Visual
appetizer att underlätta för utlandsfödda brukare och personal.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Tekniskt utskott 2017-06-13, § 47.
Kostnadsspecifikation.

Tekniska utskottets förslag till Kommunstyrelsen
Anslår 500 000 kronor från kommungemensamma migrationsmedel för
framtagandet av Vizual appetizer.

10. Förslag till Avfallsplan år 2018-2021 för Klippans, 
Perstorps och Örkelljunga kommuner

 

Sammanfattning
Nårab har inkommit med förslag till Avfallsplan för åren 2018-2021 för Klippans, 
Perstorps och Örkelljunga kommuner.

Avfallsplanen har upprättats av Nårab i samråd med Söderåsens Miljöförbund.
 
Tekniska utskottet beslutade 2017-08-15, § 69, att godkänna att Nårabs förslag till 
Avfallsplan ställs ut på Klippans kommunhus, kommunens bibliotek, kommunens 
hemsida samt Nårabs hemsida under perioden 20170915-20171031.

Då Klippans kommun (som bolagsägare tillsammans med Perstorp och Örkelljunga 
kommuner kommun) inte varit delaktig vid framtagandet av förslaget förbehåller 
sig kommunen rätt att inkomma med yttrande under och/eller efter utställningstiden 
och efter det att ägarsamråd hållits med övriga ägare av bolaget.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför Kommunstyrelsen även att uppdra 
till teknisk förvaltning att i samråd med miljöstrateg granska förslag till 
Avfallsplan samt upprätta förslag till yttrande.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Tekniskt utskott 2017-08-15, § 69.
Kommundirektör Tomas Rikses skrivelse 2017-08-30.
Förslag till Avfallsplan 2018-2021.
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Tekniska utskottets förslag till Kommunstyrelsen     
Godkänner att Nårabs förslag till Avfallsplan ställs ut på Klippans kommunhus,
kommunens bibliotek, kommunens hemsida samt Nårabs hemsida under perioden
2017-09-15 - 2017-10-31.
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen
Uppdra till teknisk förvaltning att i samråd med miljöstrateg granska förslag till 
Avfallsplan samt upprätta förslag till yttrande.

11. Avsägelse av uppdrag som ledamot i Miljöstyrgruppen  

Sammanfattning
Åsa Edvardsson (SD) har inkommit med avsägelse avseende uppdrag som ledamot 
i Miljöstyrgruppen.
 
Fyllnadsval föreligger.

Förslag till beslut
1. Åsa Edvardsson befrias från uppdraget som ledamot i Miljöstyrgruppen.
2. Utser XX till ledamot i Miljöstyrgruppen.

12. Avsägelse av uppdrag som ledamot i Landsbygdsrådet  

Sammanfattning
Peter Kromnow (KD) har inkommit med avsägelse avseende uppdrag som ledamot 
i Landsbygdsrådet.
Fyllnadsval föreligger.

Förslag till beslut
1. Peter Kromnow befrias från uppdraget som ledamot i Landsbygdsrådet.
2. Utser XX till ledamot i Landsbygdsrådet.

13. Fyllnadsval av ledamot i Miljöstyrgruppen  

Sammanfattning
Fyllnadsval efter Rune Samuelsson (S) som ledamot i Miljöstyrgruppen föreligger.
 
Förslag till beslut
2. Utser XX till ledamot i Miljöstyrgruppen.
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14. Valkretsar och valdistrikt för val 2018, mandatperiod 
2019-2022

 

Sammanfattning
På grund av nya regler i vallagen (4 kap. 5 och 12 §§) har Länsstyrelsen begärt att
landsting och samtliga kommuner tar beslut om valkretsindelningar.
Länsstyrelsen ska underrättas om Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-08-16, § 111.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar

1. Fastställer att Klippans Kommun utgör en valkrets i valet 2018.
2. Inga ändringar görs i valdistriktsindelningen i Klippans kommun som behålles
    oförändrad inför valet 2018.
3. Underrättar Länsstyrelsen om kommunens beslut enligt punkt 1-2.

15. Partiöverläggningar med förslag till förändringar inför 
mandatperod 2019-2022

 

Sammanfattning
Vid partiöverläggningar inför mandatperiod 2019-2022 har nedanstående förslag
till ändringar diskuterats.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-08-16, § 112.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar

Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utarbeta underlag med följande
ändringar inför mandatperiod 2019-2022.
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning ändras så att sammanträden hålls
    måndagar istället för tisdagar.
2. Socialnämndens reglemente ändras så att sociala utskottet består av
    3 ledamöter/3 ersättare istället för nuvarande 5.
3. Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ändras
    eller ses  över avseende följande:
    - Arvodet för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande (oppositions- råd) ändras 
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      från 600 % till 900 % av inkomstbasbeloppet från dvs 50 % till 75 % av
      årsarvodet för Kommunstyrelsens ordförande.
    - Översyn av arvodesnivåer för överförmyndarnämndens presidium 
      (ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande).
    - Arvode ska utgå för ordförande i utskott som inte är ordförande i utskottets
      nämnd. Exempelvis är ordföranden i personalutskottet inte ordförande i
      Kommunstyrelsen.
    - Översyn av förtroendevaldas rätt till ersättning för förlorad arbets- inkomst
      och resekostnader.
4. Enkät om sammanträdestider skickas till samtliga förtroendevalda med
    förfrågan om lämpliga sammanträdestider dvs dagtid eller kväll.
5. Ändring av bestämmelser för partistöd så att grundstödet höjs från 15 000 kr
    till 20 000 kr medan mandatstödet förblir oförändrat.

16. Firmateckning  

Sammanfattning
Förslag till ändring av firmateckning föreligger p.g.a. personalförändringar.
 
Då kanslichef Lars-Åke Svensson avslutat sin tjänst föreslås hans namn tas bort vid 
förekomst i handlingen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-06-14, § 102.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Med giltighet fr.o.m. 2017-09-06 bemyndigas kommunstyrelsens ordförande
    Kerstin Persson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Carl-Axel Wilhelmsson,
    2:e vice ordförande Kenneth Dådring, kommundirektör Tomas Rikse,
    ekonomichef Jan Tingecz, ekonomerna  Ingela Reimer, Linda Anderholm
    att med kontrasignation av systemförvaltarna Wieslawa Broström eller någon
    av ekonomiassistenterna Bodil Olsson, Marie Waak eller Helen Theisner utfärda
    anvisningar på Klippans kommuns (även va-verksamhetens) bank- och
    postgiroräkningar, kvittera eller överlåta till kommun eller någon av dess nämnd
    eller styrelse ställda checkar eller postväxlar samt att underteckna kvitton på
    kontanta medel, värdepost, värdepostförsändelser od.
2. Avtal, borgensförbindelse, andra handlingar och skrivelser undertecknas av
    Kerstin Persson, Carl-Axel Wilhelmsson eller Kenneth Dådring i förening med
    Lars-Åke Svensson, Tomas Rikse eller Jan Tingecz.
3. Inbetalningar till kommunen, för vilka användes i fortlöpande följd numrerade
    reversalblanketter, får kvitteras av ovan nämnda befattningshavare var för sig.
4. HR-chef Stefan Christiansson, Monica de Val, Mikael Sjöholm,
    Mattias Carlstrand, Sofie Andersson-Widén, Refija Suljanovic, Carina Jönsson,
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    Fredrik Lindholm, Marianne Madsen eller Christina Rylander bemyndigas att
    två i förening underteckna underlag hänförliga till löne- och
    personaladministrationen.
 

17. Uppföljning av resultat per nämnd samt helårsprognos 
2017

 

Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har inkommit med uppföljning av resultat per nämnd samt 
helårsprognos per 2017-05-31.

Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens uppföljning.
 
Förslag till beslut
Informationen noteras.

18. Årsredovisning 2016 för Medelpunkten  

Sammanfattning
Kommunförbundet Medelpunktens har inkommit med årsredovisning för år 2016.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-06-14, § 100.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar

1. Godkänner årsredovisning 2016 för Kommunförbundet Medelpunkten.
2. Beviljar förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för
    verksamhetsåret 2016.

19. Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet 
Medelpunkten

 

Sammanfattning
I samband med att förbundsordningen för kommunalförbundet Medelpunkten
skickades ut för revidering och beslut 2016 framkom synpunkter på innehållet
varför ärendet återremitterades. Förbundsordningen har nu på nytt reviderats
och förtydligats på en del punkter.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-06-14, § 101.
 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar

Antar förbundsordning med tillhörande reglemente för direktionen och revisorerna
samt medlemsdirektivet.

20. Medlemskap i samordningsförbundet Finsam i 
Nordvästra Skåne

 

Sammanfattning
Kommundirektören har haft kommunstyrelsens uppdrag att undersöka huruvida
Klippans kommun kan ansluta sig till något av de Finsamförbund som bildats i 
Skåne.
Finsam står för finansiell samverkan mellan staten, i skepnad av Arbetsförmedling
och Försäkringskassa, Regionen och ett valfritt antal kommuner. Syftet med den
finansiella samordningen är att de ingående myndigheterna ska kunna effektivisera
de samlade insatserna kring den enskilde som av något skäl står utanför den
ordinarie arbetsmarknaden, t.ex. kring rehabiliteringsinsatser.
Målgrupper är personer boende i berörda kommuner, företrädesvis i åldersgruppen 
18-64 år.

Finsam inkom 2017-08-30 med slutrapport för samordningsförbundet innehållande
reviderad förbundsordning.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-06-14, § 99.
Förbundsordning (rev. 170830).

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar

1. Godkänner medlemskap för Klippans kommun i Samordningsförbundet i
    Nordvästra Skåne, Finsam.
2. Antar förbundsordning för Samordningsförbundet i Nordvästra Skåne, Finsam.
3. Kostnader finansieras inom ramen för Arbetsmarknads- och utbildningsenhetens
    budget genom erhållen kostnadskompensation till följd av sänkt hyra.
4. Val av en ledamot och en ersättare för Klippans kommun utses av
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    Kommunfullmäktige och handläggs i den för valärenden sedvanliga ordningen.
 

21. Avsiktsförklaring avseende bildande av kommunalt 
naturreservat

 

Sammanfattning
Kommundirektör Tomas Rikse och Miljöstrateg Tord Andersson har tagit fram
förslag på avsiktsförklaring avseende bildande av kommunalt naturreservat.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-06-14, § 97.
 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens förslag till avsiktsförklaring
daterad 2017-05-24 och att den sänds till Naturvårdsverket som underlag för
deras vidare handläggning av markåtkomstbidraget.

22. Ansökan om LIFE-medel för projekt kring Rönne å  

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen och länsstyrelsen m.fl. har möjlighet att den
1 september 2017 skicka in en ansökan till EU-kommissionen om finansiellt stöd
till Rönne å-projektet. LIFE är EU:s finansiella instrument för miljö och 
klimatprojekt.

Beslutsunderlag
Protokollosutdrag Arbetsutskottet 2017-08-16, § 110.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Godkänner att Klippans kommun går in som medsökande i det ovan
    beskrivna LIFE-projektet som syftar till utrivning av kraftverken i Rönne Å samt
    restaurering/återställning av den gamla å-fåran.
2. Uppdrar till Kommundirektören att underteckna ansökan.
3. Uppdrar åt Kommunstyrelsens ordförande att tillsammans med oppositionsrådet
    göra en framställan till övriga berörda kommuner om medfinansiering i enlighet
    med föreliggande förslag till kostnadsfördelningsmodell.
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23. Effektmål för ny skola i Klippans tätort  

Sammanfattning
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-07, § 96, beslutades bl.a. att uppdra 
åt Barn- och utbildningsnämnden att ta fram förslag på effektmål avseende 
pedagogiska värden och förutsättningar, så kallade Funktionella mål vilka ska
behandlas vid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-06.

Det uppdrogs även till teknisk förvaltning att i samråd med Barn- och 
utbildningsförvaltningen
ta fram förslag på Grundläggande effektmål vilka även de ska behandlas vid 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-06.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-06-19, § 53, att föreslå 
Kommunstyrelsen godkänna effektmål enligt bilaga med tillägg om att den nya 
skolan ska ha de högsta möjliga inomhusklimatraven när det gäller ljud, ljus och 
ventilation samt att inrätta styrgrupp bestående av politiker som ser till att 
effektmålen efterlevs under planerings- och byggprocessen för den nya skolan.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade även att föreslår Kommunstyrelsen att i 
de Grundläggande effektmålen lägga till texten ”Energieffektiv uppvärmning i 
form av förnyelsebara energikällor”.
 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-06-07, § 96.
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-19, § 53.

24. Effektmål för ny förskola i Klippan  

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har 2017-05-29, § 48, beslutat att föreslå 
Kommunstyrelsen godkänna
följande effektmål för byggnation av ny förskola vid Badvägen.
 
Effektmål
• Hållbar utveckling; skapa pedagogiska miljöer med utgångspunkt ur ekologisk-, 
  social-, kulturell- och ekonomisk hållbarhet
• Barnkonventionen som utgångsläge
• Hög grad av tillgänglighet som främjar kreativitet och skapande, både
  inom- och utomhus
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• Attraktiv arbetsgivare som attraherar och behåller skicklig pedagogisk personal
  genom att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö
• Bra och säker arbetsmiljö, både inom- och utomhus
• Trygg, säker och välkomnande miljö som inbjuder till möten och samspel

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-06-14, § 93.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Godkänner effektmål för ny förskola enligt ovan.
 

25. Begäran om planbesked samt planuppdrag avseende 
fastigheten  Lommen 14

 

Sammanfattning
Plangruppen har inkommit med begäran om planbesked samt planuppdrag
avseende fastigheten Lommen 14.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-08-16, § 106. 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ansökan om planbesked med förväntat
    antagande senare delen av 2018.
2. Uppdrar åt Plan- och byggavdelningen att revidera detaljplanen för Lommen 14.
3. Uppdrar till plangruppen att ta kontakt med öviga bostadsrättsföreningar där
    detaljplanen idag anger "Kontor, hotell och semester/turistlägenheter" för att
    undersöka om eventuellt intresse finns för ändring av detaljplan till 
   "Bostadsändamål".

26. Byggnation av Attefallshus på fastigheten Pantern 15  

Sammanfattning
Förslag föreligger avseende byggnation av ett Attefallshus på den av kommunen
ägda småhusfastigheten Pantern 15 på Idrottsvägen 9.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-08-16, § 107.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
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1. Medger kommunledningsförvaltningen att inom ramen för bifogad kalkyl
    uppföra Attefallshuset Jabo flex 25 på fastigheten Pantern 15.
2. Finansiering sker genom det statsbidrag om 40 Mkr som kommunen erhöll
    för flyktingrelaterade frågor under 2016.

27. Statsbidrag för mottagande av flyktingar  

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen ansöker om medel från statsbidraget för flyktingar
(de s.k. 40 miljonerna) för att under 2018 projektanställa en jämlikhets-
/rättighetsstrateg samt till utbildning för kommunens alla månadsanställda i
diskrimineringslagen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-06-14, § 96.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Bifaller ansökan från kommunledningsförvaltningen om projektmedel för 2018
    om 900 000 kronor.
2. Finansieras genom statsbidrag för mottagande av flyktingar.
 

28. Uppsägning samverkan konsumentrådgivning  

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen säger upp
samverkansavtal avseende konsumentrådgivning med Familjen Helsingborg.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-08-16, § 115.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att göra avstämning med övriga
samverkanskommuner avseende konsumentrådgivning och senast den
30 september 2017 återkomma till Kommunstyrelsens arbetsutskott
med förslag till beslut avseende framtida samverkan konsumentvägledning.
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29. Ansökan om bidrag från Företagarna i Klippan för 
verksamhetsåret 2017

 

Sammanfattning
Företagarna i Klippan ansöker om bidrag med 15 000 kr till 2017 års verksamhet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-08-16, § 117.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Beviljar bidrag till Företagarna i Klippan för år 2017 med 15 000 kronor.
2. Bidraget finansieras inom ramen för Näringslivsavdelningens anslag.
 

30. Arbetsordning för skyddsjägare- revidering av arvode  

Sammanfattning
Gällande arbetsordning för skyddsjägare (kommunjägare) antogs av
kommunstyrelsen 2002 och reviderades senast 2014. Ärendet avser revidering av
arvodesnivå för den skyddsjägare som är samordnare.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-08-16, § 114.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
 
Godkänner revidering av arbetsordning avseende höjning av årlig fast ersättning till
samordnare från 2000 till 6000 kr.

31. Personuppgiftsombud  

Sammanfattning
Personuppgiftslagen upphör i maj 2018 och ersätts av Dataskyddsförordningen.
Personuppgiftsombudet begär sig därför entledigat från uppdraget per den
25 maj 2018. Det åvilar kommunen att utse en eller flera personer som
dataskyddsombud.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-08-16, § 116.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
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1. Arkivarien Janicke Schreuder entledigas från uppdrag som personuppgiftsombud
    från och med 25 maj 2018.
2. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utreda och lämna förslag till
    Kommunstyrelsen sammanträde i april 2018 avseende upplägg för dataskydds-
    ombud Klippans kommun dvs utses ett dataskyddsombud för kommunen
    samtliga verksamheter eller utses dataskyddsombud av respektive
    nämnd/kommunstyrelsen.
3. Uppdrar åt kommunens chefsgrupp att leda och samordna arbetet med
    förvaltningars implementering av dataskyddsdirektivet och dataskydds-
    förordningen.

32. Centrumutveckling Klippan- information  

33. Delegationsärende 2017  

Sammanfattning
Kansliavdelningen har sammanställt delegationsärende inför Kommunstyrelsens
sammanträde 2017-09-06.
 
Beslutsunderlag
Kansliets sammanställning 2017-08-30.
 
Förslag till beslut
Informationen noteras.
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