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§ 26
Kurser och konferenser
Ärendet
Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger.
Klippans kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen- Redovisning av
skolinspektionens tillsyn gällande förskolan, grundskolan, elevhälsan och de fria
skolformerna, Kommunhusets sessionssal 2014-03-17.
Skolinspektionen- Information om kommande kvalitetsgranskning av huvudmannens
styrning mot nationella mål i Klippans kommun, Klippan 2014-03-26—27.
Medelpunkten- Inbjudan till överläggningar/samråd angående förbundets verksamhet
och ekonomi, Örkelljunga 2014-04-15.
Kommunförbundet Skåne- Förstärkning av den kommunala demokratin, Sturup
2014-03-06.
Länsstyrelsen Skåne- Vad händer efter Husby? Att hantera och förebygga social oro,
Eslöv 2014-03-27.
Beslutsunderlag
Kursinbjudningar.
Arbetsutskottets beslut
1. Medger deltagande för Bodil Andersson, Rune Persson och Kerstin Persson vid
Barn- och utbildningsförvaltningens redovisning av skolinspektionens tillsyn
gällande förskolan, grundskolan, elevhälsan och de fria skolformerna.
2. Medger deltagande för Rune Persson, Carl-Axel Wilhelmsson och Kenneth
Dådring vid Skolinspektionens kvalitetsgranskning- Huvudmannens styrning
mot nationella mål.
3. Medger deltagande för Rune Persson och Kenneth Dådring vid Medelpunktens
överläggningar/samråd angående förbundets verksamhet och ekonomi.
_____
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§ 27
Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2013 samt
årsredovisning för Treklövern Bostads AB och SIKAB
KS 2014.0058.042, KS 2014.0083

Ärendet
Ulf Bengtsson redovisar årsredovisning för 2013 för Treklövern Bostads AB.
Lägenhetsbeståndet består av 172 lägenheter i Ljungbyhed, 84 i Östra Ljungby, 35 i
Stidsvig och 667 i Klippan. Vidare redovisades särkskilt
- reparationer och underhåll
- likviditet
- lönsamhet
- måluppfyllelse
- resultaträkning
Johan Karlsson informerar om årsredovisning 2013 för SIKAB vad avser
förvaltningen av industrilokaler. Driften för Ljungbyheds flygplats övertogs av
Ljungbyhed Park AB fr.o.m. 2013-01-01. Av totalt 14 291 m2 är den 1 december

6 562 m2 uppsagt utan ny hyresgäst eller outhyrt.
Totalt för SIKAB uppgår årets vinst till 514 084 kr.
Kommunstyrelsens förvaltningar har överlämnat sina verksamhetsberättelser för år
2013.
Beslutsunderlag
Treklöverns årsredovisning 2013, bilaga a Au § 27/14.
SIKAB´s årsredovisning 2013, bilaga b Au § 27/14.
Ekonomikontorets verksamhetsberättelse för kommunledningsförvaltningen 2013,
bilaga c Au § 27/14.
Ekonomikontorets verksamhetsberättelse för teknisk förvaltning 2013, bilaga d Au §
27/14.
Ekonomikontorets verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2013, bilaga e Au §
27/14.
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen om Treklövern Bostad AB:s och SIKAB:s
årsredovisningar för år 2013.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Godkänner kommunledningsförvaltningens verksamhetsberättelse för år 2013.
2. Godkänner teknisk förvaltnings verksamhetsberättelse för år 2013
3. Godkänner Kommunstyrelsen verksamhetsberättelse för år 2013 som överlämnas
till Kommunfullmäktige.
_____
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

5 (19)

Sammanträdesdatum

2014-02-12

§ 28
Ändring av åtagande i köpekontrakt för Bonnarp 2:12 och 5:11
KS 2014.0054.260

Ärendet
Under 2009 sålde kommunen fastigheterna Bonnarp 1:2 och 5:11 till Tony
Bengtsson och Ann-Marie Nilsson. Köpet var villkorat om att byggnation skulle vara
påbörjat inom två år efter tillträdet samt en vitesklausul motsvarande köpeskillingen
om det inte uppfylldes.
Familjen Bengtsson-Nilssons bygglov blev överklagat och vann laga kraft augusti
2011. Ännu har ingen byggnation påbörjats. Familjen har vänt sig till kommunen för
att få medgivande att sälja fastigheterna trots att byggnationen inte är påbörjad.
Samtidigt önskar de att Klippans kommun inte fullföljer kravet enligt vitesklausul.
Fastigheterna utgörs av cirka 2,5 hektar åkermark och ligger utanför Bonnarps by.
Marken är inte normaltypen för kommunens exploateringsmark för bostäder vilket
innebär att vitesklausulens syfte, att förhindra spekulation i attraktiva villaområden,
inte gäller i detta fall.
Beslutsunderlag
Teknisk förvaltning, Monica Johanssons skrivelse 2014-02-03.
Arbetsutskottets beslut
Godkänner att familjen Bengtsson- Nilsson kan sälja fastigheterna Bonnarp 1:2 och
5:11 utan att kommunen kräver vite enligt köpekontraktet.
_____
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§ 29
Trådlös åtkomst till internet på Åbyplan
KS 2013.0899.005

Ärendet
Allt fler kommuner tillhandahåller idag kostnadsfri tillgång till trådlös Internet
(WiFi) i sina tätorter. Frågan har tidigare diskuterats i kommunen vid ett antal
tillfällen. It-avdelningen har av arbetsutskottet 2013-09-05 fått i uppdrag att lägga
fram förslag avseende trådlös åtkomst till internet på Åbyplan.
Kommunens it-chef, Carl-Gunnar Thosteman yttrar sig enligt nedan.
Från 2005 och några år framåt var frågan om fritt Internet över trådlösa nät, Wifi,
aktuell bland svenska kommuner. Det kraftiga genomslaget för Internetbaserade
tjänster tillsammans med genomslaget för Wifi-utrustade telefoner och datorer,
gjorde att kommunerna började se öppna trådlösa nät som en profileringsfråga.
Trots detta stora intresse har det inte blivit någon våg av kommuner som
tillhandahållit öppna trådlösa nät i stadscentra. Skälet är till största delen att
utvecklingen gått förbi idén. I takt med framväxten av smarta telefoner har
människor i allt högre grad kommit att ha Internet med sig överallt.
Abonnemangsformerna för mobilanslutningar har utvecklats så att Internet-surfandet
har en fast kostnad. Samtidigt har de tjänster som människor använder dagligen blivit
appifierade, det vill säga att man inte använder en webbläsare för att konsumera sina
tjänster utan kommer åt dem genom att starta en särskild app för respektive tjänst. I
det användarmönstret vill människor inte längre först göra en anslutning till ett wifinät, för att sedan starta sina tjänster. Istället trycker man bara på aktuell app, som
startar omedelbart med telefonens eller plattans mobila anslutning som bärare. Det
har också blivit allt vanligare att man på sin smarta telefon delar ut den mobila
Internet-anslutningen som ett lokalt Wifi-nät, för att ansluta sin egen platta eller dator
trådlöst.
På samma sätt gång har användningen av fast installerade nät för Wifi förändrats,
från att ha varit en möjlighet för tillfällig Internet-åtkomst på platser utanför den
ordinarie arbetsplatsen, till att bli produktionsnät för det dagliga arbetet som helt
ersätter trådade nät. Mot bakgrund av den förändring i användarmönster som
beskrivits ovan, är det en rimlig bedömning att efterfrågan på fritt Internet över
trådlösa nät är mycket begränsad.
Beslutsunderlag
It-chef, Carl-Gunnar Thostemans skrivelse med bilaga 2013-12-13.
Arbetsutskottets beslut
Återremitterar ärendet till kommunens it-chef med uppdrag att undersöka
erfarenhetet kring användandet av trådlös åtkomst till internet i Helsingborgs Stad
som redovisas till Kommunstyrelsens arbetsutskott.
_____
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§ 30
Bristfällig kommunikation i Telias mobilnät i Klippans kommun- svar
KS 2013.0950.534

Ärendet
Centerpartiet i Klippan har i en skrivelse tagit upp brister i Telias mobila nät på flera
platser i Klippans kommun.
Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar elektronisk kommunikation
och post. Deras krav på mobiloperatörerna är att den täckning som fanns 2009 ska
behållas till 2015 vilket innebär drygt 92 procents yttäckning.
Enligt de som är kunniga på området är orsaken till bristerna kapaciteten i nätet. Vid
överbelastning av det mobila nätet tappar sändning även i räckvidd. Med
gymnasieskola på orten ökar belastningen ytterligare på nätet vid vissa tider
(raster/lunch). När allt fler använder sina mobiltelefoner för sms, facebook, spel,
filmer m.m. har operatörerna svårt att klara av kapaciteten.
Telias förklaringar (informationsblad m.m.) till bristande täckning är att
3G-nätet inte är byggt för den belastning det utsätts för samt att de nya
smarta telefonerna inte är optimala för hur 3G-nätet är byggt. Det är
stor skillnad mellan gamla telefoner och s.k. smarttelefoner. De nya
telefonerna har sämre antennfunktion och nätet är inte utvecklat för
dessa. Utbyggnaden av 4G-nätet pågår vilket ska öka kapaciteten.
Enligt Telia ska 99 procent av befolkningen under 2014 kunna ha tillgång till 4G och till 2015 täcka 90 % av Sveriges yta. Telia har genomfört förstärkningar av 3G- nätet sedan sommaren 2013.
Det är i princip inte någon större skillnad mellan olika teleoperatörer.
Möjligtvis kan belastningen vara större på Telias mobila nät (3G) pga att de har fler
kunder.
Det går att följa Telias planerade utbyggnad på nätet1 vilket för
Klippans kommun per den 9 januari 2014 ser ut enligt följande
^
Ny basstation
jan-mar
2014.
Hyllstofta
Klippan
4G
Praktisk
maxhast. 40
Mbit/s
Klippan

Klippan

1

4G

Ny basstation.
Praktisk
maxhast. 40

http://af.telia.se/privat/mobilt/merom/tackningskartor/utbyggnad3ggsm/utbyggnaden.page
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Mbit/s

Skäralid

Östra Ljungby

Klippan

Klippan

4G

Ny basstation.
Praktisk
maxhast. 40
Mbit/s

4G

Ny basstation.
Praktisk
maxhast. 40
Mbit/s

Såvida Telias tidsplanering håller görs utbyggnad av 4G i klippans kommun således
inom en snar framtid.
Det finns utrustning som kan köpas för att mäta nätets täckning. Utrustningen består
av två nätapparater varav en placeras i kommunhuset och en hos abonnent eller
exempelvis i fordon. Kostnaden för mätutrustningen uppgår till ca 8-10 000 kr.
Bedömningen är att problem med täckning inom det mobila nätet inte är unika för
Klippans kommun utan torde avspegla förhållandena i Sverige.
Kommunkansliet kommer att bevaka Telias utbyggnad 4G och återrapportera till
Kommunstyrelsens arbetsutskott i maj-juni 2014.
Beslutsunderlag
Kanslichef, Lars-Åke Svenssons skrivelse 2014-01-15.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 31
Förändrad taxa för utryckning till automatiska brandlarm i Klippans
kommun
KS 2014.0056.043

Ärendet
Kommunfullmäktige i Klippans kommun tog 2003-11-25 beslut om att taxa för
utryckning till automatiska brandlarm orsakade av bristande underhåll, slarv etc.
skall vara 5000 kr. Taxan för denna typ av larm ligger idag mellan 5000 kr och 7500
kr inom de samverkande kommunerna i nordvästra Skåne. I Åstorp är taxan bestämd
till 5500 kr. Räddningschef, Staffan Winstedt föreslår kommunerna anta gemensam
taxa för Åstorps och Klippans kommuner. Kommunernas Gemensamma
räddningsnämnd fattade beslut om enad taxa om 5500 kronor vid sammanträde 201312-09.
Beslutsunderlag
Gemensam räddningsnämnd för Åstorps och Klippans kommuner, Protokollsutdrag
2013-12-09, § 12
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänner taxa om 5500 kr för utryckning till automatiska brandlarm i Klippans
kommun.
_____
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§ 32
Köp av televäxel
KS 2014.0057.534

Ärendet
Samverkanskommunerna i 4K2 har 2013 har sagt upp avtal med Telia
avseende drift och support av televäxel. Avtalen upphör den 30 juni
2014. Telia äger växeln vilken leasas av 4K. Skälet till uppsägningen är
att få kontroll över telefonins strategiska utveckling, lägre kostnader
genom samordning inom 6K3 av drift och support.
Telia har i samband med 4K:s uppsägning informerat om att de avvecklar samtliga befintliga avtal avseende analoga anslutningar (Anatelförbindelser). Telia höjer priserna med ca 90 % för analog telefoni.
Telia arbetar för att kunderna ska lämna det analoga nätet och gå över
till det digitala (IP-telefoni, Mex-telefoni eller annat alternativ).
IT- och växelansvariga inom 6K har med anledning av ovanstående
diskuterat följande frågeställningar.
1. Inventering av växelstruktur och utköp av befintlig växel för 4K.
2. Upphandling av drift/support och uppgraderingar inom ramen för 6K
samt biträde av sakkunnig.
3. Övergång från analoga nätet till digitala förbindelser.
Inventering av växelstruktur och köp av televäxel 4K.
Framställan om utköp skall vara Telia tillhanda senast 2014-03-31
(3 månader innan avtalens slutdatum). Telia har lämnat pris om totalt
1 112 000 kr per 2014-07-01 vilket fördelats av Telia mellan 4K enligt
följande.
Klippans kommun
Örkelljunga kommun
Perstorps kommun
Åstorps kommun
Summa

449 000 kr
239 000 kr
217 000 kr
207 000 kr
1 112 000 kr

För att få tillförlitligt underlag har Konsultföretaget WSP anlitats för
inventering av teknik och växelstruktur. WSP belyser struktur och frågan
om utköp i underlag Inventering televäxel 4K daterat 2013-11-25
och Lösningsförslag.

2
3
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WSP rekommenderar att 4K köper befintlig televäxel samt genomför
upphandling av nytt serviceavtal (drift och support) inkl. uppgraderingar.
Det noteras att Bjuv och Svalöv äger sina televäxlar som är kompatibla
med tekniken inom 4K.
Upphandling av drift/support och uppgraderingar av växel 6K
samt biträde av sakkunnig.
Kostnad för televäxel 4K bedöms vara mycket hög. Det är fördelaktigt
med upphandling av drift/support inom ramen för 6K. Volymen som de
6 kommunerna representerar gör att uppdraget blir så intressant för
leverantörerna att de vågar lämna anbud även på underhåll av viss äldre
teknik. Samverkan skapar en större aktör och därmed bättre möjligheter
till konkurrenskraftiga anbud. För att upphandling ska kunna vara
genomförd till den 1 juli 2014 krävs att förfrågningsunderlag skickas ut
senast februari/ mars 2014.
Då det krävs specialkompetens vid upprättande av förfrågningsunderlag
krävs biträde. Då konsultföretaget WSP tidigare bistått Bjuv och Svalöv
med motsvarande upphandling och tillika genomfört inventering åt 4K
är det fördelaktigt att de bistår.
Övergång från analoga nätet till digitala förbindelser.
Telia har uppgett att de höjer priserna för anatelförbindelser (kopparkabel)
från den 1 juli 2014 med ca 90 %. Telia höjer priserna pga att deras
dotterbolag Scanova (ägare av analoga nätet) höjer priserna gentemot alla aktörer
inklusive moderbolaget Telia.
Priserna för analoga anknytningslinjer fördelas mellan samverkanskommunerna inom 4K utifrån andelstal4 enligt samverkansavtal.
Kostnaderna uppgår år 2013 till totalt ca 816 000 kr och med fördelning utifrån
befolkningstal erhålles, grovt avrundat, följande.
Åstorp
Klippan
Örkelljunga
Perstorp
Summa

4

Signatur justerare

ca 21 000 kr/mån (252 000 kr/år)
ca 24 000 kr/mån (285 000 kr/år)
ca 14 000 kr/mån (168 000 kr/år)
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ca 68 000 kr/mån (ca 816 000 kr/år
att fördela enligt samverkansavtal)

Befolkningstal är fördelningsnyckel
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WSP förordar att det analoga nätet avvecklas då det är en dyr lösning
som kommer att bli ännu dyrare. WSP förordar även att
respektive samverkanskommun i framtiden svarar för sina egna anatelförbindelser och därmed själva bestämmer över avvecklingstakten.
Det kan noteras att Telia inte accepterat förslag från 4K om att kostnadsfritt lämna Mex eller IP- licenser i utbyte mot analoga licenser.
Sammanfattningsvis
Med beaktande av vad som redovisats ovan och i bilagor är bedömningen att köp av
växel och upphandling av drift/support ger valfrihet avseende framtida telefoni samt
lägre kostnader. Genom att köpa växeln äger samverkanskommunerna själva frågan
om telefonins framtida utveckling. Då telefonin alltmer digitaliseras är det väsentligt
att kommunerna har handlingsfrihet. Minskade kostnader för drift/support slår
igenom först år 2015 då besparingar för andra halvåret 2014 tas ut av högre
kostnader (licenskostnader, biträde med upphandling m.m.).
För att snarast möjligt minska kostnader för det analoga nätet är det väsentligt att
respektive kommun påbörjar arbetar med att minimera antalet analoga linjer. Då
respektive samverkanskommun i framtiden svarar för sina analoga förbindelser ökar
incitamentet för översyn.
Beslutsunderlag
Kanslichef, Lars-Åke Svenssons skrivelse med bilagor 2014-01-23.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Köp av Klippans kommuns andel av televäxel 4K godkänns.
2. Finansieringen om 449 000 kr tas från Kommunstyrelsens
anslag för investeringar.
3. Upphandling gemensamt inom ramen för 6K avseende support,
underhåll och uppgraderingar av televäxlar medges.
4. Uppdrar år kommunledningsförvaltningen att genomföra arbete
med övergång från det analoga nätet till det digitala.
_____
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§ 33
Bidrag till föreningar och organisationer för år 2014
KS 2013.0134.048

Ärendet
Ansökningar om bidrag från föreningar och organisationer till 2014 års
verksamhet föreligger enligt sammanställning.
För bidrag till föreningar finns ett särskilt anslag för kommunstyrelsen i
budget om 385 000 kr (verksamhet 8004) och i den mån detta anslag ej
är tillräckligt får bidraget täckas av Kommunstyrelsens anslag till förfogande. För anslag enligt p 6-7 har Näringsliv- och kommunikation samt
säkerhetsansvarig erhållit anslag i sina respektive budget.
Kommunstyrelsen beviljade 2011-03-02, § 47, bidrag till Projekt
Rönneådalen – Skånes Nordvästpassage med 100 000 kr/år för år
2011-2013 dvs totalt 300 000 kr. I beslutet anges att 100 000 kr anslogs
för projektet 2011 och motsvarande belopp skulle inarbetas i budget för
2012 och 2013. Med anledning av fördröjningar av projektet användes
endast 15 000 kr för år 2011. Det innebär att projektet inte skulle erhålla
300 000 kr såvida tidsförskjutningen inte beaktas och medel beviljas
för 2014. Då anslaget endast avsåg budget 2011-2013 har det tagits bort
ur budget för 2014. Det kan noteras att förbrukade medel för 2012 och
2013 understigit beviljade anslag.
Beslutsunderlag
Kanslichefens skrivelse med bilaga 2014-01-21, bilaga Au § 33/14.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Beviljar bidrag till föreningar och organisationer, som sökt
bidrag för 2014, enligt följande:
- Gråmanstorps Bygdegårdsförening
48 000 kr
- Östra Ljungby Bygdegårdsförening
63 000 kr
- Färingtofta IK för Tornsborgs tivoli
49 000 kr
- Föreningen Klippans begravningsplats
för smådjur
5 000 kr
- Klippans krets av Svenska Röda
10 000 kr
korset
- Färingtofta Röda korskrets
1 500 kr
- Ljungbyheds Röda korskrets
6 000 kr
- Åsbo Förvaltar och godmansförening
5 000 kr
(bildad 2010 inom Klippan/Perstorp/Örkelljunga kommuner)
- Rönneådalen- Nordvästpassagen Skåne
100 000 kr
Summa
287 500 kr
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2. Finansiering av bidrag enligt punkt 1 med 148 000 kr från anslag för stöd till
föreningar (verksamhet 8004) och 139 000 kr från kommunstyrelsens anslag till
förfogande.
3. Det noteras att ersättning till nedan angivna organisationer för år 2014
erläggs enligt avtal med angivna belopp.
- Föreningen Klippanbygdens Natur
12 000 kr
(uppdragsersättning Kungsfiskarens fortlevnad)
- Klippans Kultur Center
180 000 kr
- Ljungbyheds Medborgarhusförening
45 000 kr
Summa
237 000 kr
4. Finansiering av bidrag enligt punkt 3 med 237 000 kr från anslag för stöd till
föreningar (verksamhet 8004).
5. Beviljar bidrag för 2014 inom ramen för anslag till Näringsliv- och
kommunikation till följande.
- Ljungbyheds framtid
a. för nattöga i Ljungbyhed
b. för hyreslokal Klostergata
- Stödföreningen Klippans turism & Hantverk
Mölletofta
- Ljungbyheds Köpmanna- och Företagarförening

20 000 kr
12 000 kr
23 000 kr
8 000 kr

6. Säkerhetschefen Göran Tesfai Skoglund får delegation att besluta om bidrag
2014 och framgent inom ramen för tilldelad budget, till följande ideella
organisationer.
- Klippans civilförsvarsförening (FRG).
7. Utbetalning av sökt bidrag sker i februari 2014 under förutsättning att
verksamhetsberättelse från föregående år inlämnats.
_____
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§ 34
Strukturplan för Skåne Nordväst
KS 2013.1130.212

Ärendet
Skåne Nordväst har sedan år 2009 arbetat med att ta fram en gemensam plan för
översiktlig planering. I projektplanen framgår att planen ska vara kortfattad, tydliggöra
gemensamma ställningstaganden som redovisas i karta och text. En arbetsgrupp med
medlemmar från Skåne Nordvästs samtliga kommuner har varit ansvariga för att ta fram
Strukturplanen.
Mellan år 2011 och 2013 har arbetsgruppen arrangerat fem rådslag där olika teman har
diskuterats och preciserats. De fyra första rådslagen hanterade prioriteringar och
planeringsprinciper för infrastruktur, grönstruktur, boende samt arbete och
verksamheter. Vid det femte och sista rådslaget låg fokus på att se helheten. Under
rådslagen har ledande politiker och tjänstemän från samtliga kommuner deltagit och
slagit fast inriktningen på Strukturplanen.
På hösten 2013 skickades Strukturplanen ut på remiss till grannkommuner, myndigheter
och större organisationer. De flesta remissvaren är mycket positiva och berömmer
arbetet och det nytänkande greppet.
Därefter har vissa justeringar gjorts i strukturplanen och styrelsen för Skåne Nordväst
beslutade den 29 november 2013 att godkänna Strukturplanen som planeringsunderlag
för översiktlig planering och uppmanar kommunerna i Skåne Nordväst att besluta i
kommunfullmäktige om att anta Strukturplanen som planeringsunderlag för arbete med
översiktlig planering.

Beslutsunderlag
Stukturplan för Skåne Nordväst- gemensamma ställningstaganden för översiktlig
planering.
Plangruppen, Martin Tångs skrivelse 2014-01-31.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänner Plangruppens förslag om att anta Strukturplan för Skåne Nordväst som
planeringsunderlag för översiktlig planering.
_____
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§ 35
Bidrag till stiftelsen Skånes Djurpark
KS 2014.0051.048

Ärendet
Stiftelsen Skånes Djurpark grundades 1948 och öppnade för allmänheten 1952.
Genom åren har den blivit ett populärt utflyktsmål för barnfamiljer och andra
naturintresserade och har nyttjats i utbildningssyfte av skolbarn- och ungdomar.
Djurparken arbetar även med olika bevarandeprojekt och forskning för
utrotningshotade arter. Ledningen för Skånes Djurpark söker investeraren/delägare
för att långsiktigt kunna driva verksamheten vidare och har dialog med flera olika
intressenter. För att ekonomiskt kunna driva verksamheten vidare fram till
överenskommelse gjort med ev. intressenter vädjar stiftelsen om ekonomiskt stöd
från kommunerna i Skåne om en krona per invånare.
Med anledning av att en privatperson enligt uppgift bidragit med en miljon kronor är
det rimligt med ett engångsbidrag enligt ansökan.
Beslutsunderlag
Kommunförbundet Skånes skrivelse 2014-01-15.
Stiftelsen Skånes Djurparks skrivelse 2014-01-15.
Yrkande
Bodil Andersson (KD) yrkar avslag på ansökan om bidrag.
Kerstin Persson (S), Rune Persson (S) och Carl-Axel Wilhelmsson (C) yrkar bifall
till ansökan.
Efter att ordföranden ställt proposition på Kerstin Perssons m.fl. yrkande om bifall
samt Bodil Anderssons yrkande om avslag finner ordföranden att Kommunstyrelsens
arbetsutskott bifallit Kerstin Perssons m.fl. yrkande.
Arbetsutskottets beslut
1. Bifaller ansökan om bidrag till Skånes Djurpark om 16 700 kr för år 2014.
2. Kostnaden om 16 700 kr hanteras i arbetsutskottets anslag till förfogande.
Av arbetsutskottets anslag för 2014 kvarstår därefter 253 300 kr.
_____
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§ 36
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.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet bordläggs.
_____
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§ 37
Tema-Au mars
Ärendet
Ärende för Tema-Au i mars diskuteras.
Arbetsutskottets beslut
Tema-Au i mars ägnas åt Socialförvaltningens ekonomiska läge.
Till sammanträdet inbjudes en företrädare vardera för Folkpartiet, Vänsterpartiet
och Sverigedemokraterna samt Socialnämndens presidium.
_____
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§ 38
Motion gällande antal ledamöter i Kommunfullmäktige
KS 2014.0055

Ärendet
Kenneth Dådring (M) m. fl. har 2014-02-03 inkommit med motion om att reducera
antal ledamöter i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kenneth Dådrings motion 2014-02-03, bilaga Au § 38/14.
Yrkanden
Bengt Svensson (M) yrkar bifall till Kenneth Dådrings förslag.
Rune Persson (S) yrkar att ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen utan eget
förslag.
Efter att ordföranden ställt proposition på Rune Perssons yrkande om att ärendet
överlämnas till Kommunstyrelsen utan eget förslag samt Bengt Svenssons yrkande
om bifall till motionen finner ordföranden att Kommunstyrelsens arbetsutskott
bifallit Rune Perssons yrkande.

Arbetsutskottets förslag til Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen utan eget förslag.
_____
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