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§ 39
Kurser och konferenser
Ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting- Demokratidagen 2014, Stockholm 2014-04-03.
Sjöbo kommun- Vad krävs för att skapa en ny era i bostadsbyggandets Sverige,
Sjöbo 2014-04-11.
Leader Skåne Nordväst Södra och Norra- Upprop landsbygd,
Östra Ljungby 2014-02-26.
Beslutsunderlag
Kursinbjudningar.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 40
Rapport för Klippans kommun angående telefoni och e-post, KKiK 2013
KS 2014.0080.106

Ärendet
Anders Ebbesson informerar om resultatet av servicemätningen för telefoni och epost som ligger till grund för tre områden i kvalitetsprojektet Kommunernas Kvalitet
i Korthet- KKiK för 2013. I servicemätningen deltar 126 kommuner.
Klippans kommun engagerades i projektet, som drivs i SKL:s regi, 2010 och deltar
för år 2013 i mätning av 34 av de 39 ingående måtten. Från projektet erhålls en årlig
redovisning, som ger möjlighet att jämföra dels över tid, dels med de övriga omkring
220 deltagande kommunerna.
Beslutsunderlag
Profitels rapport- januari, bilaga a Au § 40/14.
Utvecklingsstrateg, Anders Ebbessons skrivelse 2014-02-19, bilaga b Au § 40/14.
Beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 41
Granskning av kommunstyrelsens planering och beredskap av
avloppsnätet vid extrem nederbörd.
KS 2013.1402.353

Ärendet
Kommunrevisionen har överlämnat rapport för genomförd granskning av
Kommunstyrelsens planering och beredskap av avloppsnätet vid extrem nederbörd.
Teknisk chef, Björn Pettersson har inkommit med yttrande efter beslut i
Arbetsutskottet 2014-01-08 och yttrar sig enligt nedan.
Rapporten behandlar i huvudsak tre frågor.
1 Kommunens arbete med vatten- och avloppslösningar på landsbygden och tillgång till så kallad miljökompetens
Vi kan tycka att beskrivningen i stort är korrekt. Dock vill vi peka på en
otydlighet i rapporten när det gäller ”förstärka tekniska förvaltningens
möjligheter att hantera miljöfrågor inom VA-verksamheten”.
Hela VA-verksamheten präglas av miljöfrågor in i minsta detalj.
Avloppsreningen, till exempel, handlar om att hantera hur det komplexa
spillvattnet påverkar miljön. Vi behöver för vårt VA-uppdrag inte
någon förstärkning.
Avses nämnda miljöfrågor handla om bostäder på platser som inte har
förutsättningar för bra vatten- och avloppsförsörjning, så är det en
annan sak. I detta avseende är behovet av och möjlighet att tillgå
särskild miljökompetens en fråga för kommunstyrelsen att ta ställning
till.
2 Rännstensbrunnar
Avvattning av kommunens gator sker på de flesta platser via
rännstensbrunnar, och därifrån leds vattnet till dagvattenledningar.
Rännstensbrunnarna hör till gatan och gatudriften. Berörd verksamhet,
”Barmarksväghållning”, har som vi har uttryckt det, varit kroniskt
underbudgeterad i många år. Därför har rensningen av brunnarna
begränsats till platser med kvarstående vatten efter kraftigt regn. Stegvis
behöver vi självfallet sköta rensningen av alla rännstensbrunnar mer
frekvent.
3 Information
Information om risker för och åtgärder vid översvämningar är på väg till
hemsidan, och därmed bör rapportens synpunkter om information lösas.
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En korrigering av uppgiften om värdeökning, sid 8 första stycket i
revisionsrapporten. Normalt har värdeökningen varit högre än
anslutningsavgiften. Med särtaxa och tomt som är obebyggd eller
bebyggd med enkel byggnad kan motsatsen komma gälla.
Beslutsunderlag
Revisionens skrivelse inklusive rapport 2013-12-18, bilaga Au § 41/14.
Teknisk chef, Björn Petterssons skrivelse 2014-02-11.
Arbetsutskottets beslut
Antar teknisk chef, Björn Petterssons yttrande som eget svar till revisionen.
_____
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§ 42
Förslag att godkänna ansökningar om bidrag till beläggnings- eller
förbättringsarbeten på fem enskilda vägar
KS 2014.0075.318

Ärendet
Kommunen ger bidrag till förnyelse av asfaltsbeläggning och till mindre
förbättringsarbeten. Med det sistnämnda menas exempelvis byte av
trumma, bro-underhåll och liknande punktvisa arbeten inklusive
material.
Det är 5 föreningar som var för sig har lämnat in ansökningar. Enbart en
av dessa har lämnat ansökan i rätt tid, det vill säga före 1 september året
innan arbetet ska utföras. Vi kan dock tycka att alla 5 ansökningar kan
behandlas nu, som en mjuk övergång till tillämpning av de nya
bidragsreglerna.
Ansökningarna
Förening
Åtgärd
Beräknat bidrag

Förening
Åtgärd
Beräknat bidrag

: Snälleröd-Torraröds samfällighetsförening
: Förnyelse av asfaltsbeläggning
: 49 800 kr (totalkostnad 331 900 kr, statligt
bidrag 232 300 kr)

Förening

: Färingtofta-Guvarp-Kampholma
vägsamfällighetsförening
: Mindre förbättringsarbete, vägbreddning
: 6 600 kr (totalkostnad 43 700 kr, statligt
bidrag 30 600 kr)

Åtgärd
Beräknat bidrag

Förening
Åtgärd
Beräknat bidrag

Signatur justerare

: Kolarehus vägsamfällighet
: Förnyelse av asfaltsbeläggning
: 39 400 kr (totalkostnad 262 400 kr, statligt
bidrag 183 700 kr)

: Stidsvig-Öjamadens vägsamfällighet
: Mindre förbättringsarbete, förstärkning av
diken
: 14 000 kr (totalkostnad 92 000 kr, statligt
bidrag 65 000 kr)
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Förening
Åtgärd

Beräknat bidrag

: Vägföreningen Skräddaren
: Mindre förbättringsarbete, vägbreddning +
kantskärning (ansökan omfattar även
hyvling och grusning, vilket inte är
mindre förbättringsarbete utan typisk
vägdrift)
: 4 950 kr (totalkostnad 20 650 kr, inget
statligt bidrag)

Totalt kommunalt bidrag: 114 750 kr.
Beslutsunderlag
Teknisk chef, Björn Pettersson skrivelse 2014-02-04.
Arbetsutskottets beslut
Godkänner att teknisk förvaltning får utbetala vägbidrag i ungefärlig omfattning till
ansökande föreningar enligt redovisning ovan, när villkoren i bidragsreglerna i
övrigt är uppfyllda.
Kenneth Dådring (M) lämnar sammanträdet och deltar ej i beslutet med hänvisning
till jäv.
_____
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§ 43
Utlåning till leaderprojektet Polemanska huset
KS 2014.0071.045

Ärendet
Inom ramen för Leader Skåne Nordväst Norra har projekt Polemanska
huset, Riseberga- Färingtofta Hembygdsförening ansökt om leadermedel och
Länsstyrelsen har beslutat om att bevilja 926 918 kronor.
Projektet har gjort framställan om att kommunen i likviditetssyfte ska
agera bank till projektet d.v.s. låna ut pengar kortfristigt till Riseberga- Färingtofta
hembygdsförening då det tillfälligtvis kan uppstå diskrepans mellan betalning av
faktura och utbetalning av beviljade leadermedel från Länsstyrelsen. Det tar
vanligtvis 30 dagar från projektets begäran om utbetalning intill dess att
Länsstyrelsen verkställer utbetalning. I händelse av att faktura förfaller före det att
projektet erhåller leadermedel från Länsstyrelsen önskar projektet kortfristigt låna
medel av kommunen. Då Länsstyrelsen verkställt utbetalning till projektet återbetalas
omgående lånade pengar till kommunen.
Ekonomichef Boje Jarl avstyrker framställan då det inte är en kommunal uppgift att
agera bank till olika projekt.
Beslutsunderlag
Leader Skåne Nordväst Norra- Beslutade Kreativa idéer.
Ansökan och skriftväxling e-post 2013-12-13—2014-01-15.
Kanslichef, Lars-Åke Svenssons skrivelse 2014-01-30.
Ekonomichef, Boje Jarls skrivelse 2014-02-10.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Godkänner att Klippans kommun lånar ut pengar till Riseberga- Färingtofta
hembygdsförening för projekt Polemanska huset.
2. Maximalt 100 000 kr lånas ut vid varje enskilt tillfälle.
3. Ekonomikontoret får i uppdrag att i övrigt hantera utlåningen.
_____
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§ 44
Förslag om medlemskap i Kommuninvest i Sverige AB
KS 2013.0840.106

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid möte 2013-09-11 § 191 beslutat ansöka
om medlemskap hos Kommuninvest ekonomisk förening.
Kommuninvests styrelse har därefter vid möte 2013-12-12 beslutat att erbjuda
Klippans kommun medlemskap.
Kommunfullmäktige har nu att slutligt besluta om erbjudandet att bli medlem i
Kommuninvest ekonomisk förening.
Kommunen skall utse ombud med ersättare till föreningsstämma i Kommuninvest.
Beslutsunderlag
Kommuninvests skrivelse 2013-12-12.
Ekonomichef, Boje Jarls skrivelse 2014-01-30.
Kommuninvests skrivelse- Att vara medlem i Kommuninvest ekonomisk förening
inklusive avtal om regress m.m., bilaga Au § 44/14.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Komunfullmäktige beslutar
1. Antar erbjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.
2. Godkänner att till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala kronor 780 000,
utgörande Klippans kommuns medlemsinsats i föreningen.
3. Tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga
förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå.
4. I enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk
förening, skall Klippans kommun ingå som part i det regressavtal mellan
medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.
5. Ingå som part i det avtal där kommunen tillsammans med övriga medlemmar
ansvarar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende
derivat.
6. Bemyndigar kommunens firmatecknare att underteckna borgensförbindelse,
avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar.
7. Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utses
………. med ………. som ersättare.
8. Bemyndigar Kommunstyrelsen att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med
anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.
Signatur justerare
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9. Medger Kommuninvest i Sverige AB rätt att använda Klippans kommuns
vapen.
10. Finansiering av medlemsinsats (investering 780 000 kr) sker genom utökning av
årets investeringsbudget och ingår i kompletteringsbudget 1/2014.
_____
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§ 45
Förslag till förändring av egenavgift för färdtjänstresor
KS 2014.0074.003

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2006-05-30 om taxa för färdtjänst.
I författningssamlingen för Klippans kommun framgår det att egenavgift
erläggs med 20% (avrundat till närmast hela kr) av kostnaden för enkelresa (inget
tillägg för resa med specialfordon) dock lägst 24 kronor. Högsta avgift för resa i
Skåne skall vara 172 kronor per enkelresa. Det framgår även att egenavgiften vid
färdtjänstresor delas lika mellan antal resenärer i samma fordon.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Socialnämnden § 11, bilaga Au § 45/14.
Yrkanden
Kerstin Persson (S) yrkar på återremiss till Socialnämnden med uppdrag att utreda
alternativa samåkningsrabatter.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet återremitteras till Socialnämnden med inriktning att utreda alternativa
samåkningsrabatter.
_____
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§ 46
Kommunal energi- och klimatrådgivning i Klippans kommun,
verksamhetsplan för 2014.
KS 2014.0014.225

Ärendet
Söderåsens miljöförbund har översänt förslag till verksamhetsplan för kommunal
energi- och klimatrådgivning i Klippans kommun 2014. Energi- och
klimatrådgivningen fungerar som konsumentupplysning inom områdena energi,
miljö och inomhusklimat, och vänder sig till allmänhet, små och medelstora företag,
organisationer och skolan.
Beslutsunderlag
Energirådgivarna i Skåne- Verksamhetsplan för Klippans kommun 2014,
bilaga Au § 46/14.
Söderåsens Miljöförbund, Helena Holmgrens yttrande 2014-02-10.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Fastställer verksamhetsplan för kommunal energi- och klimatrådgivning i Klippans
kommun för 2014.
_____
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§ 47
Remittering av betänkandet SOU 2013:81- När vi bryr oss
KS 2014.0026.106

Ärendet
Regeringskansliet inkom 2014-01-16 med betänkande angående förslag om
samverkan och utbildning för att effektivt förebygga våldsbejakande extremism.
Brottsförebyggare/säkerhetssamordnare Henrik Ehrenberg har tillsammans med
kommunens alkohol- och drogsamordnare, Bert-Inge Karlsson yttrat sig och
välkomnar initiativet.
Beslutsunderlag
Regeringskansliet skrivelse 2013-12-10.
Brottsförebyggare/säkerhetssamordnare, Henrik Ehrenbergs skrivelse 2014-02-11.
Arbetsutskottets beslut
Välkomnar lagstiftarens initiativ och har inget att erinra mot betänkandet.
_____
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§ 48
Ansökan om bidrag för att arrangera Svenskt Mästerskap i dressyr för
ponny och juniorer
KS 2014.0027.048

Ärendet
Åsbo Ryttarförening har 2014-01-20 inkommit med ansökan angående bidrag om
50 000 kr för att arrangera Svenskt Mästerskap i dressyr för ponny och juniorer som
arrangeras den 15-17 augusti vid Herrevads kloster Ljungbyhed.
Kultur- och fritidschef Börje Norén har yttrat sig enligt följande.
Åsbo Ryttarförening är en väletablerad förening i Ljungbyhed som under flera år har
satsat stora resurser på att bygga upp en ny ridsportanläggning vid Herrevads kloster.
Föreningen har 111 medlemmar och har under många år visat att man är en kunnig
och välrenommerad tävlingsarrangör.
Det är bl.a. mot den bakgrund som föreningen har blivit utsedd till att arrangera
Svenskt Mästerskap.
Ur varumärkets synpunkt har arrangemanget stor betydelse eftersom det lyfter fram
såväl kommunen som Ljungbyhed i ett positivt sammanhang.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår trots kommunens svåra ekonomiska
situation att föreningen beviljas ett bidrag om 25 000 kr till arrangemanget efter
redovisning.
Beslutsunderlag
Åsbo Ryttarförenings skrivelse 2014-01-07.
Kultur- och fritidschef, Börje Noréns skrivelse 2014-02-11.
Arbetsutskottets beslut
1. Godkänner bidrag om 30 000 kr till Åsbo Ryttarförening för arrangemang av
Svenskt Mästerskap för ponny och juniorer.
2. Finansiering sker genom Arbetsutskottets anslag till förfogande.
Av Arbetsutskottets anslag för 2014 kvarstår därefter 223 300 kr.
_____
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§ 49
SIKAB:s Försäljning av kv Tallen 15 och kv Brännaren 1 i Klippan
KS 2014.0004.253

Ärendet
Styrelsen för SIKAB har vid sammanträde den 16 december 2013, med förbehåll att
kommunfullmäktige ger sitt samtycke, beslutat att sälja fastigheterna kv. Tallen 15
och kv. Brännaren 1 i Klippan. Anledningen till försäljningen är att fastigheterna inte
längre uppfyller det ändamål som stadgas i bolagsordningens § 3 nämligen ”att inom
ramen för av kommunen givna direktiv och med optimalt resursutnyttjande verka för
näringslivsutvecklingen i kommunen”.
Bedömningen är att andra aktörer likväl kan och de facto redan nu, tillhandahåller
liknande lösningar dvs. uthyrning av lokaler till näringsverksamhet.
Som underlag för beslut om försäljning föreligger en värdering av Tallen 15 som på
SIKAB´s uppdrag utförts av värderingsmännen J & P AB i Värnamo. Värderingen
visar på ett marknadsvärde om 7 100 000 kr. Utifrån samma beräkningsgrund har
SIKAB gjort en värdering av Brännaren 1 till ett värde om 2 000 000 kr. Bokfört
värde är per den 31 december 2013 för fastigheterna 9 986 000 kr respektive
957 000 kr.
Treklövern Bostads AB har lagt ett bud på 9 800 000 kr och Svedulfs fastighetsbolag
Klippans Industri- och Hantverkscentrum (KIH) har lagt ett bud på 11 000 000 kr.
Styrelsen för SIKAB föreslår därför försäljning till KIH för en köpeskilling av
11 000 000 kr.
Ärendet återremitterades efter beslut i Kommunfullmäktige 2014-01-28 med uppdrag
om utredning av eventuellt intresse av förvärv föreligger hos befintliga hyresgäster
samt att inhämta ekonomisk utredning som visar ekonomisk avkastning i relation till
skillnad på avlagda bud.
Viking Färg AB inkom 2014-02-11 med anbud avseende del av Brännaren 1 med
köpeskilling om 1 500 000 kr.
Beslutsunderlag
SIKAB:s vd, Ulf Bengtssons skrivelse 2014-01-07.
Köpekontrakt, fastigheten Tallen 15 och Brännaren 1, bilaga a Au § 49/14.
J&P, värdeutlåtande Tallen 15 2013-03-13.
Egen värdering av Brännaren 1.
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 6.
SIKAB, brev 2014-01-30.
Socialdemokraterna Klippan, skrivelse 2014-02-06, bilaga b Au § 49/14.
Viking Färg AB, skrivelse 2014-02-10.
SIKAB:s vd, Ulf Bengtssons skrivelse 2014-02-11.
Kommunalråd, Bengt Svenssons skrivelse 2014-02-13, bilaga c Au § 49/14.
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Yrkanden
Rune Persson (S) yrkar på att ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen utan eget
förslag.
Bengt Svensson (M) yrkar på att avtal om överlåtelse av fastigheten kv. Tallen 15
och kv. Brännaren 1godkänns.
Ordföranden ställer proposition på Rune Perssons (S) förslag och Bengt Svenssons
(M) förslag finner att Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att bifalla Bengt
Svenssons yrkande om att avtal om överlåtelse av fastigheten kv. Tallen 15 och kv.
Brännaren 1godkänns.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Avtal om överlåtelse av fastigheten kv. Tallen 15 och kv. Brännaren 1godkänns
enligt bilaga a Au § 49/14.
_____
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