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§1
Ekonomisk information
KS 2013.1323.040

Ärendet
I delårsrapporten efter augusti 2013 visade kommunens båda stora nämnder stora
budgetöverskridanden. Socialnämndens prognos visade -11,7 mnkr för helåret 2013
och Barn- och utbildningsnämndens prognos visade -7,6 mnkr inkl.
Naturbruksgymnasiet. Övriga nämnder höll i stort sin budget.
I dagsläget konstateras kraftiga försämringar för verksamheterna inom
Socialnämndens område. Senaste prognos visar ca -20 mnkr för helåret 2013. Barnoch utbildningsnämnden fick tillskott med 2,2 mnkr i samband med delårsrapporten
och tillsammans med anpassningar i verksamheten är dess prognos i dagsläget
ca -3,7 mnkr. Denna förväntade summa hänförs i stort sett helt till förändringarna
inom Naturbruksgymnasiet.
Socialnämndens försämrade prognos är så pass dramatisk att särskilda åtgärder måste
vidtas. Totalt sett kommer kommunen med stor sannolikhet att visa ett negativt
årsresultat för 2013, trots tillskott med 14,8 mnkr i s.k. AFA-pengar. Rensat för
engångsposter visade delårsrapporten ett underskott på ca -12 mnkr. Enligt
branschens rekommendation borde Klippan ligga på ca +14 mnkr.
Ekonomikontoret bedömer att det idag är ett glapp mellan ekonomi och verksamhet i
storleksordningen 20-25 mnkr. Jämförelsevis motsvarar det nästan en kronas
skattehöjning.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens skrivelse 2013-12-02 samt prognos Socialförvaltningen.
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-12-11, § 282.
Kommunstyrelsens beslut
1. Konstaterar att det ekonomiska läget är allvarligt.
2. Socialnämnden uppmanas att med utökat stöd från Kommunledningsförvaltningen fortsätta arbeta intensivt för att få balans i ekonomin. Uppsägning
av fast anställd personal ska undvikas så långt möjligt, men är en acceptabel
åtgärd om det krävs för att få ekonomin i balans.
3. Samtliga nämnder uppmanas till extra sparsamhet kring årsskiftet och under
hela 2014.
4. Tillsättning av tjänster, såväl nya befattningar som ersättning av befintliga, ska
prövas av kommundirektör och personalchef.
5. Uppstart av nya projekt och aktiviteter prövas på samma sätt som ovan, och
varje förvaltning gör en genomgång av pågående projekt och aktiviteter och
bedömer möjligheten att minska omfattningen.
6. Kommundirektören får i uppdrag att bedöma om utomstående medverkan ska
anlitas för genomlysning av hela Socialförvaltningens verksamhetsområde.
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7. Kommundirektören får i uppdrag att i samråd med ekonomichefen tillsätta en
arbetsgrupp med en enda fråga på agendan: Balans i ekonomin.
8. Samtliga nämnder uppmanas att se över taxor och avgifter, och snarast lämna
förslag på justeringar i de fall det bedöms som möjligt och rimligt.
9. Samtliga nämnder och förvaltningar uppmanas att fortsätta utöka samverkan
med närliggande kommuner.
10. Kommunstyrelsen återkommer inför starten av 2015 års budgetarbete (första
kvartalet 2014) med tydliga krav på effektiviseringar i verksamheten. Vid det
tillfället klargörs också hur en total genomlysning av samtliga nämnders
verksamhet ska utformas.
11. Politisk styrgrupp tillsätts under begränsad tid för angivna åtgärder (p 1-10) för
ekonomin. Kommittén ska bestå av ordförande och andre vice ordförande
från de fyra stora nämnderna Kommunstyrelsen, Socialnämnden,
Barn- och utbildningsnämnden samt Kultur- och Fritidsnämnden.
_____
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§2
Intern kontrollplan för 2014
KS 2013.1326.040

Ärendet
Ekonomikontoret har lämnat förslag på intern kontrollplan för 2014 avseende
Kommunstyrelsens verksamhetsområden.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets skrivelse 2013-11-18, bilaga Ks § 2/14.
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-12-11, § 284.
Kommunstyrelsens beslut
Intern kontrollplan för 2014 fastställs.
_____
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§3
Klippan 3:8, m.fl. del av (Fabriksvägen) - detaljplan för industri m.m.
KS 2013.0567.214

Ärendet
Syftet är att utöka Åbytorps industriområde mot väster, längs väg 13.
Det aktuella planområdet ligger i västra delen av Klippans tätort. Marken utgörs av
åkermark, och begränsas i väster av väg 13, i norr av detaljplanerad industrimark
intill Skånebanan, i öster av befintligt industriområde längs Ravingatan samt i söder
av Fabriksvägen och en dubbel 20 kV-ledning.
Planarealen är ca 2 ha. Klippans kommun är ägare till marken inom planområdet.
Planförslaget medger bebyggelse för industri-, lager-, kontors- och handelsändamål
(sällanköpshandel).
Riksväg 13 utgör transportled för farligt gods. Västra delen av planområdet har
därför givits en begränsad användning enl. RIKTSAM.
Förslaget har varit utställt för samråd under tiden 2012-11-19—12-03. Under
samrådstiden har tolv skrivelser inkommit, vilket framgår av samrådsredogörelsen.
Planen handläggs enligt normalt planförfarande.
Beslutsunderlag
Planhandlingar, Pbn au § 91/13.
Protokollsutdrag Plan- och byggnämnden 2013-11-18 § 95, bilaga Ks § 3/14.
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-12-11, § 288.
Kommunstyrelsen beslut
Detaljplan för Klippan 3:8, del av, ställs ut för granskning.
_____
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§4
Detaljplaneuppdrag för bostadsändamål - Söndraby 1:8, del av Ansökan
KS 2012.1193.214

Ärendet
Syftet med planen är att komplettera det befintliga bostadsområdet i Söndraby, i
anslutning till nuvarande MHF-gården (föreningslokal till Motorförarnas
Helnykterhetsförbund) med tre nya villatomter. Planen tillåter även sammanbyggda
rad- och parhus.
Dessutom medger planförslaget att tre befintliga villafastigheter kan utöka sina
tomter, genom att kommunal parkmark ändras till bostadsmark. Den nya
bebyggelsen ansluter till befintlig infrastruktur i form av gatu- och va-nät,
kollektivtrafik, skolor, rekreationsområden m.m. Planen handläggs enligt normalt
planförfarande.
Informationsmöte hölls den 10 april 2013 i Klippans sessionssal. Vid detta tillfälle
framfördes kraftig kritik av närboende, mot de föreslagna villatomterna, som bl.a.
anses minska utsikten och tillgängligheten till omkringliggande rekreationsområde.
I Plan och byggnämnden föregicks beslutet av votering där 5 var emot att ställa ut
förslaget till samråd och 4 var för att ställa ut förslaget. Ann-Charlotte Pihl Larsson
och Jesper Hansen reserverade sig i Plan- och byggnämnden mot beslutet och
föreslog istället att göra en frimärksplan av MHF-tomten.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Plan och byggnämnden 2013-11-18, § 96.
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-12-11, § 289.
Kommunstyrelsens beslut
1. För närvarande inte gå vidare med aktuellt förslag till detaljplan för
bostadsändamål Söndraby1:8.
2. Möjlighet till justeringar av förslaget skall undersökas.
_____
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§5
Verksamheten på Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby från och med
höstterminen 2013
KS 2012.1099.612

Ärendet
Ägarna till naturbruksfastigheten i Östra Ljungby, Sveriges Naturbruksgymnasium
AB (nedan kallade SNB), har framfört önskemål om att kommunen prövar en
alternativ plan för skolverksamheten vid skolan i Östra Ljungby. Alternativplanen
innebär i grova drag att kommunen ytterligare ett år är fortsatt huvudman för
utbildningen medan SNB tar totalansvaret för ekonomin.
Bakgrunden till önskemålet har två olika perspektiv. Dels vill man kunna vara tydlig
i den kommande ansökningsperioden att aktuella utbildningar kommer att
genomföras oavsett resultatet av den pågående prövningen vid
förvaltningsdomstolen. Dels vill man vid ett eventuellt avslag i förvaltningsrätten av
skolinspektionens nekade skoltillståndet få möjlighet till förnyad ansökan om
tillstånd inför kommande läsår.
Huvuddragen i alternativplanen:
 Ett särskilt avtal mellan kommun och SNB upprättas. Av avtalet framgår att det
gäller under kommande läsår samt upphör om SNB får skoltillstånd.
 Kommunen är fortsatt huvudman för aktuella utbildningar.
 Kommunen tar ansvaret för skolledning, kärnämnena samt elevvård och
motsvarande.
 SNB tar ansvaret för övriga delar i utbildningen, praktiktjänst och elevboende
mm.
 Elevpengarna som går till kommunen finansierar den del av verksamheten som
kommunen ansvarar för (motsvarar ca tre heltidstjänster) samt går i resterande
del vidare till SNB för att finansiera deras del i avtalet. SNB tar därmed ansvar
för att finansiera eventuella underskott i verksamheten. Kommunens kostnad
under läsåret 2014/15 skulle således bli plus minus noll.
Konsekvenser av alternativplanen:
 Det ökade intresset och därmed ökade elevintaget som skedde det senaste läsåret
får förutsättningar att fortsätta.
 Kommunen har fortsatt ansvar för kvaliteten i utbildningen vilket måste vara
tydligt reglerat i eventuellt avtal.
 Kommunens kostnad för avveckling bedöms sammantaget bli lägre och
senareläggs i det fall de trots allt faller ut pga. nedläggning av utbildningarna.
Vid ett eventuellt positivt ställningstagande till en alternativ handlingsplan kommer
aktuella avtal att slutligen beslutas av kommunstyrelsen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträdet 2014-01-08 föreslå
Kommunstyrelsen att ställa sig positiv till angiven handlingsplan samt uppdra åt
kanslichefen att i samråd med Barn- och utbildningsförvaltningen utarbeta förslag till
avtal. Skolinspektionen beslutade 2014-01-15 att godkänna Sveriges
Naturbruksgymnasium AB som huvudman för skolverksamhet varför föreslagen
handlingsplan inte längre fyller någon funktion.
Beslutsunderlag
Kommunalrådets skrivelse 2013-12-03.
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-12-11, § 291.
Yrkande
Bengt Svensson (M) yrkar att ärendet avslutas med anledning av beslut om
godkännande av huvudman från Skolinspektionen.
Kommunstyrelsens beslut
Mot bakgrund av Skolinspektionens beslut om godkännande av Sveriges
Naturbruksgymnasium AB som huvudman avslutas ärendet.
_____
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§6
Motion om inrättande av en teknisk nämnd i Klippans kommun- Svar
KS 2013.1025.001

Ärendet
Torsten Johansson (C) har lämnat in en motion med förslag om att
Kommunfullmäktige beslutar: att inrätta en teknisk nämnd, att nämnden ska omfatta
7 ledamöter och 7 ersättare samt att nämnden inrättas from den 1 januari 2014.
Demokratiberedningen har den 5 november 2013 behandlat motionen. Torsten
Johansson (C) yrkade bifall till motionen medan Kerstin Persson (S) och Jan-Olof
Karlsson (M) yrkade avslag på motionen. Ordföranden ställde proposition på
förslagen och fann att Demokratiberedningen beslutade föreslå att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Motion av Torsten Johansson (C) 2013-10-17, bilaga Ks § 6/14.
Protokollsutdrag Demokratiberedningens 2013-11-05, § 3.
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-12-11, § 298.
Yrkande
Bengt Svensson (M) och Therese Borg (SD) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag
om att avslå motionen.
Carl-Axel Wilhelmsson (C) yrkar bifall till motionen.
Efter att ordföranden ställt proposition på förslagen finner ordföranden att
Kommunstyrelsens bifallit Bengt Svenssons yrkande om bifall till Arbetsutskottets
förslag om att avslå motionen.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Motionen avslås.
_____
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§7
Deltagande som avtalskommun i Kompetenscentrum mot våld i nära
relation
KS 2013.1236.106

Ärendet
Kommunstyrelsen har fått en förfrågan från Länsstyrelsen Skåne och Malmö Stad
att delta som avtalskommun i Kompetenscentrum mot våld i nära relation. Kostnaden
2014 för att delta beräknas bli 2,70 kr per kommuninvånare och år. Socialnämnden
har fått 50 tkr i projektpengar för att utbilda personal inom kommunen i frågorna.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Klippans kommun för närvarande inte
deltar som avtalskommun i Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.
Socialförvaltningen är i uppbyggnadsfasen kring arbetet med våld i nära relationer
och det behövs fokus på en grundläggande uppbyggnad kring samarbete och
grundstruktur kring rutiner inom området innan det är aktuellt att gå in i ett
samarbete kring ett kompetenscentrum. Socialförvaltningen föreslår därför att
Klippans kommun för närvarande inte deltar som avtalskommun i
Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.
Beslutsunderlag
Förfrågan om deltagande som avtalskommun i Kompetenscentrum mot våld i nära
relation, Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad, 2013-11-08.
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-25, § 170.
Socialchefens och utvecklingskoordinatorns skrivelse 2013-12-04.
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-12-11, § 299.
Yrkande
Bengt Svensson (M) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag om att för närvarande
inte delta som avtalskommun i Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.
Kommunstyrelsen beslut
Klippans kommun deltar för närvarande inte som avtalskommun i
Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.
_____
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§8
Ansökan om bidrag till Webb-tv-sändning från Klippan Lady Open 2014
KS 2013.1306.048

Ärendet
Klippans Brottarklubb ansöker om ett finansieringsbidrag på 50 tkr för
genomförandet av webb-tv-sändning från Klippan Lady Open (KLO) 2014. Webbtv-sändning av Klippans Brottarklubbs internationella dambrottningstävling Klippan
Lady Open ägde rum för första gången 2012. Detta tack vare kommunens bistånd
med ett bidrag om 60 tkr. Sändningarna tilldrar sig stort både i Sverige och
internationellt. Över 200 000 besök på webbplatsen har noterats. Brottarklubben
arbetar vidare på att få fler finansiärer men förlitar sig inför 2014 på kommunens
välvilja.
Yttrande har inhämtats från kultur- och fritidsförvaltningen vari det anförs. Klippan
Lady Open är för närvarande den största och mest uppmärksammade idrottstävlingen
i Klippans kommun. Arrangemanget har stor medial bevakning och inom
brottningssporten är tävlingen viktig för att de bästa brottarna ska få tävla mot
kandidater i världsklass. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen, trots
kommunens mycket ansträngda ekonomiska läge, att 50 tkr anslås till webb-tvsändningar av Klippan Lady Open 2014.
Beslutsunderlag
Ansökan Klippans Brottarklubb 2013-11-21.
Kultur- och fritidschefens skrivelse 2013-12-03.
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-12-11, § 300.
Yrkande
Therese Borg (SD) yrkar avslag på Arbetsutskottets förslag.
Jacob Von Post (M) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag.
Efter att ordföranden ställt proposition på förslagen finner ordföranden att
Kommunstyrelsens bifallit Jacob Von Post´s yrkande om bifall till Arbetsutskottets
förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Anslår 50 000 kr till Klippans Brottarklubb för webb-tv-sändning av Klippan
Lady Open.
2. Finansieringen sker genom Kommunstyrelsens anslag till förfogande för år 2014.
Reservation
Therese Borg (SD) reseverar sig mot beslutet, bilaga Ks § 8/14.
_____
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§9
Arbetsordning för skyddsjägare (kommunjägare)
KS 2013.1342.434

Ärendet
Gällande arbetsordning för skyddsjägare (kommunjägare) antogs av
Kommunstyrelsen 2002. Lagstiftning och praxis har sedan 2002 reviderats varför det
krävs vissa revideringar av arbetsordningen.
I arbetsordningen har förtydligats att skyddsjakt bedrivs för att förebygga skador av
vilt som utgör sanitär olägenhet inom detaljplanelagt område. Den myndighet som
bedömer om sanitär olägenhet föreligger är miljönämnd (Söderåsens Miljöförbund).
Det är väsentligt att kommunal skyddsjakt inte förväxlas med jakt som utförs på
uppdrag av andra myndigheter såsom eftersök av trafikskadat vilt
(eftersöksjakt/eftersöksjägare) som erfordrar andra tillstånd och ställer andra krav.
Arbetsordningen har även förtydligats avseende övergivna/förvildade katter (p 5),
väst och magnetskylt (p8) och legitimation (p 9). Det föreslås även ändring av den
fasta omkostnadsersättningen (p 10) som innebär en höjning från 1200 kr/år till 1 500
kr/år samt för samordnaren 2000 kr/år.
Polismyndigheten, Klippans jakt- och viltvårdsförening samt skyddsjägarna har
samtliga beretts möjlighet att yttra sig över arbetsordningen. Framförda synpunkter
har beaktats vid arbetsordningens utformning.
Beslutsunderlag
Arbetsordning 2013-11-27, bilaga Ks § 9/14.
Kanslichefens skrivelse 2013-11-27.
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-12-11, § 301.
Kommunstyrelsens beslut
Arbetsordning för skyddsjägare avseende skadedjursbekämpning inom detaljplanelagt område i Klippans kommun fastställs.
_____
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§ 10
Konstgräsplan på Åbyvallen
KS 2012.0757.826

Ärende
Teknisk chef Björn Pettersson har i Arbetsutskottet informerat om upphandling av
konstgräsplan.
Med annat miljövänligare granulat ökar kostnaden från 4,8 mkr till 5,2 mkr, dvs.
kostnadsökning om 400 000 kr. Projektet har sedan tidigare utökats med 300.000 kr
varför det är 700.000 kr som hanteras i kompletteringsbudget 2014.
Yrkanden
Ann-Sofie Karlsson (KD) och Carl-Axel Wilhelmsson (C) yrkar avslag på
Arbetsutskottets förslag om kostnadsökning på 400.000 kr med hänvisning till att de
inte ryms inom Kommunfullmäktiges beslut angående anslagna projektmedel
(Kf 2013-04-23, § 36).
Rune Persson (S), Therese Borg (SD), Jens Westring (MP), Michael Nemeti (S),
Christer Johansson (C) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag.
Michael Nemeti (S) yrkar på tillägg att kontrollplanen genomförs i enlighet med
tidigare beslut.
Bengt Svensson (M) yrkar avslag på Michael Nemetis (S) tilläggsyrkande om att
kontrollplan genomförs i enlighet med tidigare beslut.
Ordföranden ställer proposition på Arbetsutskottets förslag och
Ann-Sofi Karlssons (KD), Carl-Axel Wilhelmssons (C) yrkanden om avslag och
finner att Kommunstyrelsen bifallit Arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkännes:
Den som stödjer Arbetsutskottets förslag rösta Ja.
Den som stödjer Ann-Sofie Karlssons och Carl-Axel Wilhelmssons förslag röstar
Nej.
Vid votering avges 10 Ja- röster från Jens Westring, Jacob Von Post, Tommy
Cedervall, Rune Persson, Olle Nilsson, Kerstin Persson, Michael Nemeti, Gunilla
Svensson, Therese Borg och Bengt Svensson samt 3 Nej-röster från Christer
Johansson, Carl-Axel Wilhelmsson och Ann-Sofie Karlsson.
Kommunstyrelsen har därmed bifallit Arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på Michael Nemetis (S) tilläggsyrkande om att
kontrollplan genomförs i enlighet med tidigare beslut och Bengt Svenssons (M)
yrkande om avslag. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutat avslå Michael
Nemetis tilläggsyrkande.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2014-01-15

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänner kostnadsökning om 400 000 kr.
2. Kostnaden om 700 000 kr hanteras i kompletteringsbudget för 2014.
Reservation
Ann-Sofie Karlsson (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Michael Nemeti (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
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§ 11
Brottningscenter i Klippan
KS 2012.0631.106

Ärende
Brottningsgymnasiet har funnits i Klippan sedan 1975. Sedan 2008 har verksamheten
bedrivits i Ljungbyhed där såväl internat som ändamålsenliga träningslokaler har
hyrts av Ljungbyhed Park AB. Verksamheten har omfattat 20-25 elever. Inför läsåret
2014/2015 beviljades RIG (riksidrottsgymnasium) med fyra elevplatser per år. Detta
innebär dock inte någon ökning av det totala antalet ”brottarelever”.
Även om det utgår vissa särskilda ersättningar för de aktuella idrottseleverna bedrivs
verksamheten med underskott. Bland annat är det inte möjligt att få full
kostnadstäckning för internatboendet.
Prognosen för 2013 är ett underskott i storleksordningen 2 miljoner kronor där
merparten av kostnaderna gäller träningspersonal samt lokaler. Underskottet
finansieras idag inom ramen för Barn- och utbildningsnämndens budget (gymnasium
egna elever). Vid en fortsättning av verksamheten bör finansieringen ske genom ett
eget anslag.
Den nya inriktningen av gymnasieskolan (GY 11) samt flytten av golfgymnasiet från
Klippan (Ljungbyhed) till Helsingborg har resulterat i att förutsättningarna påtagligt
förändrats. Diskussioner har förts och vissa förstudier gjorts kring en satsning på ett
nytt brottningscentrum i Klippans tätort med lokalisering i kvarteret Sågen. En sådan
satsning skulle även innebära att Klippans Brottningsklubb fick tillgång till
uppgraderade lokaler. Finansieringen kan till en del ske genom omfördelning av idag
befintliga hyreskostnader i Ljungbyhed samt Klippan. Man kan dock konstatera att
totalkostnaden ökar i storleksordningen 500 – 600 tusen kronor per år. Denna kalkyl
bygger på en avskrivningstid på 15 år för idrottslokalerna och 30 år för
internatlokalerna. Riksidrottförbundets bidragsbestämmelser innebär att kommunen
endast får en mindre del av kostnaderna täckta.
Någon form av inriktningsbeslut behöver tas av Kommunstyrelsen alternativt
Kommunfullmäktige för att kunna ta ställning till hur processerna skall drivas vidare.
Hyresavtalen i Ljungbyhed är uppsagda och vad gäller Klippan blir det automatisk
förlängning om inte uppsägning sker i vår vilket innebär att man ganska snart måste
fatta beslut kring eventuella förlängningar på kort eller lång sikt. En fortsatt
lokalisering i Ljungbyhed är möjlig åtminstone i det korta perspektivet. En viss
sänkning av totalkostnaden för Ljungbyhedslokalerna torde vara möjlig vid en
förlängning.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2014-01-15

Beslutsunderlag
Jan-Eric Assarssons skrivelse 2013-12-23.
Bengt Svenssons (M) skrivelse 2014-01-07.
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-01-08, § 6.
Brottarklubbens skrivelse 2014-01-15.
Yrkande
Bengt Svensson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar föreslå Barn- och
utbildningsnämnden att avveckla verksamheten på brottningsgymnasiet samt
uppmana Barn- och utbildningsförvaltningen överväga att tillfälligt stänga
intagningen för aktuell inriktning i avvaktan på slutligt beslut i nämnden.
Therese Borg (SD) och Tommy Cedervall (FP) yrkar bifall till Bengt Svenssons
förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreslå Barn- och utbildningsnämnden att avveckla brottningsgymnasieverksamheten.
2. Uppmanar Barn- och utbildningsförvaltningen att överväga att i avvaktan på
slutligt beslut i Barn- och utbildningsnämnden stänga intagningen för
aktuell inriktning.
_____
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§ 12
Kostnadsfria vattenprover för enskilda fastighetsägare
KS 2013.1396.340

Ärende
Teknisk chef Björn Pettersson har i Arbetsutskottet informerat om arbetet med
provtagning av vattenkvaliteten i enskilda brunnar. Tekniska kontorets personal utför
provtagning vilka sedan skickas för analys. Under 2013 togs 53 provtagningar á 1400
kr vilket uppgår till ca. 73 000 kr som betalas av Miljöstyrgruppen.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-01-08, § 7.
Yrkande
Bengt Svensson (M) yrkar att permanentboende och i kommunen folkbokförd
fastighetsägare genom kommunens försorg kan erhålla ett (1) kostnadsfritt
vattenprov per fastighet i de fall hushållet har hemmavarande barn under sju år.
Therese Borg (SD) yrkar bifall till Bengt Svenssons förslag.
Socialdemokratiska gruppen kommer att ta ställning vid Kommunfullmäktiges
sammanträde.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Permanentboende och i kommunen folkbokförd fastighetsägare kan genom
kommunens försorg erhålla ett (1) kostnadsfritt vattenprov per fastighet i de fall
hushållet har hemmavarande barn under sju år.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 13
Taxor för Söderåsens miljöförbund
KS 2013.1392.043

Ärendet
Högsta Förvaltningsdomstolen har den 12 december 2013 beslutat att undanröja
underinstansernas avgörande i ett mål gällande Ystad- Österlenregionens
kontrollavgift avseende miljötillsyn. Av domskälen framgår att miljöförbundet inte
har varit behörigt att fatta beslut om taxan. Högsta Förvaltningsdomstolen menar att
det krävs grundlagsstöd för att kommuner skall kunna överlämna föreskriftsrätt
enligt 8 kap regeringsformen till annat organ och att sådant saknas.
Kommunfullmäktige i Klippan antog 2009-02-24 gemensam taxa för
samverkansområdet som sedan fastställdes av Miljöförbundets direktion i september
2009.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har efter domen i Högsta
Förvaltningsdomstolen rekommenderat kommunalförbunden att ta upp sina taxor för
fastställelse i varje medlemskommuns Kommunfullmäktige innan fakturering.
Mot bakgrund av rättsfallet är rättsläget oklart och för att tillförsäkra att taxorna
uppfyller lagstadgade krav dvs. antagits av behörig instans överlämnas taxorna till
respektive medlemskommun för godkännande. Det innebär inte någon ändring av
taxorna eller ändrat avgiftsuttag för 2014.
Beslutsunderlag
Söderåsens Miljöförbunds skrivelse 2014-01-07 med taxor.
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-01-08, § 8.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Fastställer följande taxor antagna av Söderåsens Miljöförbund under år 2009-2013:
1.
2.
3.
4.
5.

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, bilaga A Ks § 13/14.
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, bilaga B Ks § 13/14.
Taxa för tillsyn enligt alkohollagen, bilaga C Ks § 13/14.
Taxa för tillsyn enligt tobakslagen, bilaga D Ks § 13/14.
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel,
bilaga E Ks § 13/14.
6. Taxa för tillsyn över solarieverksamhet enligt strålskyddslagen,
bilaga F Ks § 13/14.
7. Taxa för kopiering av handlingar, bilaga G Ks § 13/14.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2014-01-15

§ 14
Budget 2015- tidplan
KS 2013.1122.041

Ärendet
Ekonomikontoret har upprättat tidplan för budgetarbetet inför 2015.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets förslag till tidplan 2013-11-14.
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-01-08, § 9.
Kommunstyrelsens beslut
Tidplan för budgetarbete 2015 fastställs enligt bilaga Ks § 14/14.
_____
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§ 15
Omsättning av lån under 2014
KS 2013.1379.045

Ärendet
Ekonomichef Boje Jarl har i skrivelse 2013-12-17 redovisat att följande lån kommer
att omsättas under 2014.
Låneinstitut
Nordea Hypotek
Swedbank
Handelsbanken

Förfallodag
Belopp
fn 3 månader rörlig ränta 3 000 000
2014-01-28
6 000 000
2014-09-01
35 000 000

Beslutsunderlag
Ekonomichefens skrivelse 2013-12-17.
Beredningsförslag Arbetsutskottet 204-01-08, § 10.
Kommunstyrelsens beslut
Föreslagen omsättning av lån godkänns.
_____
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§ 16
Ansökan från Lions Club Klippan om bidrag till Klippanfestivalen 2014
KS 2013.1372.048

Ärendet
Lions Club Klippan ansöker om 100 tkr för att genomföra Klippanfestivalen 2014.
Festivalen avses likt tidigare år ha ett brett utbud av aktiviteter och beräknas pågå i
tre dagar under veckan före midsommar.
Beslutsunderlag
Lions Club Klippans skrivelse 2013-11-26.
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-01-08, § 11.
Yrkande
Therese Borg (SD) yrkar avslag på Arbetsutskottets förslag om att anslå 100.000 kr
till Lions Club för Klippanfestivalen 2014.
Ordföranden ställer proposition på Therese Borgs (SD) förslag och Arbetsutskottets
förslag och finner att Kommunstyrelsen bifallit Arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Anslår 100 tkr till Lions Club för Klippanfestivalen.
2. Finansiering sker genom Kommunstyrelsen anslag till förfogande för år 2014.
Carl- Axel Wilhelmsson (C) lämnar sammanträdeslokalen och deltar ej i beslutet
med anledning av jäv.
Reservation
Therese Borg (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga Ks § 16/14.
_____
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§ 17
Motion om att lättillgängliga handlingar gynnar demokratin- Svar
KS 2013.1246.100

Ärendet
Christian Hendlertz m.fl. (SD) har 2013-11-06 inkommit med motion om att
lättillgängliga handlingar gynnar demokratin. De har föreslagit att alla handlingar
som utgör underlag för politiska beslut (med undantag för sekretessbelagda
handlingar) hädanefter ska publiceras på kommunens hemsida i samband med att
handlingarna skickas ut till ledamöter och ersättare.
För all publicering av uppgifter på webben gäller Personuppgiftslagen (PUL) vars
syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks. Lagen
stadgar förbud mot att publicera s.k. känsliga personuppgifter (uppgift om ras, etniskt
ursprung, religiös övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv m.m.)
om det inte finns ett samtycke från den registrerade eller om denne själv på ett tydligt
sätt offentliggjort uppgifterna. Det råder tillika förbud mot att publicera uppgifter
som omfattas av sekretess eller utgör integritetskänslig information såsom uppgift
om enskilds personliga förhållanden eller uppgift som har nära koppling till den
enskildes privata sfär, personnummer eller uppgift om lagöverträdelse.
Direkt utpekande personuppgifter rörande enskilda, till exempel namn, får publiceras
bara om dessa och övriga publicerade uppgifter, enskilt eller sammantaget, inte kan
antas leda till att den registrerades personliga integritet kränks. Även personuppgifter
som enskilt betraktas som harmlösa kan vid en publicering på webben komma att
anses som kränkande. För bedömning av om publicering kan ske måste en
intresseavvägning göras i varje enskilt fall. Vid sådana bedömningar ska kommunens
intresse av att publicera personuppgifter om enskilda på sin webbplats vägas mot den
enskildes intresse av en fredad och privat sfär.
Ovan redovisade krav innebär att samtliga uppgifter måste granskas före publicering
på webben (kommunens hemsida). Av samma skäl kommer allt underlag som
förtroendevalda i framtiden får del av genom sammanträdesportalen inte publiceras
på kommunens hemsida. Förtroendevalda kommer, i likhet med tjänstemän, erhålla
en särskild behörighet för åtkomst. Detta är en vanlig lösning hos kommuner vad
gäller sammanträdesportaler för att inte agera i strid med Personuppgiftslagen.
Många handlingar har inför behandling av ärenden i första instans inte blivit
allmänna enligt tryckfrihetsförordningen (tjänstemannayttranden, interna utredningar
m.m.) och är därför inte offentliga. Man kan reflektera över om det är rimligt att ej
allmänna handlingar publiceras. Det ska understrykas att medbordialog och
information till kommuninvånare är viktigt. Kommunen har en mycket stor öppenhet
vad gäller handlingar varför såväl allmänhet som massmedia har mycket goda
möjligheter till insyn i kommunens verksamhet.
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Då det saknas resurser för att PUL-granska alla handlingar som utgör underlag för
beslut förordas att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Christian Hendlertz motion 2013-11-06, bilaga A Ks § 17/14.
Kanslichef Lars-Åke Svensson skrivelse 2012-12-27.
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-01-08, § 12.
Yrkande
Therese Borg (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på Therese Borgs (SD) förslag och Arbetsutskottets
förslag om avslag på motionen och finner att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige avslå motionen.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Reservation
Therese Borg (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga B Ks § 17/14.
_____
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§ 18
SIKAB:s Försäljning av kv. Tallen 15 och kv. Brännaren 1 i Klippan
KS 2014.0004.253

Ärende
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 & Hantverkscentrum KB (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.
Beslutsunderlag
SIKAB´s vd Ulf Bengtssons skrivelse 2014-01-07 inklusive köpekontrakt.
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-01-08, § 15.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Avtal om överlåtelse av fastigheten kv. Tallen 15 och kv. Brännaren 1 godkänns
enligt bilaga Ks § 18/14.
_____

Signatur justerare
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§ 19
Finansiella rapporter 2013
KS 2013.0086.041

Ärendet
Finansiell rapport per 2013-12-31 föreligger.
Beslutsunderlag
Finansiell rapport tom. 2013-12-31, bilaga Ks § 19/14.
Kommunstyrelsens beslut
Rapporten godkänns.
_____
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§ 20
Anslag till skyltning- och informationsmaterial gällande kommunens
strövstigar och slingor
KS 2013.1304.823

Ärende
Klippans kommuns strövstigar och slingor 2013
1. Cösters stig 3,3 km
2. Åslingan 3,1 alternativt 3,6 km
3. Elfdalsslingan 3,0 km
4. Vedby stig (under uppbyggnad)
5. Bruksslingan 1,7 km
6. Forsmölleslingan 2,1 alternativt 0,8 km
7. Vasasjöslingan 3,4 km
8. Kopparmölleslingan 2,5 km
9. Klockareslingan 2,5 km
10. Nybodammslingan 2,3 km alternativt 3,3 km
11. Ljungbyhedsstigen 1,6 km
Ansvarig nämnd och förvaltning för strövstigar och slingor är Kultur- och
fritidsnämnden och dess förvaltning. Budget för år 2013 uppgår till 69 000 kr.
Allt informationsmaterial produceras av avdelningen för näringsliv och
kommunikation. Samtliga stigar finns redovisade med kartblad som pdf fil på
kommunens hemsida. I anslutning till stigar o slingor finns på minst en plats
informationstavlor. Ett informationshäfte trycks upp och finns tillgängligt på
turistbyrån, reception m.fl. platser samt finns med i välkomstpaketet som skickas ut
till nyinflyttade.
Kommunstyrelsen beslut
1. Godkänner anslag om 30.000 kr för skyltning- och informationsmaterial till
Kultur- och fritidsförvaltningen.
2. Finansiering sker genom Kommunstyrelsens anslag till förfogande för år 2014.
_____
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§ 21
Delegationsärende
.

Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäls följande beslut fattade på
kommunstyrelsens uppdrag:
2012-12-11

Enligt protokoll, §§ 282-302

Bostadsanpassningsbidrag
för tiden 2013-11-01- 2013-11-30.

Teknisk förvaltning
Assistent

Dnr 2013.0625-17.041
Nyupplåning enligt beslut i KF 2013-10-22, § 94

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 22
Informationsärende
Ärende
Följande informationsärenden föreligger och läggs med godkännande till
handlingarna.
Dnr 2012.0965-25.041
Barn- och utbildningsnämnden- Protokoll 2013-11-25, § 162/13 angående
internbudget 2014.
Dnr 2012.0579-6.214
Plan- och byggnämnden- Protokoll 2013-11-18, § 94/13 gällande Klippan 3:145 del
av- detaljplan för bostadsändamål- förslag till granskning.
Dnr 2012.1060-5.436
Byggrådet BiStRö- Skrivelse till Länsstyrelsen i Skåne län angående ansökan från
Svenska Kaolin AB om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Billinge Fälad.
Dnr 2012.1099-69.612
Skolinspektionen – Yttrande i mål nr 24680-13, Sveriges Naturbruksgymnasium AB.
Dnr 2013.1391-1.014
Svensk Kollektivtrafik- Färdplan ”Kollektivtrafikens roll i en hållbar
samhällsutveckling.
Dnr 2013.1326-2.040
Barn- och utbildningsnämnden- Protokoll 2013-11-25, § 168/13 gällande Intern
kontrollplan 2014.
Dnr 2013.1362-1.106
Kommunassurans Syd Försäkrings AB- Återköp av aktier i Kommunassurans Syd
Försäkrings AB.
Dnr 2013.1371-1.106
Region Skåne- Folkhälsorapport Skåne 2013.
Dnr 2013.1381-1.106
Sveriges Kommuner och Landsting- Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om förbättrad patientsäkerhet 2014.
Dnr 2013.1382-1.106
Sveriges Kommuner och Landsting- Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om fördjupade medicinska utredningar 2014-2015.
Dnr 2013.1383-1.106
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Sveriges Kommuner och Landsting- Överenskommelse för 2014 mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god
kvalitet inom socialtjänsten.
Dnr 2013.1384-1.106
Sveriges Kommuner och Landsting- Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner
och Landsting och staten om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa
2014.
Dnr 2013.1385-1.106
Sveriges kommuner och landsting- Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka
äldre 2014.
Dnr 2013.1386-1.106
Sveriges kommuner och landsting- Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om att stärka barnets rättigheter i Sverige.
Dnr 2013.1387-1.106
Sveriges kommuner och landsting- Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälsooch sjukvård 2014.
Dnr 2013.0680-3.214
Plan- och byggnämnden- Protokoll 2013-12-16, § 106/13 angående Kv. Vipan m.fl.
Dnr 2013.1287-1.214
Ängelholms kommun- Samråd om detaljplan för Ängelholm 3:55, 3, 28 m.fl.
Klippanvägens förlängning, Centrum/Nybroområdet.
Dnr 2013.1404-1.291
Barn- och utbildningsnämnden- Protokoll 2013-11-25, § 166/13 angående
idrottshallens skick på Nya Snyggatorpskolan.
Dnr 2013.0847.292
Barn- och utbildningsnämnden- Protokoll 2013-11-25, § 163 gällande
brottningsgymnasiets lokalisering.
Dnr 2013.0031-17.318
Förvaltningsrätten i Malmö- Dom 2013-11-27 gällande driftsbidrag för vägförening
med statligt bidrag.
Dnr 2013.1393-1.340
Sveriges kommuner och landsting- Skydda vattnet- en prioriterad fråga.
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Dnr 2013.1403-1.400
Världsnaturfonden WWF- Nyhetsbrev WWW Earth Hour 2014.
Dnr 2013.1288-1.417
JD Stenqvist AB- Samråd i miljöärende.
Dnr 2013.0918-7.440
Söderåsens Miljöförbund- Protokoll 2013-12-10, § 124/13 gällande tillsynsansvar för
tobak, folköl, receptfria läkemedel i Klippans kommun.
Dnr 2013.1223-31.611
Skolväsendets överklagandenämnd- Överklagat beslut om överflyttning av elever
från Färingtofta skola till Ljungbyhedsskolan.
Dnr 2013.1394-1.872
Länsstyrelsen Skåne- Beslut 2013-11-26 till Berit Gustavsson gällande tillstånd till
ingrepp i fast formlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten
Riseberga 5:55, fornlämning nr 416.
Dnr 2014.2-1.416
Länsstyrelsen Skåne – Beslut 2013-12-09 gällande upphävande av beslut om
överlåtet ansvar för operativ tillsyn enligt miljöskyddslagen.
Dnr 2014.3-1.460
Livsmedelsverket – Ny kontrollmyndighet för företag som producerar animaliska
livsmedel.
Folkhälsorådet- Sammanträdesprotokoll 2013-11-19.
NÅRAB – Sammanträdesprotokoll 2013-11-29.
Söderåsens Miljöförbund- Sammanträdesprotokoll 2013-12-10.
Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 13:51, Barns skulder.
Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 13:65, Linköpings tingsrätts dom.
Fråga om vilken anställningsform en arbetstagare haft och hur anställningen upphört.
Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 13:66, Överenskommelser inom
socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård avseende en fortsättning av
pågående utvecklingsarbeten under 2014.
Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 13:67, Basbelopp för år 2014.
Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 13:68, Konsekvenser av skärpta
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behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare samt
övergångsbestämmelser.
Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 13:69, Tekniksprånget i kommuner och
landsting/regioner.
Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 13:70, Värdesäkring av ersättning som
betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd
enligt AGS-KL.
Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 13:72, Budgetförutsättningar för åren
2013-2017.
Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 13:73, Redovisningsfrågor 2013 och
2014.
Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 13:75, Förslag till bestämmelser om
omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL).
Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 13:76, Överenskommelse om
Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB- Nyhetsbrev nr 2, 2013.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____
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