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§ 146
Ekonomisk information
Ärendet
Ekonomichef Boje Jarl redovisar kommunens aktuella ekonomiska läge. Under
senare år har flera stora investeringar genomförts. Lånesituationen har förbättrats
något under hösten, men ligger på en hög nivå. Socialnämnden prognosticerar ett
större underskott, och det finns risk för att kommunen får ett negativt resultat.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 147
Verksamhetsplan Skåne Nordväst 2014
KS 2013.1139.041

Ärendet
Verksamhetsplan för 2013-2014 har upprättats av styrelsen Skåne Nordväst.
Verksamhetsplanen är det övergripande styrdokumentet för styrelsen Skåne Nordväst
och för samarbetet mellan kommunerna. Verksamhetsplanen har även bearbetats av
kommundirektörsgruppen.
Som ett led i att förverkliga de mål och strategier som antagits genom
verksamhetsplanen har den kommun som bär huvudansvar för ett visst mål ansvar
för att upprätta och följa upp en handlingsplan.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan Skåne Nordväst 2014 (bilaga Ks § 147/13)
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-10-30 § 247
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom verksamhetsplan Skåne Nordväst 2014.
2. Klippans kommuns handlingsplan fastställs.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Informationen noteras.
_____
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§ 148
Förslag till prioritering av kommunens fysiska åtgärder för att motverka
otillåtna fordonshastigheter
KS 2013.1224.512

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2011-02-03, § 56, att godkänna riktlinjer för fysiska
åtgärder för att motverka otillåtna fordonshastigheter.
Förslaget till riktlinjer kom från Tekniska förvaltningen. Syftet var att få ett politiskt
ställningstagande till frågan, och kunna ge svar till allmänheten på kraven om att
bygga till exempel gupp på bostadsgator. Dessa krav, eller önskemål om
fartdämpande åtgärder, har inte setts som ekonomiskt realistiska och oftast inte heller
som de mest rationella.
I bifogad text har några mindre ändringar av redaktionell karaktär gjorts i texten från
2011.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2013-11-04
Prioritering av kommunens fysiska åtgärder för att motverka otillåtna
fordonshastigheter 2013-11-04 (bilaga Ks § 148/13)
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-11-13 § 253
Kommunstyrelsens beslut
Tekniska förvaltningens dokument 2013-11-04 om prioritering av kommunens
fysiska åtgärder för att motverka otillåtna fordonshastigheter fastställs.
_____
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§ 149
Upphävande av vissa lokala trafikföreskrifter och fastställande av nya
för parkeringar
KS 2013.1225.511

Ärendet
Under sommaren har parkeringarna och tillhörande lokala trafikföreskrifter i
Klippans centrum granskats och vissa felaktigheter har upptäckts.
För att en felparkeringsanmärkning ska vara giltig måste skyltning och Lokal
trafikföreskrift (LTF) vara samstämmiga. Det är därför två typer av ändringar som
behöver göras:
Upphäva, då det inte längre finns skäl till begränsning.
Omskrivning, för att skyltningen inte stämmer med föreskriften, och det är
lämpligast att ändra föreskriften.
Kommunen har några parkeringsplatser på kvartersmark och allmänheten kan
använda dessa. Här behövs ingen lokal trafikföreskrift, endast en korrekt skyltning
för att vid överträdelse kunna utfärda kontrollavgift.
Polismyndigheten är informerad i ärendet.
Beslutsunderlag
Ändringsbilaga 2013-11-04 (bilaga A Ks § 149/13)
Lokala trafikföreskrifter (LTF) 1276 2013:234-257 (bilaga B-Y Ks § 149/13)
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-11-13 § 254
Kommunstyrelsens beslut
Lokala trafikföreskrifter (LTF) 2013:234 till och med 2013:257 fastställs i
ordningsföljd.
_____
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§ 150
Lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats i Klippan
KS 2013.1229.511

Ärendet
Efter att trafikljusen i korsningen Storgatan – Vedbyvägen – Klostervägen –
Kyrkogatan togs bort har korsningen haft väjningsplikt på tre av vägarna för att
minska hastigheterna, i väntan på att planerna på en cirkulationsplats sätts i verket.
Det är hög tid att påbörja arbetet med att bygga cirkulationsplatsen. Under byggtiden
kommer trafiken att i möjligaste mån kunna fortsätta att köra i korsningen. Det kan
bli lämpligt att under arbetet övergå till en formell cirkulationsplats och då krävs en
lokal trafikföreskrift.
Tekniska förvaltningen föreslår att korsningen definieras som cirkulationsplats.
Polismyndigheten är informerad i ärendet.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2013-11-04
Lokal trafikföreskrift 1276 2013:259 (bilaga Ks § 150/13)
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-11-13 § 255
Kommunstyrelsens beslut
Lokal trafikföreskrift 2013:259 fastställs.
_____
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§ 151
Lokal trafikföreskrift med 30 km/h i centrala Klippan
KS 2013.1230.511

Ärendet
Under våren 2013 togs beslut om nya sträckor med 30 km/h i centrala delarna av
Klippan.
När trafikskyltarna sattes upp kom förslaget om att flytta skyltarna på
Trädgårdsgatan ytterligare en bit söderut för att även täcka infarten till den allmänna
parkeringsplatsen bakom Socialförvaltningen. Sträckan på Trädgårdsgatan utökas då
med 65 meter. Området beskrivs på bifogad karta. Polismyndigheten är informerad i
ärendet.
Beslutsunderlag
Lokal trafikföreskrift (LTF) 1276 2013:224
LTF 1276 2013:258 (bilaga Ks § 151/13)
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-11-13 § 256
Kommunstyrelsens beslut
1. Lokal trafikföreskrift 2013:224 upphävs.
2. Lokal trafikföreskrift 2013:258 fastställs.
_____
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§ 152
Internbudget Kommunstyrelsen 2014
KS 2012.0965.041

Ärendet
Förslag till internbudget 2014 för Kommunstyrelsens verksamhet föreligger.
Internbudgeten är en nedbrytning av den totalbudget som Kommunfullmäktige
beslutat om för Kommunstyrelsens verksamhet och innefattar
Kommunledningsförvaltning och Teknisk förvaltning.
Beslutsunderlag
Internbudget 2014 för Kommunstyrelsen (bilaga Ks § 152/13)
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-11-13 § 259
Kommunstyrelsens beslut
1. Internbudget 2014 för Kommunstyrelsens verksamhet fastställs.
2. Frågan om ramförflyttning mellan Kommunstyrelsen och Kultur- och
fritidsnämnden om 100 tkr hanteras i kompletteringsbudgeten 2014.
_____
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§ 153
Beslutsattestanter och ersättare 2014
KS 2013.1228.002

Ärendet
Förslag till beslutsattestanter och ersättare 2014 för Kommunstyrelsen föreligger.
Beslutsunderlag
Förslag till beslutsattestanter och ersättare 2014 för Kommunstyrelsen (bilaga Ks §
153/13)
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-11-13 § 260
Kommunstyrelsens beslut
Beslutsattestanter och ersättare 2014 för Kommunstyrelsen fastställs.
_____
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§ 154
Färingtofta skolas framtid
KS 2013.1223.611

Ärendet
Färingtofta skola har läsåret 2013-2014 totalt 34 elever från F-klass till årskurs 3.
Personalen består av totalt 2,85 pedagogiska tjänster, utöver detta finns personal för
kost och städ samt vaktmästartjänst för mattransport. Den yttre miljön sköts av
BOSAB. Lokalerna är i relativt gott skick men gymnastiksalen och dess redskap är i
behov av renovering och förnyelse. Det låga elevantalet gör att en ekonomi i balans
inte är möjlig och det är extra tillskjutna medel på 500 tkr budgetåret 2013 som
balanserar årets resultat.
Färingtoftas elever kan med relativ lätthet inrymmas i Ljungbyhedsskolans
organisation. En viss ökning av pedagogtjänster på Ljungbyhedsskolan behövs,
främst med tanke på de stora specialpedagogiska stödbehoven. Besparingen i
pedagogtjänster vid en nedläggning av Färingtofta skola i december 2013 bör bli en
tjänst.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-21 § 133 (bilaga A Ks §
154/13) samt 2013-11-25 § 176
Överklagande till Skolväsendets överklagandenämnd av Barn- och
utbildningsnämndens beslut, 2013-11-13
Skolväsendets överklagandenämnds avvisande av överklagande, 2013-11-29Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse Färingtofta skolas framtid,
kompletterande uppgifter inför Kommunstyrelsens ställningstagande, 2013-11-21
(bilaga B Ks § 154/13)
Skrivelse från Folkpartiet i Klippan, 2013-11-14
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-11-13 § 262
Yrkanden
Therese Borg (SD) yrkar återremiss, i andra hand avslag på ärendet.
Bodil Andersson (KD) yrkar avslag på ärendet.
Kerstin Persson (S) och Tommy Cedervall (FP) yrkar bifall till Arbetsutskottets
förslag.
Kerstin Persson (S) yrkar att en ytterligare översyn görs av skolskjutsar för att
eventuellt kunna korta resvägarna för eleverna, samt en översyn av möjligheterna för
fritidsverksamhet och barnomsorg i den omfattning det behövs.
Carl-Axel Wilhelmson (C) yrkar att Färingtofta skola ska drivas fram till sommaren
2015.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först förslaget att ärendet ska avgöras idag mot Therese Borgs
yrkade om återremiss och finner att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden Arbetsutskottets förslag, Bodil Anderssons yrkande om
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avslag och Carl-Axel Wilhelmssons alternativa yrkande mot varandra och finner att
Arbetsutskottets förslag har vunnit bifall. Votering begärs. Arbetsutskottets förslag är
huvudförslag. Ordföranden ställer Bodil Anderssons yrkande om avslag mot CarlAxel Wilhelmssons alternativ som motförslag, och finner att Bodil Anderssons
yrkande om avslag ska vara motförslag. I huvudvoteringen är Ja stöd för
Arbetsutskottets förslag och Nej är stöd för avslagsyrkandet. I omröstningen avges
nio ja-röster (nämligen av Bengt Svensson, Jens Westring, Jacob von Post, Tommy
Cedervall, Eva Stjärnlind, Kerstin Persson, Michael Nemeti, Carina Andersson och
Gunilla Svensson) och fyra nej-röster (nämligen av Christer Johansson, Carl-Axel
Wilhelmsson, Bodil Andersson och Therese Borg). Kommunstyrelsen beslutar
därmed enligt Arbetsutskottets förslag.
Ordföranden prövar slutligen Kerstin Perssons tilläggsyrkande och finner att
Kommunstyrelsen bifaller det.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Den ordinarie undervisningen på Färingtofta skola läggs ner sommaren 2014.
2. En översyn görs av skolskjutsar för att eventuellt kunna korta resvägarna för
eleverna, samt en översyn av möjligheterna för fritidsverksamhet och barnomsorg i
den omfattning det behövs.
Reservation
Therese Borg reserverar sig till förmån för eget yrkande om återremiss. (bilaga C Ks
§ 154/13)
_____
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§ 155
Anta utmaningen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020
KS 2013.0173.410

Ärendet
Region Skåne, länsstyrelsen i Skåne och kommunförbundet Skåne förvaltar
tillsammans uppropet ”Ett fossilbränslefritt Skåne 2020”. I en skrivelse uppmanar
länsstyrelsens miljödirektör Klippans kommun att ansluta sig till uppropet.
Miljöstyrgruppen har behandlat ärendet, och föreslår att kommunen inte antar
utmaningen.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens skrivelse 2013-02-27
Protokollsutdrag Miljöstyrgruppen 2013-10-15
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-11-13 § 263
Kommunstyrelsens beslut
Klippans kommun antar inte utmaningen om 100% fossilbränslefritt Skåne 2020.
_____
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§ 156
Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och
Skånes kommuner gällande personer med psykisk
funktionsnedsättning samt barn och ungdomar som har eller riskerar
att utveckla psykisk ohälsa
KS 2013.0810.106

Ärendet
Kommunförbundet Skånes styrelse fattade 2013-06-14 beslut om
Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner
gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har
eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa, och rekommenderar kommunerna att
politiskt anta denna.
Det politiska beslutet i kommunen är ett av grundkraven för att kommunerna och
Region Skåne sedan ska ha möjlighet att ta del av de prestationsbaserade
statsbidragen för 2013.
Socialnämnden beslutade 2013-09-03 och Barn- och utbildningsnämnden beslutade
2013-10-21 att anta ramöverenskommelsen om samverkan.
Beslutsunderlag
Kommunförbundet Skånes skrivelse 2013-08-08
Protokollsutdrag Kommunförbundets Skånes styrelse 2013-06-14 § 182 (bilaga Ks §
156/13)
Protokollsutdrag Socialnämnden 2013-09-03 § 92
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-21 § 151
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-11-13 § 265
Kommunstyrelsens beslut
Ramöverenskommelsen godkänns.
_____
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§ 157
Motion "Kommunal tidning på hemsida och som väggtidning"
KS 2013.1152.105

Ärendet
Kerstin Persson och Rune Persson (båda S) har i en motion föreslagit att frågan om
förutsättningar för en kommunal tidning utreds och genomförs enligt motionens
intentioner.
Beslutsunderlag
Motion ”Kommunal tidning på hemsida och som väggtidning” (bilaga Ks § 157/13)
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-11-13 § 266
Kommunstyrelens förslag till Kommunfullmäktige
Motionen överlämnas till budgetarbetet 2015 och anses därmed besvarad.
_____
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§ 158
Digitalisering av biografer
KS 2012.1162.860

Ärendet
Bio Grand i Ljungbyhed söker stöd hos kommunen för digitalisering av
verksamheten. Bio Grands ägare, Bengt-Arne Bodén, har beviljats bidrag om halva
kostnaden för digitaliseringen, 255 tkr, av Svenska Filminstitutets VD. Den totala
kostnaden för utrustningen är enligt offerter 510 tkr för digitalisering och 22 tkr för
3D-utrustning.
Bio Grand söker nu 255 tkr för grundutrustningen samt 22 tkr för möjligheten att
visa film i 3D, från Klippans kommun. Utrustningen och den fortsatta verksamheten
kommer att drivas i föreningsform.
Utrustningen är enkel att flytta och kan därmed användas som säkerhet för
kommunens bidrag. Allt arbete och eventuella merkostnader för elinstallationer m.m.
kommer att utföras och bekostas av föreningen med stöd av lokalt näringsliv. Bio
Grand i Ljungbyhed söker stöd hos kommunen för digitalisering av verksamheten.
Bio Grands ägare, Bengt-Arne Bodén, har beviljats bidrag om halva kostnaden för
digitaliseringen, 255 tkr, av Svenska Filminstitutets VD. Den totala kostnaden för
utrustningen är enligt offerter 510 tkr för digitalisering och 22 tkr för 3D-utrustning.
Bio Grand söker nu 255 tkr för grundutrustningen samt 22 tkr för möjligheten att
visa film i 3D, från Klippans kommun. Utrustningen och den fortsatta verksamheten
kommer att drivas i föreningsform.
Utrustningen är enkel att flytta och kan därmed användas som säkerhet för
kommunens bidrag. Allt arbete och eventuella merkostnader för elinstallationer m.m.
kommer att utföras och bekostas av föreningen med stöd av lokalt näringsliv.
Beslutsunderlag
EU-samordnarens skrivelser 2013-11-20 och 2013-12-03
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-11-20 § 268
Kommunstyrelsens beslut
Anslå 277 tkr ur anslag till Kommunstyrelsens förfogande 2014 till
biografverksamhet i Ljungbyhed, under förutsättning att det finns en ideell förening
som tecknar avtal med kommunen. Avtal mellan föreningen och Klippans kommun
tas fram av kommunens jurist i samverkan med EU-samordnaren.
_____
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§ 159
Renhållningstaxa för 2014 i Klippans kommun
KS 2013.1257.043

Ärendet
Nårabs styrelse har tagit fram förslag på uppdaterad renhållningstaxa. Generellt
innebär förslaget oförändrad renhållningstaxa för dem som har fullständig
källsortering och en höjning med 1,2 % för dem som inte källsorterar. Taxorna för
slamtömning och latrinhämtning blir oförändrade, då ingen indexhöjning sker till
entreprenör.
Särskilda ändringar i taxan är:
- Nytt krav på källsortering i åtta fraktioner för att klassas som fullständig
källsortering. Nu krävs även källsortering av förpackningar av metall, papper och
hårdplast.
- Skolabonnemangen tas bort då behovet upphört i och med att skolorna har
verksamhet även under sommaren.
- Sänkning av taxorna på hämtning av wellpapp i rullstöd och mjukplast i trattställ då
kostnaderna sänkts genom att Nårab nu äger behållarna.
- Höjt pris på ”bomkörning” vid slamtömning från 249 kr till 325 kr, för att stimulera
till att den årliga kampanjtömningen kan utföras.
- Taxa för lockilock även på 140 liters kärl.
Beslutsunderlag
Nårabs skrivelse 2013-11-11
Renhållningstaxa för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner gällande from
2014-01-01 (bilaga A Ks § 159/13)
Abonnemangsförteckning (bilaga B Ks § 159/13)
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-11-20 § 270
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Renhållningstaxan fastställs.
_____
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§ 160
Överenskommelse mellan kommun och polis, Klippans kommun 2014
KS 2013.1259.106

Ärendet
Ett förslag till överenskommelse mellan Klippans kommun och närpolisen i Klippan
har tagits fram av brottsförebyggande rådet (BRÅ), tillsammans med en gemensam
åtgärdsplan för år 2013.
Kommunen har ett lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ) där Polisen är representerad.
Vidare har kommunen en anställd brottsförebyggare som arbetar 50%. Lokala BRÅ
beslutar om en årlig handlingsplan som den kommunala organisationen arbetar efter.
Föreliggande överenskommelse innehåller en åtgärdsplan i de för Polisen och
kommunen gemensamma delarna.
Uppföljning/utvärdering av överenskommelsen redovisas vid sammanträden med
lokala BRÅ, samt vid behov till polis- och kommunledning.
Beslutsunderlag
Överenskommelse mellan närpolisen i Klippan och Klippans kommun – gemensam
åtgärdsplan för år 2014 (bilaga Ks § 160/13)
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-11-20 § 272
Kommunstyrelsens beslut
Överenskommelsen antas.
_____
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§ 161
Motion om att gynna demokratin genom att underlätta politiskt
engagemang
KS 2013.1247.100

Ärendet
Christian Hendlertz, Therese Borg, Matthias Rausbo, Göran Andreasson och
Margareta Haraldsson (samtliga SD) föreslår i en motion att:
- dagens regelverk för kommunal barnomsorg ändras så att det under dagtid alltid
erbjuds sådan åt de barn som behöver det i samband med förälders/föräldrars
deltagande i kommunpolitiska sammanträden eller beredningar
- i samband med ett eventuellt införande av ett kommunalt Nattis utformas
regelverket så att det under kvällstid alltid erbjuds barnomsorg åt det barn som
behöver det i samband med förälders/föräldrars deltagande i kommunpolitiska
sammanträden eller beredningar
- i avvaktan på ett eventuellt införande av Nattis ges rätt till flexibel barnomsorg
under kvällstid genom att anlita timanställda barnskötare åt de barn som behöver
omsorg i samband med förälders/föräldrars deltagande i kommunpolitiska
sammanträden eller beredningar
- de avgifter som tas ut för barnomsorg enligt att-satserna ovan ska hållas så pass
låga att det inte innebär en ekonomisk förlust att vara politiskt aktiv. Avgifterna ska
alltså gott och väl täckas av det arvode som utgår för deltagande i sammanträden
eller beredningar.
Beslutsunderlag
Motion ”Gynna demokratin genom att underlätta politiskt engagemang” (bilaga A Ks
§ 161/13)
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-11-20 § 275
Yrkande
Therese Borg (SD) yrkar bifall till motionen.
Bengt Svensson (M) och Kerstin Persson (S) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Therese Borgs bifallsyrkande mot Bengt Svenssons m.fl.
avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Bengt Svenssons
m.fl. förslag.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Reservation
Therese Borg reserverar sig till förmån för eget förslag (bilaga B Ks § 161/13).
_____
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§ 162
Motion om sparsamhet med skattemedel
KS 2013.1248.024

Ärendet
Christian Hendlertz, Therese Borg, Matthias Rausbo och Göran Andreasson
(samtliga SD) föreslår i en motion att arvodesbestämmelserna ändras så att arvode i
samband med fullmäktiges sammanträden hädanefter endast utgår till tjänstgörande
ledamöter och ersättare och inte längre utgår till ersättare som enbart närvarar som
åhörare.
Beslutsunderlag
Motion ”Sparsamhet med skattemedel” (bilaga A Ks § 162/13)
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2013-11-20 § 276
Yrkande
Therese Borg (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Arbetsutskottets förslag mot Therese Borgs bifallsyrkande och
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Reservation
Therese Borg reserverar sig mot beslutet (bilaga B Ks § 162/13).
_____
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§ 163
Delegationsärenden
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på
kommunstyrelsens uppdrag:
2013-10-30
2013-11-13
2013-11-20
2013-11-27

Enligt protokoll, § 247-251
Enligt protokoll, § 251-266
Enligt protokoll, § 267-277
Enligt protokoll, § 278-281

Bostadsanpassningsbidrag
för tiden 2013-10-01—2013-10-31

Teknisk förvaltning
Assistent

Parkeringstillstånd
för tiden 2013-10-09—11-15

Teknisk förvaltning
Assistent

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.
_____
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§ 164
Informationsärenden
Ärendet
Följande informationsärenden föreligger och läggs med godkännande till
handlingarna.
Dnr 2012.0120.106
Socialnämnden Protokollsutdrag 2013-11-05 § 124 Familjens hus i Klippan
Dnr 2013.0024-3.048
Söderåsens BK – SM i Rallylydnad 2013
Dnr 2013.0895-2.532
Trafikverket – Samråd om planeringstider för tilldelning enligt
Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 2015
Dnr 2013.0965-18.041
Barn- och utbildningsnämnden – Resultatmål 2014
Dnr 2013.0965-19.041
Kultur- och fritidsnämnden – Budget 2014 – Driftbudget, taxor och avgifter
Dnr 2013.1130-1.212
Skåne Nordväst – Inkomna synpunkter under remiss av Strukturplan för Skåne
Nordväst
Dnr 2013.1223-7.611
Pernilla Karlsson och Mathias Fors – Överklagande till Skolväsendets
överklagandenämnd av Barn- och utbildningsnämndens beslut rörande Färingtofta
skola
Dnr 2013.1223-25.611
Skolväsendets överklagandenämnd – Beslut att avvisa överklagande
Dnr 2013.1237-1.133
Migrationsverket och länsstyrelserna – Anvisning av kommun att ta emot
ensamkommande barn
Dnr 2013.1238-1.150
Helsingborgs stad, stadsledningsförvaltningen – Konsumentrådgivning, nyheter
Dnr 2013.1240-1.511
Länsstyrelsen – Sammanställning över allmänna vägar
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Dnr 2013.1241-1.410
Söderåsens miljöförbund – Anmälan om uppläggning av inert avfall, Bjäre
Entreprenad AB, Bolestad 33:3, Klippans kommun
Dnr 2013.1241-2.410
Tekniska förvaltningen – Yttrande över anmälan
Dnr 2013.1242-2.145
Revisionen – Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet
Dnr 2013.1260-1.785
SPF och PRO – Äldres läkemedelsbehandling
Dnr 2013.1262-1.292
Åby IBK – Incidentrapport
Dnr 2013.1301-1.872
Länsstyrelsen – Beslut om tillstånd till ingrepp i fast fornlämning i samband med
föryngringsavverkning inom fastigheten Hillarp 1:2, fornlämning nr 42 i Vedby sn,
Klippans kommun
Dnr 2013.1302-1.872
Länsstyrelsen – Beslut om tillstånd till ingrepp i fast fornlämning i samband med
föryngringsavverkning inom fastigheten Hillarp 1:10, fornlämning nr 28 i Vedby sn,
Klippans kommun
Dnr 2013.1305-1.106
Rönneåns vattenråd – Protokoll årsstämmor 2013 för Rönneåns vattenråd och
Rönneåkommittén
Miljöstyrgruppen – Sammanträdesprotokoll 2013-08-20
Miljöstyrgruppen – Sammanträdesprotokoll 2013-10-15
NÅRAB – Sammanträdesprotokoll 2013-11-05
Söderåsens miljöförbund – Minnesanteckningar Samrådsmöte 2013-10-24
Söderåsens miljöförbund – Sammanträdesprotokoll 2013-10-01
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär Nytt normalavtal med SAMI/IFPI om
framförande av musik i primärkommunal verksamhet
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 13:52, Implementering av EU:s
patientrörlighetsdirektiv
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Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 13:57, Pensionsnämndens beslut om
omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA
samt omräkning av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år
2014
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 13:58, Hyreshöjning fr.o.m. 2014-0101 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____
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