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§1
Kurser och konferenser
Ärendet
Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger.
Kommunförbundet Skåne – Välfärdskonferens 2014, Lund 2014-02-07—02-08.
Länsstyrelsen Skåne- Seminarium om bostadsmarknadsfrågor, Malmö 2014-01-15.
Sveriges Kommuner och Landsting – Medborgardialog, roller och uppdrag för
politiker och tjänstemän, Malmö 2014-03-06.
Sveriges Kommuner och Landsting- Skydda vattnet, en prioriterad fråga, Stockholm
2014-02-06
Region Skåne- Dialog om ny regional utvecklingsstrategi, Helsingborg m. fl 201401-30 .
Beslutsunderlag
Kursinbjudningar.
Beslut
1.
1. Bengt Svenssons, Kenneth Dådrings, Kerstin Perssons deltagande i
Välfärdskonferensen 2014 medges. Kommunfullmäktiges ordförande, Jan-Olof
Karlsson och 1:e vice ordförande Anders Johansson inbjuds att delta.
2. Kenneth Dådrings deltagande i Region Skånes- Dialog om ny regional
utvecklingsstrategi medges.
_____
2.
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§2
Inför valen 2014
KS 2014.0007.101

Ärendet
Inför allmänna val och val till Europaparlamentet samlas partigrupperna för
överläggningar. Med anledning av valen 2014 ska partigrupperna därför under våren
2014 sammankallas till överläggning.
Arbetsutskottets beslut
Uppdrar år Kommunstyrelsens ordförande att kalla partigrupperna till möte inför
valen 2014.
_____
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§3
Information om tillgänglighet för politiker till Stratsys
KS 2013.1296.005

Ärendet
Anders Ebbesson informerar de förtroendevalda om deras framtida möjligheter till
information i Stratsys. Programvaran Stratsys stödjer och förenklar strategi- och
målstyrningsprocessen i organisationer.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§4
Markfråga angående bangårdsområdet i Klippan
KS 2013.1397.252

Ärendet
Teknisk chef Björn Pettersson informerar om förhandlingar med Trafikverket om
marköverlåtelser inom bangårdsområdet.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§5
Konstgräsplan på Åbyvallen
KS 2012.0757.826

Ärende
Teknisk chef Björn Pettersson informerar om upphandling av konstgräsplan.
Med annat miljövänligare granulat ökar kostnaden från 4,8 mkr till 5,2 mkr, dvs.
kostnadsökning om 400 000 kr.
Yrkanden
Bengt Svensson (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna
kostnadsökning om 400 000 kr och att kostnaden hanteras i kompletteringsbudget för
2014.
Carl-Axel Wilhelmsson (C) yrkar avslag med anledning av den utökade
projektkostnaden. Om projektet kan rymmas inom 4 800 000 kr kan anläggandet av
konstgräsplan genomföras.
Ann-Sofie Karlsson (KD) yrkar avslag dvs tillfälligt avbryta projektet pga. utökade
projektkostnader. Om projektetet kan rymmas inom ramen för kommunfullmäktiges
beslut 2013-04-23, § 36, kan anläggandet av konstgräsplan genomföras.
Efter att ordföranden ställt proposition på Carl-Axel Wilhelmssons, Ann-Sofi
Karlssons yrkanden om avslag samt Bengt Svenssons yrkanden finner ordföranden
att Kommunstyrelsen arbetsutskott bifallit Bengt Svensson yrkanden.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Godkänner kostnadsökning om 400 000 kr.
2. Kostnaden om 400 000 kr hanteras i kompletteringsbudget för 2014.
_____
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§6
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.
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.
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Beslutsunderlag
Jan-Eric Assarssons skrivelse 2013-12-23.
Bengt Svenssons (M) skrivelse 2014-01-07.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Överlämna ärendet utan eget förslag till Kommunstyrelsen.
_____
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§7
Kostnadsfria vattenprover för enskilda fastighetsägare
KS 2013.1396.340

Ärende
Teknisk chef Björn Pettersson informerar om arbetet med provtagning av
vattenkvalitet 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.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Överväga ändring av bestämmelsen om kostnadsfria vattenprover.
_____
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§8
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.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Beslutas av 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 Au § 8/14.
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, bilaga B Au § 8/14.
Taxa för tillsyn enligt alkohollagen, bilaga C Au § 8/14.
Taxa för tillsyn enligt tobakslagen, bilaga D Au § 8/14.
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel,
bilaga E Au § 8/14.
6. Taxa för tillsyn över solarieverksamhet enligt strålskyddslagen,
bilaga F Au § 8/14.
7. Taxa för kopiering av handlingar, bilaga G Au § 8/14.
_____
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§9
Budget 2015
KS 2013.1122.041

Ärendet
Ekonomikontoret har upprättat tidplan för budgetarbetet inför 2015.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets förslag till tidplan 2013-11-14.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Tidplan för budgetarbete 2015 fastställs enligt bilaga Au § 9/14.
_____
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§ 10
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.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslagen omsättning av lån godkänns.
_____
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§ 11
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.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
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 hänsyn till jäv.
_____
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§ 12
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.
Kanslichef Lars-Åke Svensson skrivelse 2012-12-27.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen avslås.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

17 (19)

Sammanträdesdatum

2014-01-08

§ 13
Granskning av kommunstyrelsens planering och beredskap av
avloppsnätet vid extrem nederbörd.
KS 2013.1402.353

Ärende
Kommunrevisionen har överlämnat rapport för genomförd granskning av
kommunstyrelsens planering och beredskap av avloppsnätet vid extrem nederbörd.
Svar önskas från Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Revisionens skrivelse 2013-12-18 inklusive PWC´s revisionsrapport, december
2013.
Arbetsutskottets beslut
1. Uppdrar åt tekniska förvaltningen att inkomma med yttrande över
revisionsrapporten.
2. Noterar revisionsrapporten enligt bilaga Au § 13/14.
_____
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§ 14
Tema- AU våren 2014
Ärendet
Ärende för Tema-Au i februari diskuteras.
Arbetsutskottets beslut
Tema- Au i februari ägnas åt It- struktur och organisation samt kommunens
fastigheter och lokaler.
_____
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§ 15
Försäljning av fastigheterna kv. Tallen 15 och kv. Brännaren 1 (SIKAB)
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 markandsvärde 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 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.
Arbetsutskottets förlag till Kommunstyrelsen
Beslutas av Kommunfullmäktige
Avtal om överlåtelse av fastigheten kv. Tallen 15 och kv. Brännaren 1 godkänns
enligt bilaga Au § 15/14.
_____
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