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§ 158
Kommunens näringslivspris 2014
KS 2014.1272.140

Ärendet
Kommunstyrelsen utser årligen en företagare som erhåller kommunens
näringslivspris. Prissumman är 12 000 kronor.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunens näringslivspris 2014 tilldelas Edyta och Piotr Pitula, Städpatrullen
i Klippan och Nordvästra Skåne AB.
2. Motiveringen till priset är: ” Edyta och Piotr Pitula med Städpatrullen i Klippan
och Nordvästra Skåne AB har på ett utmärkt sätt tagit vara på sina
affärsmöjligheter i en snabbt växande bransch. Arbetet i företagen präglas av
miljömedvetenhet och de har byggt upp en hållbar och lönsam verksamhet. De
har skapat ett flertal arbetstillfällen och i sitt dagliga arbete är de goda
ambassadörer för Klippan, både inom och utanför kommunens gränser.”
____
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§ 159
Utökad förskoleverksamhet i Klippans centrum
KS 2014.1290.631

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har hemställt hos Kommunstyrelsen om att ge
tekniska förvaltningen i uppdrag att snarast upphandla moduler med etablering vid
Täppans förskola på grund av ökat antal barn i kö i Klippans tätort.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2014-11-19 åt teknisk förvaltning att vidta
nödvändiga förberedelser för utökning av förskoleverksamhet i centrala Klippan
under förutsättning att beslut om utökning fattats vid Barn- och utbildningsnämndens
sammanträde 2014-11-24.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningschef Jan-Eric Assarssons skrivelse 2014-11-11,
bilaga Ks § 159/14.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2014-11-19, § 231.
Yrkande
Bodil Andersson (KD) yrkar återremiss av ärendet för utredning av hur det
långsiktiga behovet av förskoleplatser i Klippans tätort kan tillgodoses samt att
Kommunstyrelsen sanktionerar att Barn- och utbildningsnämnden i samråd med
tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen får etablera två
förskoleavdelningar i tillfälliga lokaler.
Kerstin Persson (S) och Rune Persson (S) yrkar bifall till Barn- och
utbildningsförvaltningens begäran om att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att
snarast upphandla moduler vid Täppans förskola.
Eva Stjärnlind (S) och Rune Persson (S) yrkar avslag på yrkandet om återremiss.
Tommy Cedervall (FP) yrkar i händelse av bifall till återremissyrkandet på följande
protokollsanteckning.
”Kommunstyrelsens beslut om återremiss kan medföra att Barn- och
utbildningsnämnden eventuellt ej klarar av att leva upp till lagstiftarens krav på att
förskoleplats ska tillgodoses inom 4 månader.”
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremiteras eller avgöras idag
och finner att ärendet ska återremitteras. Omröstning begärs. Yrkandet om återremiss
är huvudförslag och besvaras med JA medan förslag om att ärendet ska avgöras idag
utgör motförslag och besvaras med NEJ. I omröstningen har avgetts 7 JA-röster
(Kenneth Dådring, Jens Vestring, Jacob von Post, Christer Johansson, Carl-Axel
Wilhelmsson, Bodil Andersson och Christian Hendlertz) och 6 NEJ-röster (Tommy
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Cedervall, Kerstin Persson, Eva Stjärnlind, Rune Persson, Michael Nemeti och
Gunilla Svensson). Kommunstyrelsen har därmed beslutat återremittera ärendet för
utredning av hur det långsiktiga behovet av förskoleplatser i Klippans tätort kan
tillgodoses samt att sanktionera att Barn- och utbildningsnämnden i samråd med
tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen får etablera två
förskoleavdelningar i tillfälliga lokaler.
Kommunstyrelsen godkänner Tommy Cedervalls yrkande om protokollsanteckning.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras för utredning av hur det långsiktiga behovet av
förskoleplatser i Klippans tätort kan tillgodoses.
2. Barn- och utbildningsnämnden får i samråd med tekniska förvaltningen och
kommunledningsförvaltningen etablera två förskoleavdelningar i tillfälliga
lokaler.
3. Tommy Cedervall (FP) yrkande om protokollsanteckning godkänns.
”Kommunstyrelsens beslut om återremiss kan medföra att Barn- och
utbildningsnämnden eventuellt ej klarar av att leva upp till lagstiftarens krav på
att förskoleplats ska tillgodoses inom 4 månader.”
Reservation
Socialdemokraternas och Folkpartiets partigrupper reserverar sig mot beslutet.
____
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§ 160
Taxor för Söderåsens miljöförbund 2015
KS 2014.0843.043

Ärendet
Söderåsens Miljöförbund har överlämnat förslag på ändring av taxor för 2015.
Beslutsunderlag
Söderåsens Miljöförbunds protokollsutdrag 2014-08-14 § 73, bilaga Ks § 160/14.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2014-11-19, § 173.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar fastställa taxor 2015 för Söderåsens miljöförbund.
_____
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§ 161
Budgetram 2015 för Söderåsens miljöförbund
KS 2013.0569.041

Ärendet
Söderåsens miljöförbund har översänt budgetram för 2015. I förslaget till intern
budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 är intäkterna uppräknade enligt taxeförslaget.
Ekonomichef Boje Jarl har yttrat sig i ärendet och tillstyrker förslaget.
Beslutsunderlag
Söderåsens miljöförbunds protokollsutdrag 2014-09-30, § 84, bilaga Ks § 161/14.
Ekonomichef Boje Jarls yttrande 2014-10-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2014-11-19, § 237.
Kommunstyrelsens beslut
Tillstyrker budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 för Söderåsens Miljöförbund.
_____
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§ 162
Remiss gällande naturvårdsstrategi för Skåne
KS 2014.1288.403

Ärendet
Länsstyrelsen har 2014-09-15 inkommit med remiss angående naturvårdsstrategi för
Skåne.
Söderåsens Miljöförbund har 2014-10-10 yttrat sig och ser positivt på att det tas ett
helhetsgrepp i strategin och har i nuläget inget att invända mot förslaget.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsen Skånes remiss 2014-09-15.
Miljöstrateg Tord Anderssons yttrande 2014-10-10.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänner Söderåsens Miljöförbunds yttrande som svar till Länsstyrelsen.
_____
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§ 163
Bekämpningsmedelspolicy för Svalöv, Bjuv, Klippan, Perstorp
och Örkelljunga kommun.
KS 2014.0633.401

Ärendet
Söderåsens Miljöförbund har 2014-10-09 inkommit med reviderat förslag angående
bekämpningsmedelspolicy.
Beslutsunderlag
Söderåsens Miljöförbunds protokollsutdrag 2014-09-30, § 100, bilaga Ks § 163/14.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Antar bekämpningsmedelspolicy för Klippans kommun.
_____
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§ 164
Konstnärlig utsmyckning kommunhusets entré
KS 2014.1282.866

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2006-02-28, § 16, i samband med besvarande av
motion angående enprocentsregel, konstnärlig utsmyckning, att uppdra åt
ekonomikontoret att vid varje års budgetarbete redovisa de objekt i
investeringsbudgeten, som kan bli föremål för konstnärlig utsmyckning och att beslut
om utsmyckning efter samråd med kultur- och fritids-nämnden bedöms i varje
särskilt fall.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-02, § 122 om ombyggnation av kommunhusets
entré till en totalkostnad om 3 875 000 kr. Ombyggnationen finansierades genom
Kommunstyrelsens anslag för investering år 2013 med 2 300 000 kronor och med 1
575 000 kronor för 2014. Genomförandet av ombyggnationen är inom budget och
medger även finansiering av offentlig utsmyckning av kommunhusets entré.
Mot bakgrund av att beslut om utsmyckning ska fattas i varje enskilt fall och
bedömas efter samråd med kultur- och fritidsnämnden har ärendet översänts till
kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Som förslag till offentlig utsmyckning föreslås två skulpturer av konstnären Alf
Ekberg. De två skulpturerna är utförda i brons och är placerade på tillhörande
piedestaler i sten/granit. Kostnaden för båda skulpturerna uppgår tillsammans till ett
pris om totalt 130 000 kr (exkl. moms). Vid framläggande av förslaget har hänsyn
tagits till entréns miljö vad gäller storlek, utformning och material. Det har dock även
utifrån lekmannens perspektiv försökt beaktats entréns och kundtjänsts funktion.
Dessa utgör den första kontakten för många medborgare med kommunen. De båda
skulpturerna skulle i entrén lämpligen placeras tillsammans.
Beslutsunderlag
Kanslichef Lars-Åke Svenssons skrivelse 2014-10-14.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2014-11-19, § 240.
Yrkande
Rune Persson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänner inköp av två skulpturer av konstnären Alf Ekberg för offentlig
utsmyckning av kommunhusets entré under förutsättning av godkännande från
Kultur- och fritidsnämnden.
2. Kostnaden om 130 000 kronor för den offentliga utsmyckningen finansieras
inom ramen för anslag ombyggnation kommunhusets entré.
_____
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§ 165
Söderåsens handlingsprogram för skydd mot olyckor Klippans
och Åstorps kommuner
KS 2014.1269.170

Ärendet
Räddningsnämnden i Klippans och Åstorps kommuner har tagit fram ett förslag på
nytt handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Handlingsprogrammet har sin utgångspunkt i risk- och sårbarhetsanalyserna för
respektive kommun. Målsättningen är att detta arbete ska bidra till att ytterligare
knyta ihop kommunernas säkerhetsarbete samt leva upp till de nationella mål
som anges i lag om skydd mot olyckor.
Kris- och säkerhetssamordnare har deltagit i arbetet med upprättande av
Räddningstjänstens handlingsprogram och tillstyrker aktuellt handlingsprogram.
Beslutsunderlag
Räddningstjänsten Söderåsens handlingsprogram 2014-10-22, bilaga Ks § 165/14.
Kris- och säkerhetssamordnare Göran Tesfai´s yttrande 2014-11-11.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2014-11-19, 241.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka handlingsprogram för skydd mot olyckor i
Klippans och Åstorps kommuner.
_____
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§ 166
Köpmanspris 2014
KS 2014.1185.140

Ärendet
Köpmanspriset utdelas till företag/person verksam inom handelssektorn i Klippans
kommun och utses av Kommunstyrelsen. Priset delas årligen ut vid
Kommunfullmäktiges decembersammanträde och består i ett diplom jämte en
odelbar prissumma på 5 000 kr.
Beslutsunderlag
Nomineringar till köpmanspriset 2014.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunens Köpmanspris 2014 tilldelas Maria Frohm, Maywis Blomsterhandel
i Klippan
2. Motiveringen till priset är: ”Under året har Maria Frohm med Maywis
Blomsterhandel expanderat och sett affärsmöjligheter i de nya situationer som
hon ställts inför och som möjliggjorts. Maywis Blomsterhandel är en god
förebild med en estetiskt tilltalande butik som hjälper till att göra Klippans
centrum levande. Förstklassig service och ett gott bemötande är ledord för
verksamheten.”
____
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§ 167
Kommunalt partistöd
KS 2014.1291.101

Ärendet
Inför mandatperioden 2015-2018 görs översyn av en mängd bestämmelser och
däribland bestämmelserna om kommunalt partistöd. Gällande bestämmelser
avseende kommunalt partistöd fastställdes år 2002. Enligt 2 kap
10 § kommunallagen åvilar det kommunfullmäktige att besluta om partistödets
omfattning och former. Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller
missgynnar ett parti. År 2013 infördes ett flertal ändringar i kommunallagen
avseende partistöd. Det infördes bl. a möjlighet för kommunfullmäktige att besluta
om att partistöd endast ska utgå för mandat där det fastställts en ledamot. Vidare får
kommunfullmäktige besluta om att partistöd (grund- och mandatstöd) ska utgå som
längst t o m det år efter då parti haft representation i kommunfullmäktige. I förslaget
till nya bestämmelser anges dock att partistöd endast kan utgå tom det år då parti haft
representation i Kommunfullmäktige.
Det har i kommunallagen införts en skyldighet för kommunfullmäktige att besluta
om att mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistöd har använts för det ändamål som anges i 2 kap
9 § första stycket kommunallagen dvs för att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin. Kommunfullmäktige ska utse någon att granska den
skriftliga redovisningen. Beloppen avseende grund- och mandatstöd
behålls oförändrade.
Beslutsunderlag
Kanslichefens skrivelse 2014-10-22.
Bestämmelser om kommunalt partistöd, bilaga Ks § 167/14.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-19, § 243.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Fastställer bestämmelse om Kommunalt partistöd att gälla för den nya
mandatperioden d.v.s. från och med 2015.
2. Bestämmelsen om kommunalt partistöd införes i kommunens
författningssamling.
_____
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§ 168
Ordinarie sammanträdestider 2015
KS 2014.1197.101

Ärendet
Kommunkansliet lämnar förslag till fasta sammanträdestider för Kommunstyrelsen
och dess arbetsutskott under 2015. Onsdagar är som tidigare sammanträdesdag.
Kommunfullmäktiges sammanträden 2015 planeras hållas tisdagar kl 19.00 den 27
jan, 24 feb, 24 mars, 28 april, 26 maj, 25 aug, 22 sept, 27 okt, 24 nov samt kl 18.00
den 15 dec.
Beslutsunderlag
Kommunkansliets förslag 2014-10-16.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2014-11-19, § 244.
Kommunstyrelsens beslut
Fastställer följande sammanträdestider 2015:
Kommunstyrelsen sammanträder onsdagar kl. 17.00: 7 jan, 4 feb, 4 mar, 1 apr,
6 maj, 10 jun, 12 aug, 2 sep, 7 okt, 4 nov och 2 dec.
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder onsdagar kl. 13.30: 14 jan, 11 feb,
11 mar, 15 apr, 27 maj, 17 jun, 19 aug, 16 sep, 14 okt, 18 nov och 16 dec.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tema-sammanträde onsdagar kl. 13.30: 18 feb,
18 mar, 22 apr, 23 sep, 21 okt och 11 nov.
Det noteras att tider kommer att reserveras för ett kommande tekniskt utskott
respektive personalutskott. Tiderna för dessa kommer att fastställas av respektive
utskott och förhoppningsvis återfinnas i kalendern över sammanträdesdagar som
utdelas till samtliga förtroendevalda.
_____
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§ 169
Överenskommelse om gemensam åtgärdsplan för 2015 mellan
närpolisen i Klippan och Klippans kommun
KS 2014.1303.106

Ärendet
Lokala BRÅ har inkommit med skrivelse 2014-11-14 angående gemensam
åtgärdsplan för 2015. Överenskommelsen mellan närpolisen i Klippan och Klippans
kommun har vid tidigare möte godkänts av parterna.
Beslutsunderlag
Brottsförebyggare Henrik Ehrenbergs skrivelse 2014-11-14.
Överenskommelse 2014-11-11, bilaga Ks § 169/14.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2014-11-19, § 245.
Yrkande
Hans-Bertil Sinclair yrkar på tillägg som innebär att man föreslår Polisen ett tillägg
till avtalet om att bedriva uppsökande verksamhet i förskola och skola.
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänner överenskommelse för 2015 mellan närpolisen i Klippan och
Klippans kommun.
2. Lämnar som förslag till tillägg till avtalet att Polisen bedriver uppsökande
verksamhet i förskola och skola.
_____
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§ 170
Nya lokaler till musikskolan
KS 2013.0728.291

Ärendet
Arbetsutskottet informerades den 2014-10-28 om att projektet nu beräknas kosta mer
än den tidigare beräkningen på 4 Mkr. En beräknad ökning med 600 000 kr gäller.
Dessutom kan det observeras att fullmäktiges beslut 2014-08-26 i
beslutsformuleringen anger att ”Ombyggnationen får kosta högst 2 000 000 kronor”.
Innan arbetet i detalj förbereds med beställningar och med visst rivningsarbete
behövs ett nytt beslut om finansiering. Med förklaring i punkterna nedan kan
projektet alltså beräknas kosta sammantaget 4 600 000 kr. Arbetet kan färdigställas
under 2015.
Utökning av projektet
Akustikanpassningen, det vill säga akustikstandarden, har i detaljplaneringen blivit
väsentligt mer omfattande än vad som en flyttning förutsatte och som tidigare
beräknades;
- befintliga väggar är ersatta med nya snedställda väggar,
- två nya rum med innertak har planerats,
- befintliga väggar är påbyggda, glaspartier har tillkommit.
Personalrum för kultur- och fritidsförvaltningen,
- ny planlösning,
- tillkommande toalett anpassad för rörelsehindrad,
- rivning och åtgärder för nya arbetsplatser.
Ventilationsanläggningen, är omdimensionerad för att passa till akustikkrav och
styrutrustningen är mer komplicerad på grund av stor variation i avsedd användning,
vad gäller rum, tider och personer.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2014-11-25.
Tekniska förvaltningens kostnadsberäkning 2014-12-01.
Yrkande
Richard Johansson (FP) och Christer Johansson (C) yrkar avslag på framställd
begäran om tilläggsanslag med 600 000 kr innebärande att projektet ”nya lokaler
Musikskolan” ska hållas inom totala ramen 4 000 000 kr.
Michael Nemeti (S) yrkar bifall till framställd begäran om tilläggsanslag med
600 000 kr innebärande att beräknad total kostnad för projektet ökar till 4 600 000 kr.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Richard Johanssons m.fl. yrkande om avslag på
framställd begäran om tilläggsanslag med 600 000 kr och Michael Nemetis yrkande
om bifall till begäran om tilläggsanslag och finner att framställd begäran om
tilläggsanslag avslagits. Omröstning begärs. Yrkandet om avslag på begäran om
tilläggsanslag är huvudförslag och besvaras med JA medan förslag om att bifalla
begäran om tilläggsförslag utgör motförslag och besvaras med NEJ. I omröstningen
har avgetts 8 JA-röster (Kenneth Dådring, Jens Vestring, Jacob von Post, Christer
Johansson, Carl-Axel Wilhelmsson, Bodil Andersson, Richard Johansson och
Christian Hendlertz) och 5 NEJ-röster (Kerstin Persson, Eva Stjärnlind, Rune
Persson, Michael Nemeti och Gunilla Svensson). Kommunstyrelsen har därmed
beslutat avslå begäran om tilläggsanslag med 600 000 kr kr innebärande att projektet
ska hållas inom totala ramen 4 000 000 kr.
Kommunstyrelsens beslut
1. Framställan om tilläggsanslag med 600 000 kr för finansiering av ökade
kostnader för projektet ”nya lokaler Musikskolan” avslås.
2. Det noteras att projektet får påbörjas och genomföras inom totala ramen
4 000 000 kr.
____
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§ 171
Delegationsärende
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på
kommunstyrelsens uppdrag:
2014-11-19
2014-11-26

Enligt protokoll §§ 229-246
”
”
§§ 247-250

Bostadsanpassningsbidrag
för tiden 2014-10-01—2014-10-31.

Teknisk
förvaltning/
Assistent

Parkeringstillstånd för
tiden 2014-09-24—2014-11-05.

Kommunledningsförvaltningen/
Kundtjänst

_____
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§ 172
Informationsärende
Dnr 2010.0141-70.340
Mats G. Nilsson - Brev angående anhållande om utlämnande av handling.
Dnr 2010.0141-71.340
Kommunledningsförvaltning Klippans kommun - Följebrev samt utlämnande av
handling.
Dnr 2012.0965-29.041
Socialnämnden Klippans kommun - Protokollsutdrag 2014-09-16, § 118 ändring av
internbudget.
Dnr 2012.0965-30.041
Socialnämnden Klippans kommun - Protokollsutdrag 2014-10-14, § 135
Begäran om åtgärdsplan för budget i balans.
Dnr 2012.0074-75.430
Teknisk förvaltning Klippans kommun - Brev till Länsstyrelsen Skåne angående
redovisning av kontrollprogram för omgivningspåverkan vid Klippans Läderfabrik,
kvartal 3 2014.
Dnr 2012.1099-80.612
Barn- och utbildningsnämnden Klippans kommun - Protokollsutdrag 2014-09-29, §
140 angående SEGRA-gymnasiet.
Dnr 2013.1122-30.041
Kultur- och fritidsnämnden Klippans kommun - Protokollsutdrag
2014-10-15, § 105 budget 2015, driftbudget, taxor och avgifter.
Dnr 2013.0746-20.340
Kerstin Ohlin - Brev angående bestridande av avloppsfaktura.
Dnr 2013.0746-21.340
Teknisk förvaltning Klippans kommun - Svar på brev om bestridande av
avloppsfaktura.
Dnr 2014.0677-9.005
Kommunstyrelsen Svalövs kommun - Protokollsutdrag 2014-11-10, § 167
It-samordning 6K.
Dnr 2014.0749-1.005
Socialnämnden Klippans kommun - Protokollsutdrag 2014-06-10, § 97
Redovisning av enkät åtkomst av nätverk.
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Dnr 2014.1311-1.023
Synskadades Riksförbund - Uttalande om att förbättra möjligheterna på
arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.
Dnr 2014.1309-2.040
Barn- och utbildningsnämnden Klippans kommun - Protokollsutdrag
2014-09-29 § 133 angående ekonomisk månadsuppföljning 2014.
Dnr 2014.0925-3.106
Kommuninvest - Information om insatskapital och de nya stadgarna.
Dnr 2014.1319-1.106
Regeringskansliet - Promemoria angående ny samarbetsmodell mellan staten och
kommunerna för att lösa ungdomsarbetslösheten.
Dnr 2014.0807-10.133
Barn- och utbildningsnämnden Klippans kommun - Protokollsutdrag
2014-09-29 § 141 angående asylsökande till Klippans kommun.
Dnr 2014.1252-2.133
Socialnämnden Klippans kommun - Protokollsutdrag 2014-09-16 § 121
Nytt platsavtal Migrationsverket.
Dnr 2014.1301-1.270
Boverket - Information om bostadsmarknadsenkäten och Plan- och byggenkäten.
Dnr 2014.1308-1.318
Östra Forestads vägsamfällighet - Brev angående bidrag till enskilda vägar.
Dnr 2014.1308-2.318
Teknisk förvaltning - Svar på brev angående sen ansökan om driftbidrag.
Dnr 2014.1308-3.318
Teknisk förvaltning - Svar på brev angående sen ansökan om driftbidrag.
Dnr 2014.1308-4.318
Östra Forestads vägsamfällighet - Brev angående sen ansökan om driftbidrag.
Dnr 2014.1308-5.318
Östra Forestads vägsamfällighet - Brev angående sen ansökan om driftbidrag.
Dnr 2014.1308-6.318
Teknisk förvaltning - Mail till Alf Fors angående hantering av ärendet.
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Dnr 2014.1308-7.318
Teknisk förvaltning - Utlämnande av begärda handlingar.
Dnr 2014.1253-1.416
Jordbruksverket - ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd
(SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.
Dnr 2014.1253-2.416
Söderåsens Miljöförbund - Yttrande gällande ändring i Statens Jordbruksverks
föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad
avser växtnäring.
Dnr 2014.1320-1.430
Länsstyrelsen Skåne - Beslut om bildande av naturreservatet Varshultamyren i
Klippans och Perstorps kommuner.
Dnr 2014.1321-1.430
Länsstyrelsen Skåne - Beslut angående fastställande av skötselplan för
naturreservatet Varshultamyren i Klippans och Perstorps kommuner.
Dnr 2014.1330-1.430
Länsstyrelsen Skåne - Beslut till Gabriela Marsh och Magnus Elmvik angående
dispens inom strandskyddsområde samt tillstånd inom område med förordnande om
landskapsbildsskydd för att riva befintlig byggnad och uppföra en ny byggnad
innehållande stall, förråd, verkstad och carport på fastigheten Bonnarp 14:27,
Klippans kommun.
Dnr 2014.1317-1.600
Barn- och utbildningsförvaltningen - Resultat av Arbetsmiljöverkets inspektion vid
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tegelbruksskolan, Snyggatorpskolan, Vedby
skola och Ljungbyhedsskolan.
Dnr 2014.1322-1.872
Länsstyrelsen Skåne - Beslut till Johan Andersson angående tillstånd till ingrepp i
fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Broröd 1:31,
fornlämning nr 228, Riseberga socken, Klippans kommun.
Dnr 2014.1323-1.872
Länsstyrelsen Skåne - Beslut till Thomas och Marianne Dahl angående tillstånd till
ingrepp i fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten
Äktaboden 1:4 och Farstorp 2:15, fornlämning nr 281 och nr 400, Riseberga socken,
Klippans kommun.
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Dnr 2014.1324-1.872
Länsstyrelsen Skåne - Beslut till Gustafsborgs Säteri AB angående tillstånd till
ingrepp i fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten
Falholma 1:6, fornlämning nr 58, Vedby socken, Klippans kommun.
Dnr 2014.1325-1.872
Länsstyrelsen Skåne - Beslut till Ingrid Schönström angående tillstånd till ingrepp i
fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Norrlycke 1:5,
Färingtofta socken, Klippans kommun.
Dnr 2014.1326-1.872
Länsstyrelsen Skåne - Beslut till Marco Smedberg angående tillstånd till ingrepp i
fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten
Herrevadskloster 2:83, Riseberga socken, Klippans kommun.
Dnr 2014.1327-1.872
Länsstyrelsen Skåne - Beslut till Vettinge Lantbruks AB angående tillstånd till
ingrepp i fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten
Bjärsgård 3:30, fornlämning nr 124 och nr 125, Klippans socken, Klippans kommun.
Dnr 2014.1328-1.872
Länsstyrelsen Skåne - Beslut till Sveaskogs Förvaltnings AB angående tillstånd till
ingrepp i fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten
Vedby-Bjärröd 1:32, fornlämning nr 36 och nr 67, Vedby socken, Klippans kommun.
Dnr 2014.1329-1.872
Länsstyrelsen Skåne - Beslut till Barsebäcks Fideikommiss AB angående tillstånd till
ingrepp i fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten
Perstorp 2:1, fornlämning nr 86 och nr 87, Färingtofta socken, Klippans kommun.
Gemensam Räddningsnämnd för Åstorps och Klippans kommuner Sammanträdesprotokoll 2014-10-21.
Norra Åsbo Renhållnings AB - Sammanträdesprotokoll 2014-10-03.
Folkhälsorådet Klippans kommun - Sammanträdesprotokoll 2014-09-23.
Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 14:36- Nya regler om
exploateringsavtal, markanvisningar och kommunala särkrav på byggandet.
Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 14:39- Budgetpropositionen för 2015.
Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 14:40-Budgetförutsättningar för åren
2014-2018.
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Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 14:41- Bristande tillgänglighet som en
form av diskriminering- ändringar i diskrimineringslagen den 1 januari 2015.
Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 14:42- Internräntan för 2015 revideras.
Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 14:43- Hyreshöjning fr.o.m. 1 januari
2015 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI.
_____
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§ 173
Finansiell rapport per 2014-11-30
KS 2014.0104.041

Ärendet
Finansiell rapport per 2014-11-30 föreligger.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets finansiella rapport per 2014-11-30, bilaga Ks § 173.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____
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