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Innehållsförteckning:
§ 133 Statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt till
trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala
väg- och gatunätet åren 2015-2017 i Skåne
§ 134 Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016
§ 135 Motion angående bildning av kulturarvsfond- Svar
§ 136 Motion angående skyltar vid kommunens kulturhistoriska
sevärdheter- Svar
§ 137 Hantering av bidrag till enskild väghållning 2014
§ 138 Förslag till brukningsavgifter för vatten och avlopp 2015
§ 139 Samråd av ny översiktsplan för Ängelholms kommun,
översiktsplan 2035
§ 140 Justering av lokal trafikföreskrift med 30 km/h i centrala Klippan
§ 141 Sänkt hastighet eller farthinder på Krikavägen vid Pappersbruket
§ 142 Försäljning av fastigheten Polstjärnan 7, Klippan
§ 143 Delårsrapport 2014 för Söderåsens miljöförbund.
§ 144 Delårsbokslut 2014- Åtgärdplaner för kommunledningsförvaltning och
teknisk förvaltning
§ 145 Finansiella rapporter 2014
§ 146 It-samverkan 6K
§ 147 Bredbandsstrategi för Klippans kommun 2014-2020
§ 148 Motion gällande ekonomisk redovisning i fullmäktige- Svar
§ 149 Delårsbokslut 2014- Åtgärdsplaner för Barn och utbildningsnämnden,
Socialnämnden och Plan- och Byggnämnden
§ 150 Budget 2015
§ 151 Fastighetsreglering och anläggningsförrättning för Svarvareboden 1:9,
1:10, 1:17, 1:14 m.fl
§ 152 Avtal ensamkommande flyktingbarn
§ 153 Internbudget 2015 för kommunledningsförvaltning och teknisk förvaltning
§ 154 Avvikelser i omfattning för byggprojekt brottarlokal under idrottshallen
§ 155 Delegationsärende
§ 156 Informationsärende
§ 157 Sociala investeringar- information om utbildning
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§ 133
Statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt till
trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det
kommunala väg- och gatunätet åren 2015-2017 i Skåne
KS 2014.0742.512

Ärendet
Trafikverket har 2014-06-24 inkommit med skrivelse angående möjlighet att ansöka
om statlig medfinansiering till kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande
och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet i Skåne för åren
2015-2017.
Teknisk chef Björn Pettersson yttrar sig nedan.
Klippans kommun ansöker om statlig medfinansiering med 50 % för objekt enligt
Tekniska förvaltningens lista.
Årlig uppdatering av RTI-planen
Trafikverket ger varje år möjlighet för kommunerna att uppdatera den senaste
ansökan om statlig medfinansiering till kollektivtrafikanläggningar och förbättringar
inom trafiksäkerhet och miljö på kommunala gator. (RTI = Regional TransportInfrastruktur)
Aktuell planeringsperiod är för åren 2015-2017
De objekt som kommunen föreslås söka bidrag till (medfinansiering) listas i
dokument.
Jämfört med kommunens senaste ansökan är listan i bilagan utökad med två
utredningsarbeten; översyn av cykelvägnätet och översyn av gång-fartsområdet på
Storgatan. Därtill är en ny cirkulationsplats inlagd i korsningen VedbyvägenTorggatan (vid Statoil).
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-10-08 § 198.
Teknisk förvaltnings skrivelse 2014-09-15 (reviderad version), bilaga a Ks § 133/14.
Teknisk förvaltnings skrivelse 2014-09-15, bilaga b Ks § 133/14.
Yrkande
Kerstin Persson (S) och Carl-Axel Wilhelmsson (C) yrkar att projekt 12 tidigareläggs
och prioriteras som projekt 8 samt att projekt 9 läggs till i projekt 6.
Ordföranden finner att Arbetsutskottets förslag med de av Kerstin Perssson och CarlAxel Wilhelmsson yrkanden bifallits. Yrkanden om ändring har införts i teknisk
förvaltnings reviderade skrivelse 2014-09-15.
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Kommunstyrelsens beslut
Godkänner teknisk chef Björn Petterssons ansökan till Trafikverket med revidering
av att projekt 12 tidigareläggs som projekt 8 samt att projekt 9 läggs till i projekt 6
(bilaga a och b KS § 133/14).
_____
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§ 134
Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016
KS 2014.0710.014

Ärendet
Region Skåne har inkommit med skrivelse angående trafikförsörjningsplan för Skåne
år 2016 och lämnat möjlighet för kommunen att yttra sig.
Teknisk chef Björn Pettersson yttrar sig nedan.
Gällande program behandlar tiden fram till 2025. Avsikten är att en årlig revision av
programmet ska ske. Regionen efterfrågar synpunkter inför framtagandet av
trafikförsörjningsprogram i version 2016. Skåne Nordväst har också en
kollektivtrafikgrupp som tar fram ett yttrande på programmet sammanvägt för
Skåne Nordväst.
Kollektivtrafiknämnden uppmanas upphäva sitt principiella beslut att busstrafik som
blir parallell till ny tågtrafik ska upphöra. Det kan vara rimligt att busstrafik i dessa
situationer förändras, men det ska då ske först efter utredning av vad som gäller i den
enskilda situationen. Inga principiella lösningar!
Argument för krav på utredning av busstrafiken är;
-”parallellitet” gäller sällan på hela sträckan,
- kommuner har arbetat för att styra ny bebyggelse till kollektivtrafiknära lägen, vilka
behöver vara stabila utanför stadsbebyggelse.
- busstrafiken har högre tillgänglighet, den rullar helt enkelt med färre förseningar
och erfarenhet talar mot Skånetrafikens förmåga att informera omuteblivet tåg och i
rimlig tid sätta in ersättningsbuss.
Klippans kommun är med i programmet år 2021, med ”nytt trafikupplägg”
Helsingborg-Kristianstad, vilket ska ge utökad trafik Helsingborg-Åstorp-Klippan.
Med en mer skarp inställning i aspekten ovan, så ansluter sig Klippans kommun i
övrigt till yttrandet från Skåne Nordväst.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-10-08 § 199.
Region Skånes skrivelse 2014-06-12, bilaga a Ks § 134/14.
Skåne Nordväst- preliminärt yttrande, bilaga b Ks § 134/14.
Yrkande
Kerstin Persson (S) yrkar på tillägg i svar med ”Med yttrandet anser Klippans
kommun att busslinje 520 skall återinsättas”.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen bifallit Arbetsutskottets förslag samt
Kerstin Perssons tilläggsyrkande.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Avger teknisk chef Björn Petterssons yttrande som eget svar och ställer sig i
övrigt bakom gemensamt yttrande för Skåne Nordväst.
2. Efterfrågar tydlighet kring behov av kommunikation genom Klippans kommun i
riktning norrifrån via Ljungbyhed söderut mot Lund/Malmö.
3. Klippans kommun anser att busslinje 520 skall återinsättas.
_____
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§ 135
Motion angående bildning av kulturarvsfond- Svar
KS 2014.0120.800

Ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med motion 2014-03-05 angående bildande av
kulturarvsfond.
Motionen remitterades 2014-03-19 till kultur- och fritidsnämnden.
Sverigedemokraterna föreslår i sin motion till kommunfullmäktige att kultur- och
fritidsnämnden bildar en särskild kulturarvsfond i syfte att förvalta och bevara
kommunens kulturella arv.
Nämndens bidrag till våra kulturföreningar uppgår för närvarande till 426 000 kr och
syftar i huvudsak till att bevara och förvalta vårt lokala kulturarv.
Vidare noteras att syftet med att inrätta en särskild tjänst som kulturstrateg är att
förvalta och utveckla vårt lokala kulturarv.
Kommunledningsförvaltningen, ekonomikontoret, förordar inte denna typ av fonder
eftersom man anser att de skapar utökad byråkrati och får en ”egen” väg i
budgetarbetet som inte konkurrerar på lika villkor med övriga verksamheter.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att man i första hand ökar
anslaget till kulturföreningarna istället för att upprätta en lokal kulturfond om
utökade medel för detta ändamål.
Yrkande
Christian Hendlertz (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer Christian Hendlertz yrkande om bifall till motionen mot
Arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen bifallit
Arbetsutskottets förslag om avslag till motionen.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-10-08 § 202.
Christian Hendlertz (SD) m.fl. motion 2014-03-05, bilaga Ks § 135/14.
Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Reservation
Sverigedemokraternas grupp reserverar sig mot beslutet.
_____
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§ 136
Motion angående skyltar vid kommunens kulturhistoriska
sevärdheter- Svar
KS 2014.0498.872

Ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med motion 2014-04-14 angående skyltar vid
kommunens kulturhistoriska sevärdheter.
Motionen remitterades 2014-05-21 till kultur- och fritidsnämnden.
Sverigedemokraterna föreslår i sin motion till kommunfullmäktige att kultur- och
fritidsnämnden sätter upp skyltar i anslutning till kommunens olika kulturhistoriska
sevärdheter samt att utforma ett kulturhistoriskt promenadstråk.
Kultur- och fritidsförvaltningen har ansvar för skötsel av kommunens fornminnen
utifrån avtal med Länsstyrelsen. För detta erhåller kommunen ett årligt bidrag om
75 000 kronor från Länsstyrelsen.
Samtliga skyltar vid våra fornminnen behöver bytas ut vilket in rapporteraterades
under 2013 till Länsstyrelsen. Varje skylt kostar ca 5000 kronor inklusive
uppsättning och det behövs minst ett 20-tal för att tillgodose behovet vid de
fornminnen som Länsstyrelsen prioriterar.
Vidare har Länsstyrelsen under 2013 satt upp skyltar i och kring pappersbruket i
syfte att belysa brukets intressanta och omfattande historia.
Om medel/resurser skall avsättas för vår lokala kulturhistoria i form av skyltar etc.
bör ett sådant projekt gemomföras i samarbete med Länsstyrelsen och våra
hembygdsföreningar. Dessutom bör vår lokala kulturhistoria presenteras på vår
hemsida.
Enligt förvaltningens bedömning är denna typ av kulturprojekt mycket
arbetskrävande och inom överskådlig framtid d.v.s. under 2014 och 2015 finns inga
resurser som kan avsättas till denna typ av projekt.
Avslutningsvis bör noteras att det finns en broschyr ”skulpturpromenad i Klippan”
som omfattar Klippan tätort med en karta över dessa skulpturer.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-10-08.
Christian Hendlertz (SD) och Therese Borgs (SD) motion 2014-04-14,
bilaga Ks § 136/14.
Yrkande
Christian Hendlertz (SD) yrkar bifall till motionen.
Kerstin Persson (S) yrkar att motionen anses besvarad.
Ordföranden ställer proposition på Arbetsutskottets förslag, Christian Hendlertz
yrkande om bifall till motionen samt Kerstin Perssons förslag om besvarande av
motionen. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen bifallit Arbetsutskottets förslag
om avslag till motionen.
Signatur justerare
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Reservation
Sverigedemokraternas grupp reserverar sig mot beslutet.
_____
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§ 137
Hantering av bidrag till enskild väghållning 2014
KS 2014.1184.318

Ärendet
Kommunen ger bidrag till att täcka delar av kostnader för;
vägdrift, och särskild vägdrift (förnyelse av asfaltsbeläggning och mindre
förbättringar).
Ansökan om driftbidrag ska lämnas senast 1/5, ansökan om bidrag till
asfaltsbeläggning m.m. ska lämnas senast 1/9.
Ekonomiska siffror för 2014
Utbetalda driftbidrag
- vägar som även får statligt bidrag
- vägar utan statligt bidrag
Särskilda driftsbidrag (godkänt av KSAU 19/2)
Summa bidrag
Anslag 2014
För sent inkomna driftansökningar, 8 föreningar
Inkomna ansökningar om särskilt driftbidrag
- Bonnarp VF
- Linneröds SMF
- Risebrga-Bjärröds SMF
- Bläsinge SMF
- Färingtofta-Guvarp-Kampholma
- Färingtofta-Guvarp-Kampholma
Summa ansökningar särskilt driftbidrag

563 kkr
26 kkr
115 kkr
704 kkr
849 kkr
77 kkr
(cirkabelopp)
18 kkr
130 kkr
110 kkr
135 kkr
17 kkr
90 kkr
500 kkr

Normala driftbidrag 2015 beräknar vi till 700 kkr och med anslag på
850 kkr ges möjlighet att ge särskilda driftbidrag på 150 kkr, eller 1/3 av
ansökningarna.
Kommunstyrelsens föreslås att;
- oanvänd del av anslag 2014, 145 kkr, används till att ge särskilt driftbidrag,
- frågan om ökning av anslag för att täcka särskilt driftbidrag 2015 enligt
ansökningar (500-145-150 = 205 kkr) prövas i kompletteringsbudgeten 2015,
- de 6 särskilda driftsbidragen ovan godkännes och utbetalas när anslag medger,
- reglerna för vägbidrag tillämpas konsekvent och att för sent inkomna ansökningar
därmed ska avvisas.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-10-22 § 207.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänner att frågan om ökning av anslag för att täcka särskilt driftbidrag
2015 enligt ansökningar (500-145-150 = 205 kkr) prövas i
kompletteringsbudgeten 2015.
2. Informationen avseende följande beslut åvilar enligt delegationsordningen åvilar
Kommunstyrelsens Arbetsutskott. Det noteras att Arbetsutskottet har godkänt att
oanvänd del av anslag 2014 om 145 kkr, används till att ge särskilt driftbidrag, att
de sex särskilda driftsbidragen ovan godkännes och utbetalas när anslag medger
samt att reglerna för vägbidrag tillämpas konsekvent och att för sent inkomna
ansökningar därmed ska avvisas.
_____
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§ 138
Förslag till brukningsavgifter för vatten och avlopp 2015
KS 2014.1181.043

Ärendet
Brukningsavgifterna höjdes 2007-04-01 med 7 % för rörlig avgift och
29 % för fast avgift. Senaste ändring började gälla 2012-01-01 och då
enbart genom att en fast avgift infördes på 250 kr per bostad/lägenhet på
respektive fastighet. Övriga avgifter har alltså varit oförändrade från
2007.
Under de senaste 3 åren har VA-avgifterna runt om i landet höjts med i
medeltal cirka 3,8 % per år. Avgifterna i Klippan har varit oförändrade
under 3 år och vi räknar också med ett mindre negativt resultat för VAverksamheten under 2014.
Årets VA-avgifter i Skåne redovisas i bilaga b för en jämförelse. Det
kan observeras att de flesta kommuner står inför stora VA-investeringar.
Först och främst ökar behovet av omläggningar, det vill säga befintliga
och dåligt fungerande ledningar måste bytas till helt nya. Accelererande
krav från länsstyrelsen på utbyggnad av allmänna ledningar på
landbygden medför också betydande investeringar. Därtill behöver
slitna reningsanläggningar i kombination med skärpta reningskrav
renoveras och byggas om eller till.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att
1. punkten 14.1 i Taxa för Klippans kommuns allmänna vatten och
avloppsanläggning, antagen 2011-12-21, ersätts med nedanstående
punkt 14.1, att gälla från och med 2015-01-01 och tills vidare,
2. taxa 2011-12-21 kompletteras med ny punkt 21.b enligt nedan, att
gälla från och med 2015-01-01 och tills vidare,
taxa 2011-12-21 i övrigt har fortsatt giltighet.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-10-22 § 208.
Teknisk förvaltnings skrivelse 2014-10-13, bilaga a Ks § 138/14.
Jämförelse av brukningsavgifter- VA i Skånes kommuner, bilaga b Ks § 138/14.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Punkten 14.1 i Taxa för Klippans kommuns allmänna vatten och
avloppsanläggning, antagen 2011-12-21, ersätts med punkt 14.1
(bilaga a Au § 208/14), att gälla från och med 2015-01-01 och tills vidare.
2. Taxa 2011-12-21 kompletteras med ny punkt 21.b (bilaga a Au § 208/14) att gälla
från och med 2015-01-01 och tills vidare.
3. Taxa 2011-12-21 i övrigt har fortsatt giltighet.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida

13 (39)

Sammanträdesdatum

2014-11-05

§ 139
Samråd av ny översiktsplan för Ängelholms kommun,
översiktsplan 2035
KS 2014.0841.212

Ärendet
Ängelholms kommun har 2014-08-18 inkommit med remiss angående ny
översiktsplan för Ängelholms kommun.
I den nya översiktsplanen tydliggörs nationella och regionala mål samt kommunens
samarbete med Region Skåne och Skåne Nordväst utgör en bas.
Den nya översiktplanen utgår ifrån de tre hållarhetaspekterna: den ekonomiska, den
ekologiska och den sociala aspekten.
Plangruppen yttrar sig nedan och föreslår Kommunstyrelsen att lämna följande
yttrande.
Två områden som pekas ut som lämpliga för vindkraft ligger nära Klippans
kommungräns (Gångvad och Brekille). Uppförande av vindkraftverk i dessa
områden kan påverka fastigheter och boende i Klippans kommun.
I Klippans kommuns översiktsplan anges ett schablonavstånd på 7 gånger verkets
totalhöjd till byggnader och platser där människor vistas oskyddat och ofta. Om
berörda fastighetsägare accepterar kortare avstånd ska detta kunna prövas utifrån
gällande lagstiftning.
Motbakgrund av detta menar Klippans kommun att område Gångvad bör utgå i sin
helhet samt att område Brekille bör halveras och den halva som angränsar Klippans
kommun strykas.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-10-22 § 209.
Ängelholms kommun- Sammanfattning 2014-08-15, bilaga Ks § 139/14.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänner plangruppens yttrande som eget svar angående översiktsplan för
Ängelholms kommun.
_____
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§ 140
Justering av lokal trafikföreskrift med 30 km/h i centrala Klippan
KS 2014.0980.511

Ärendet
Under ett trafikmöte för allmänheten under våren 2014 föreslogs att 30-området i
centrala Klippan även ska innefatta övergångsstället vid Treklöverns kontor.
Kommunstyrelsen föreslås därför utöka sträckan på Storgatan med
55 meter.
Polismyndigheten är informerad i ärendet.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-10-22 § 210.
LTF 2013:258 Upphävande av lokal trafikföreskrift, bilaga a KS 140/14.
LTF 2014:271 Förslag på ny lokal trafikföreskrift, bilaga b Ks § 140/14.
Yrkande
Kerstin Persson (S) yrkar att sträckan med 30 km/h. utökas ytterligare längs
Storgatan förbi 47:an.
Ordföranden ställer Kerstin Perssons yrkande, om att sträckan med 30 km/h. utökas
ytterligare, mot Arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen
bifallit Arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Den som stödjer Arbetsutskottets förslag om utökat område om 30 km/h. längs
Storgatan röstar Ja.
Den som stödjer Kerstin Perssons yrkande om ytterligare utökning av område om 30
km/h. röstar Nej.
Vid omröstning avges 7 Ja-röster från Björn Samuelsson, Jacob von Post, Christer
Johansson, Carl-Axel Wilhelmsson, Bodil Andersson, Tommy Cedervall och
Kenneth Dådring samt 6 Nej-röster från Kerstin Persson, Eva Stjärnlind, Rune
Persson, Michael Nemeti, Olle Nilsson och Christian Hendlertz.
Ordföranden finner därmed att Kommunstyrelsen har Arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Upphäver trafikföreskrift LTF 2013:258.
2. Fastställer trafikföreskrift LTF 2014:271 om utökning av 30-området på
Storgatan.
_____
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§ 141
Sänkt hastighet eller farthinder på Krikavägen vid Pappersbruket
KS 2014.0895.512

Ärendet
En namninsamling är inlämnad till kommunen med krav på sänkt hastighet på
Krikavägen eller att farthinderhinder byggs. Listan över namn är hyggligt lång
och den inkom den 18 september.
I allmänhet ses namninsamlingar som något svåra att värdera. Initiativtagarna
har naturligtvis sina skäl, men hur kan grad av angelägenhet och samstämmighet kring krav/förslag hos flertalet övriga namnteckningar (personer)
värderas. I detta fall bedöms dock att en åtgärd kan vara motiverad.
Fartdämpande upphöjning eller kudde anses vara olämpligt. Krikavägen är en
infartsgata till Klippans tätort. Enligt de riktlinjer som tillämpas kan farthinder
inte prioriteras här.
En succesiv övergång från ojämna till jämna maxgränser verkar fortgå i landet.
Gränserna 50, 70 och 90 km/h byts efter utredning av respektive sträcka ut mot
40, 60 och 80 km/h. Fabriksvägen för sin del och Trafikverkets väg 21 i
korsningen med Krikavägen är båda hastighetsbegränsade till 60 km/h. Det är
rätt så enkelt och konsekvent att se Pappersbruksområdet som en 40 km/h-zon
mellan de två 60-vägarna. Krikavägen från cirkulationsplatsen vid Fabriksallén
ner till Rönne å kan då lämpligen bedömas som 60-väg. Bruksallén, däremot,
bör på grund av den relativt smala gatubredden inte få höjd hastighet. En
konsekvent tillämpning av de nyare gränserna ger då 40 km/h. Se bifogad
kartskiss. Genomförs ovanstående uppfylls namninsamlingskravet på sänkt
hastighet. Den faktiska effekten av ändrad skyltning är visserligen här, liksom på
gatunätet i övrigt, direkt beroende av polisens hastighetsövervakning.
Såsom svar på namninsamlings-skrivelsen föreslås att LTF 1276 2014:269 och
LTF 1276 2014:272 fastställs.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-10-22 § 211.
LTF 2014:269 om högsta tillåtna hastighet i området Pappersbruket i Klippan,
bilaga a KS § 141/14.
LTF 2014:272 om högsta tillåtna hastighet på Krikavägen, bilaga b Ks § 141/14.
Yrkande
Kerstin Persson (S) yrkar att sträckan Bruksallén undantas från det föreslagna
området om hastighetsänkning samt godkänner ökning av hastigheten på Bruksallén
till 60 km/h.
Jacob von Post (M) och Bodil Andersson (KD) yrkar bifall till Arbetsutskottets
förslag.
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Ordföranden ställer proposition på Arbetsutskottets förslag och Kerstin Perssons
ändringsyrkande om att sträckan Bruksallén undantas från det föreslagna området om
hastighetsänkning.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen bifallit Arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Den som stödjer Arbetsutskottets förslag med hastighetssänkning i Bruksområdet
röstar Ja.
Den som stödjer Kerstin Perssons yrkande om att sträckan Bruksallén undantas från
hastighetsänkning vilket innebär att ökning av hastigheten på Bruksallén till 60 km/h
godkännes röstar Nej.
Vid omröstning avges 5 Ja-röster från Jacob von Post, Christer Johansson, Carl-Axel
Wilhelmsson, Bodil Andersson och Kenneth Dådring samt 7 Nej-röster från Tommy
Cedervall, Kerstin Persson, Eva Stjärnlind, Rune Persson, Michael Nemeti, Olle
Nilsson och Christian Hendlertz. Björn Samuelsson avstår från att rösta.
Kommunstyrelsen har därmed bifallit Arbetsutskottets förslag med Kerstins Perssons
yrkande om ändring.
Kommunstyrelsens beslut
1. Fastställer trafikföreskrift LTF 2014:269 om högsta tillåtna hastighet i området
Pappersbruket i Klippan med undantag av Bruksallén där hastigheten höjs till 60
km/h.
2. Fastställer LTF 2014:272 om högsta tillåtna hastighet på Krikavägen.
_____
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§ 142
Försäljning av fastigheten Polstjärnan 7, Klippan
KS 2014.1074.253

Ärendet
Lokalerna i fastigheten Polstjärnan 7 har varit outhyrda sedan arbetscentrum
flyttade ut vid årsskiftet. Resonemang har förts med Treklövern Bostads AB om
att köpa fastigheten för byggas om till bostäder. Planprocessen pågår för att
ändra från småindustriverksamhet till centrumhandel och bostäder.
Ombyggnation i Treklöverns regi vidar sig vara mycket kostsamt och det finns
uppenbara svårigheter att genomföra ett sådant projekt utan att riskera kraftig
nedskrivning av värdet vilket skulle påverka bolagets egna kapital negativt.
Genom annonser i Helsingborgs Dagblad har fastigheten utbjudits till
försäljning. Anbudsdag sattes till 2014-07-25. Fyra företag rekvirerade prospekt.
Vid anbudstidens utgång hade inga anbud inkommit varför telefonkontakt togs
med aktuella företag och förlängd svarstid meddelades.
Vid SIKAB´s styrelsemöte 2014-09-10 hade två anbud lämnats in vilka
öppnades under sammanträdet. Som framgick av prospekt fanns två kriterier
utöver pris för bedömning av inkomna anbud. Det har konstaterats att anbuden
är jämbördiga beträffande kriterierna och att priset således blir avgörande för val
av köpare.
Styrelsen för SIKAB begär härmed Kommunfullmäktiges godkännande
beträffande försäljning av fastigheten Polstjärnan 7.
För det fall SIKAB kommer att likvidieras erfordar också ägarens garanti för
eventuellt återköp om pågående detaljplaneändring ej vinner laga kraft.
Garantiutfästelse sker genom påteckning av köpekontrakt.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-10-22 § 213.
SIKAB´s skrivelse 2014-09-25, bilaga Ks § 142/14.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Godkänner försäljning av kv Polstjärnan 7 till Bröderna Anders och Sven
Jönsson för en köpeskilling om 1 040 000 kronor.
2. Kommunen utfärdar återköpsgaranti enligt § 10 köpekontraktet.
_____
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§ 143
Delårsrapport 2014 för Söderåsens miljöförbund.
KS 2014.1168.042

Ärendet
Söderåsens miljöförbund lämnar delårsrapport per 2014-06-30. Resultatet visar
ett delårsresultat på -873 000 kronor. Ekonomisk uppföljning gentemot budget
uppvisar ett underskott med -3 240 000 kronor.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-10-22 § 214.
Delårsrapport 2014 för Söderåsens miljöförbund, bilaga a KS § 143/14.
Revisorernas skrivelse 2014-10-07, bilaga b Ks § 143/14.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 144
Delårsbokslut 2014- Åtgärdplaner för kommunledningsförvaltning och
teknisk förvaltning
KS 2014.0595.042

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-01 § 128 att kommunledningsförvaltning
och teknisk förvaltning skall presentera vidtagna och planerade åtgärder vid
Arbetsutskottets sammanträde 2014-10-22.
Kommunledningsförvaltning och teknisk förvaltning har inkommit med
åtgärdsplaner med anledning av den ekonomiska prognosen i delårsrapporten.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-10-22 § 217.
Kommunledningsförvaltningens skrivelse 2014-10-15, bilaga a KS § 144/14.
Tekniska förvaltningens skrivelse 2014-10-15, bilaga b KS § 144/14.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 145
Finansiella rapporter 2014
KS 2014.0104.041

Ärendet
Finansiell rapport per 2014-09-30 samt 2014-10-31 föreligger.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag Arbetsutskottet 2014-10-22 § 218.
Finansiell rapport per 2014-09-30, bilaga a Ks § 145/14.
Finansiell rapport per 2014-10-31, bilaga b Ks § 145/14.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 146
It-samverkan 6K
KS 2014.0677.005

Ärendet
Styrelsen för samarbetsorganisationen 6K (Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv,
Åstorp och Örkelljunga) har låtit genomföra en förstudie av samordning av ITdrift. Förstudiens slutrapport, daterad 2014-08-15, har behandlats på
styrelsemöte 2014-09-25. En PM med förhandsinformation om det tilltänkta
samarbetet har behandlats på kommunstyrelsen
2014-09-03. Styrelsen för 6K ”föreslår att respektive kommun tar ställning till
en gemensam IT-driftorganisation, enligt förslag i förstudiens slutrapport.
Respektive kommun lämnar besked senast 2014-11-25 och ärendet tas åter upp
på nästa styrelsemöte 2014-11-27”.
På styrelsemötet presenterades ett mera detaljerat beslutsförslag med följande
punkter:
1. Föreslå respektive kommun att gemensam IT-driftorganisation enligt förslag i
förstudiens slutrapport bildas från 2015-01-01 med operationell start senast
2015-08-01
2. Sammanslagningen gäller befintligt IT-driftstöd mot respektive kommuns
verksamheter
3. Beslut om förändrings- och förbättringsarbeten som behöver genomföras görs
på beställning av respektive kommun i samverkan med den nya ITdriftorganisationen
3. Princip för kostnadsfördelning är en volymbaserad modell där ITorganisationen tar betalt för den volym tjänster som levereras till
respektive kommun
5. Som juridisk samverkansform väljs civilrättsliga avtal med värdkommun
6. Som värdkommun väljs ………… och som lokaliseringsort väljs ………..
7. Rekrytering av chef för organisationen påbörjas
8. Kommunchefsgruppen utses till styrgrupp för IT-driftorganisationen (vid
behov förs ställningstaganden vidare till 6K’s styrelse) och får i uppdrag att
genomföra organisationsförändringen
9. Respektive kommun fattar beslut om deltagande/medlemskap i ITdriftorganisationen senast 2014-11-25
Punkterna 6 och 7 är inte mogna för ställningstagande, men övriga punkter är en
del i beslutsunderlaget med ett visst frågetecken för angivna datum i punkt 1.
De civilrättsliga avtal som föreslås i punkt 5 bör utformas av styrgruppen och
tecknas på tjänstemannanivå i respektive kommun under förutsättning att
kostnaderna i respektive kommun håller sig inom denna kommuns budget för
IT-verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att
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1. Klippans kommun medverkar i gemensam IT-driftorganisation enligt förslag i
förstudiens slutrapport med bildande tidigt under 2015 och med operationell
start senare under året
2. Sammanslagningen gäller befintligt IT-driftstöd mot respektive kommuns
verksamheter
3. Beslut om framtida förändrings- och förbättringsarbeten som behöver
genomföras görs på beställning av respektive kommun i samverkan med den
nya IT-driftorganisationen
4. Princip för kostnadsfördelning i den nya organisationen är en volymbaserad
modell där IT-organisationen tar betalt för den volym tjänster som levereras
till respektive kommun
5. Som juridisk samverkansform väljs civilrättsliga avtal med värdkommun
6. Kommunchefsgruppen i 6K utses till styrgrupp för IT-driftorganisationen (vid
behov förs ställningstaganden vidare till 6K’s styrelse) och får i uppdrag att
genomföra organisationsförändringen
7. Klippans kommun överlåter val av värdkommun och lokaliseringsort till 6K’s
styrelse
Beslutsunderlag
Beslutsförslag Arbetsutskottet 2014-10-22 § 220.
Slutrapport- förstudie angående it-samordning 6K, bilaga Ks § 146/14.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Klippans kommun medverkar i gemensam IT-driftorganisation enligt
förslag i förstudiens slutrapport med bildande tidigt under 2015 och
med operationell start senare under året
2. Sammanslagningen gäller befintligt IT-driftstöd mot respektive
kommuns verksamheter
3. Beslut om framtida förändrings- och förbättringsarbeten som behöver
genomföras görs på beställning av respektive kommun i samverkan
med den nya IT-driftorganisationen
4. Princip för kostnadsfördelning i den nya organisationen är en
volymbaserad modell där IT-organisationen tar betalt för den volym
tjänster som levereras till respektive kommun
5. Som juridisk samverkansform väljs civilrättsliga avtal med
värdkommun
6. Kommunchefsgruppen i 6K utses till styrgrupp för ITdriftorganisationen (vid behov förs ställningstaganden vidare till 6K’s
styrelse) och får i uppdrag att genomföra organisationsförändringen
7. Klippans kommun överlåter val av värdkommun och lokaliseringsort till 6K’s
styrelse.
_____
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§ 147
Bredbandsstrategi för Klippans kommun 2014-2020
KS 2014.1189.005

Ärendet
Regeringen har 2009 antagit en ny bredbandsstrategi för Sverige. I Skåne har
därefter Region Skåne 2010 beslutat om en skånsk bredbandsstrategi. Den
skånska strategin höjer statens ambition från att 90 % av invånarna ska ha
100Mbps bredband år 2020, till att 95 % ska ha det. Kommunstyrelsen i Klippan
har yttrat sig över denna 2011. Också många av de skånska kommunerna har
skrivit nya bredbandsstrategier.
Inom Klippans kommun har invånare och företag sedan 2007 haft tillgång till
flera olika former av bredband. Kommunen tog i samban med BAS-projektet,
Bredband för Alla i Skåne, initiativ till att samtliga telestationer i kommunen
fick ADSL-tjänster. Det stora flertalet hushåll i kommunen har haft möjlighet att
teckna bredbandsabonnemang via telestationernas kopparledningar. Privata
leverantörer har också anslutit hushåll i en- och flerfamiljshus, liksom också
företag, till tjänster av olika teknik och kapacitet.
Under senare år har det vuxit fram nya behov av bredband hos kommunens
invånare och företag, behov som kräver nya bredbandslösningar med större
kapacitet och stabilitet än vad tjänsterna i kopparnätet kan erbjuda. Flera privata
initiativ har tagits för att åstadkomma nya fasta anslutningar av
enfamiljsfastigheter, både i tätorter och på landsbygden.
Sammantaget finns det ett behov av en samlad aktivitet kring bredbandsfrågan i
kommunen, utifrån dessa nya behov. Föreliggande förslag till bredbandsstrategi
är avsett att skapa en ordning för hur den kommunala huvudmannen ska arbeta
med bredbandsfrågan under åren som kommer.
Finansiering
Bredbandsstrategin lägger inget förslag till kommunal finansiering av
bredbandsutbyggnaden inom kommunen. Regeringens bredbandsstrategi
innehåller ingen statlig finansiering. Region Skånes strategi har inte heller någon
finansiering. Båda instanserna räknar med att det i huvudsak är den privata
sektorn som ska investera i utbyggnaden, på affärsmässiga grunder. För vissa
typer av bredbandsutbyggnader har det funnits och kommer att finnas möjlighet
att söka bidrag, till en del inom Sverige men framförallt via EU´s program.
Förslaget till strategi innehåller dock ett antal aktiviteter som kommunen ska
driva eller ansvara för. Dessa kommer att ha en kostnad.
För aktiviteter som består i att kommunen har personalkostnader för samordning,
information, etcetera, föreslås att de ryms inom ramen för befintliga tjänster.
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Aktiviteter som består i att kommunen för sina egna verksamheter bygger ut
eller förnyar bredbandsanslutningar föreslås finaniseras inom ramen för
befintliga budgetar.
Aktiviteter inom strategin som medför direkta kostnader utanför befintliga
budgetar föreslås finansieras med 300 000 kronor per år. Det kan gälla till
exempel förstudier eller förprojekteringar inför bidragsansökningar i samband
med olika invånarinitiativ. Dessa medel finansieras enligt detta förslag via
befintliga medel inom projekt e.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta föreliggande Bredbandsstrategi för
Klippans kommun 2014 – 2020. Till strategin årligen anslå medel om
300 000 kronor, ur befintliga medel och att övriga kostnader hanteras inom
ramen för befintliga budgetar.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-10-22 § 221.
Bredbandsstrategi för Klippans kommun 2014-2020, bilaga Ks § 147/14.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdrar åt it-chef Carl-Gunnar Thosteman och Teknisk chef Björn Pettersson att
kontakta energinätsleverantörerna angående tomrörsnedläggning.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Antar Bredbandsstrategi för Klippans kommun 2014-2020.
2. Anslår årligen medel om 300 000 kronor ur befintliga medel.
3. Övriga kostnader hanteras inom ramen för befintliga budgetar.
_____
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§ 148
Motion gällande ekonomisk redovisning i fullmäktige- Svar
KS 2014.0198.040

Ärendet
Anders Rolfsson och Henrik Gudmunsson inkom 2014-03-24 med motion angående
ekonomisk redovisning i Kommunfullmäktige.
Kommundirektör Hans-Åke Lindvall yttrar sig nedan.
Kommunfullmäktige får idag redovisning om budgetens följsamhet vid två
tillfällen, del efter augusti månad och dels efter årsskiftet.
Kommunledningsförvaltningen delar motionärernas synpunkt att fullmäktige bör
få ytterligare information om det ekonomiska läget men att denna information
inte ska vara tidsbegränsad till två år utan gälla fortsättningsvis.
Förslag 1 är att tertialrapporten efter april månad, vilken idag enligt regelverket
stannar i kommunstyrelsen ska gå upp till fullmäktige som ett reellt ärende.
Förslag 2 innebär att fullmäktige efter februari och oktober får en förenklad
information om hur budgetläget ser ut för de olika nämnderna.
Denna redovisning ska ses som ren information och för att vara så aktuell som
möjligt inte beredas av kommunstyrelsen.
Att lämna rapporter även efter övriga månadsslut ser vi inte som någon ökning
av den ekonomiska styrningen.
Kommunledningsförvaltningen delar också motionärernas synpunkt att alla
förtroendevalda bör få en ekonomisk utbildning i början av varje mandatperiod.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att bifalla motionen med de revideringar
som framgår av förvaltningens förslag och att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utöka informationen till kommunfullmäktige enligt förslaget
samt att planera och genomföra ekonomisk utbildning för alla förtroendevalda
vid ny mandatperiods början.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-10-22 § 222.
Anders Rolfssons (C) och Henrik Gudmunssons (C) motion 2014-03-24,
bilaga Ks § 148/14.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Bifaller motionen med de revideringar som framgår av förvaltningens
förslag.
2. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utöka informationen till
kommunfullmäktige enligt förslaget samt att planera och genomföra
ekonomisk utbildning för alla förtroendevalda vid ny mandatperiods
början.
_____
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§ 149
Delårsbokslut 2014- Åtgärdsplaner för Barn och utbildningsnämnden,
Socialnämnden och Plan- och Byggnämnden
KS 2014.0595.042

Ärendet
Kommunstyrelsen har begärt in redovisning av åtgärdsplaner för budget i balans
2014. Barn- och utbildningsnämnd, socialnämnd samt plan- och byggnämnd har
inkommit med redovisning av åtgärdsplaner.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-10-29 § 226.
Barn- och utbildningschef Janeric Assarsons skrivelse 2014-10-15,
bilaga a Ks § 149/14.
Socialchef Stefan Lidbergs skrivelse 2014-10-14, bilaga b Ks § 149/14.
Stadsarkitekt Göran Lönnqvists skrivelse 2014-10-02, bilaga c Ks § 149/14
Kommunstyrelsens beslut
Redovisade åtgärdsplaner noteras.
_____
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§ 150
Budget 2015
KS 2013.1122.041

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-26 § 61 om budget 2015 samt plan
för åren 2016-2017. Förslaget innefattar resultat-, kassaflödes- och balansbudget, investeringsplan 2015-2018, information kring
styrsystem/budgetprocess, budgetrestriktioner, anvisningar för
återrapportering samt uppdrag/åtagande per nämnd med nettoram 2015.
Kommunfullmäktige beslutade att:
1. Skattesatsen för den kommunala utdebiteringen 2015 ökas med 49 öre från
20,01 till 20,50 kr.
2. Likviditetsreserven utgörs av 40,0 mnkr i checkräkningskredit.
3. Inte företa någon nyupplåning 2015.
4. Omsätta befintliga lån 3,0 mnkr rörligt lån (var tredje månad),
15,0 mnkr 2015-05-13 samt 20,0 mnkr 2015-12-01.
5. Eventuella volymförändringar 2014 inom Barn- och utbildningsnämndens
område regleras i kompletteringsbudget under våren 2015.
6. Avsätta 150 tkr till kommunfullmäktiges förfogande.
7. Utdelning 2015 från Treklövern Bostads AB enligt § 5 i Lagen om
allmännyttiga kommunala bostadsföretag (boendefrämjande åtgärder) med
500 000 kr används för anläggande av spontanidrottsplats.
8. Det negativa årsresultatet 2013 och budgeterat negativt årsresultat 2014
återställs genom positivt budgeterat resultat i 2015 års budget.
9. I övrigt godkänna budgetförslag inklusive uppdrag/åtagande per nämnd enligt
bilaga.
10. Uppdrar åt Socialnämnden att i budget 2015 lämna förslag på möjlig
omfördelning av upp till fem miljoner kronor för förebyggande och nödvändig
barn- och ungdomsverksamhet.
11. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag på hur en social
investeringsfond skall kunna etableras och användas.
Socialdemokraterna inkom 2014-11-05 med budgetförslag som i korthet innebär
följande. Skattehöjning med 74 öre vilket innebär en utdebitering kommunal
skattesats 2015 om 20,75. Skattehöjning med 0,25 kronor, utöver föreslagna 0,49
kronor vilket ger ett tillskott om 7,2 miljoner kronor. Dessa föreslås fördelas med 1,5
miljoner kronor för inrättande av omsorg på obekväm arbetstid, 1,0 miljoner kronor
för inrättande av barnomsorg m.m. Färingtofta, 0,1 miljoner för landsbygdsutveckling, 0,1 miljoner för Miljöstyrgruppen samt 4,5 miljoner kronor för ökat
utrymmer för satsningar inom prioriterade områden i kompletteringsbudgeten.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 61
Budget 2015, flerårsplan 2016-2017.
Socialdemokraternas budgetförslag augusti 2014.
Signatur justerare
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Sverigedemokraternas budgetförslag augusti 2014.
Socialdemokraterna m.fl. budgetförslag 2015, 2014-11-05, bilaga Ks § 150/14.
Yrkande
Kerstin Persson (S) yrkar bifall till socialdemokraternas m.fl. budgetförslag daterat
2014-11-05 samt att punkt 10 i Kommunfullmäktiges beslut 2014-08-26 tas bort.
Ordföranden ställer Kerstin Perssons yrkande om bifall till eget budgetförslag med
kommunal utdebitering enligt punkt 1 med 20,75 kronor samt att punkt 10 tas bort
mot budget beslutad i Kommunfullmäktige 2014-08-26.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen bifallit Kommunfullmäktiges beslut om
budget 2015.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Skattesatsen för den kommunala utdebiteringen 2015 ökas med 49 öre från 20,01
till 20,50 kr.
2. Likviditetsreserven utgörs av 40,0 mnkr i checkräkningskredit.
3. Inte företa någon nyupplåning 2015.
4. Omsätta befintliga lån 3,0 mnkr rörligt lån (var tredje månad),
15,0 mnkr 2015-05-13 samt 20,0 mnkr 2015-12-01.
5. Eventuella volymförändringar 2014 inom Barn- och utbildningsnämndens
område regleras i kompletteringsbudget under våren 2015.
6. Avsätta 150 tkr till kommunfullmäktiges förfogande.
7. Utdelning 2015 från Treklövern Bostads AB enligt § 5 i Lagen om allmännyttiga
kommunala bostadsföretag (boendefrämjande åtgärder) med
500 000 kr används för anläggande av spontanidrottsplats.
8. Det negativa årsresultatet 2013 och budgeterat negativt årsresultat 2014 återställs
genom positivt budgeterat resultat i 2015 års budget.
9. I övrigt godkänna budgetförslag inklusive uppdrag/åtagande per nämnd enligt
bilaga.
10. Uppdrar åt Socialnämnden att i budget 2015 lämna förslag på möjlig
omfördelning av upp till fem miljoner kronor för förebyggande och nödvändig
barn- och ungdomsverksamhet.
11. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag på hur en social
investeringsfond skall kunna etableras och användas.
_____
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§ 151
Fastighetsreglering och anläggningsförrättning för Svarvareboden 1:9,
1:10, 1:17, 1:14 m.fl
KS 2014.1251.264

Ärendet
Lantmäteriet har begärt samråd med Klippans och Perstops kommuner om
fastighetsreglering och anläggningsförrättning berörande vägen genom
Svarvareboden.
Lantmäteriets förslag innebär i korthet att en mindre väg i Klippans kommun, som
idag sticker in i Perstorps kommun, överförs från Klippans till Perstorps kommun
samt att en ”ö” i Svarvareboden som idag tillhör Perstorps kommun, överförs till
Klippans kommun.
Plan- och byggnämnden har 2014-10-20 § 100 godkänt föreslagen ändring av
kommungränsen mot Perstorps kommun.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Plan- och byggnämnden 2014-10-20 § 100, bilaga Ks § 151/14.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänner fastighetsreglering i enlighet med Plan- och byggnämndens
beslut 2014-10-20.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sida

30 (39)

Sammanträdesdatum

2014-11-05

§ 152
Avtal ensamkommande flyktingbarn
KS 2014.1252.133

Ärendet
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta medge Socialnämnden att ingå
nytt avtal med Migrationsverket som lever upp till de tilldelningstal som
Migrationsverket räknat ut under förutsättning att Örkelljunga kommun fattar likande
beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Socialnämnden 2014-09-16 § 147, bilaga Ks § 152/14.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Medger Socialnämnden teckna avtal med Migrationsverket som lever upp till de
tilldelningstal som Migrationsverket räknat ut.
_____
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§ 153
Internbudget 2015 för kommunledningsförvaltning och teknisk
förvaltning
Ärendet
Förslag till internbudget 2015 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
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-10-22 § 227.
Internbudget 2015 för kommunledningsförvaltning och teknisk förvaltning,
bilaga Ks § 153/14.
Kommunstyrelsens beslut
Internbudget 2015 för Kommunstyrelsens verksamhetsområde fastställs.
____
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§ 154
Avvikelser i omfattning för byggprojekt brottarlokal under idrottshallen
KS 2012.0631.106

Ärendet
Framställan om medel görs med anledning av avvikelser i byggprojekt för
brottarlokal under idrottshallen. Kommunstyrelsen beslutade i maj 2014 att anslå
2 000 000 kr till ombyggnation av källarlokal idrottshallen. Rivning av installationer
m.m. påbörjades i början av juni 2014 och arbetena har sedan dess bedrivits med
avsikt att vara färdigställda den 15 november 2014. Nu har krav framförts att
projektet ska tillföras en bastu samt att iordningställa parkeringsplatser för en entré
från Ängelholmsgatan. Kostnaderna för bastu beräknas till 130 000 kr och
parkeringsplatser/entré till 170 000 kr. Arbetena kan inte utföras inom ramen för
anslaget om 2 000 000 kr.
Det noteras att skrivelsen även innehåller framställan med anledning av avvikelser
avseende ombyggnation för musikskolan vilket dock behandlas på ett kommande
sammanträde.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-10-29 § 228.
Yrkande
Rune Persson (S) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänner anläggandet av bastu till en kostnad om 130 000 kronor.
2. Finansiering av bastu sker genom Kommunstyrelsens anslag för
investeringar.
3. Anläggandet av entré och parkeringsplatser avslås.
____
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§ 155
Delegationsärende
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på
kommunstyrelsens uppdrag:
2014-10-08
2014-10-22
2014-10-29

Enligt protokoll §§ 194-205
Enligt protokoll §§ 206-223
Enligt protokoll §§ 224-228

Bostadsanpassningsbidrag för tiden
20140901-20140930

Teknisk
Assistent

Parkeringstillstånd
för tiden
20140826-20140924

Kommunledn.förv.
Kundtjänst

Dnr. 2014.0845-4.371
Yttrande över remiss angående vägledning

Planarkitekt

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____

Signatur justerare

Arbetsutskottet
”
”
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§ 156
Informationsärende
Ärendet
Följande informationsärenden föreligger och läggs med godkännande till handlingarna.
Dnr. 2010.0141-67.340
Anna-Lisa Osberg- Brev ang. svar på mailfråga från Inger Osberg
Dnr. 2010.0141-69.340
Stidsvig- Öjamadens Vägsamfällighet- Skrivelse från angående svar på skrivelse till
Klippans kommun 2014-05-06
Dnr. 2012.0074-74.430
Klippans kommun- rekvirering av medel för sanering av f.d. Klippans Läderfabrik
Dnr. 2013.1178-4.106
Länsstyrelsen Skåne- Bekräftelse på ansökan om utbetalning av projektstöd för
projektet Exportmogen destinationsutveckling Familjen Helsingborg
Dnr. 2013.0567-10.214
Länsstyrelsen Skåne- Beslut till Klippans kommun angående tillsyn över
kommunens beslut att anta detaljplan för del av Klippan 3:8, industriområdet i
Klippan vid väg 13/Fabriksvägen, Klippans kommun
Dnr. 2013.0882-4.417
Växjö Tingsrätt- Meddelande till Klippans kommun om överklagande från NÅRAB
angående fastställande av slutliga villkor för delar av vattenhanteringen på Hyllstofta
avfallsanläggning, fastigheten Hyllstofta 46:2, Klippans kommun
Dnr. 2013.0703-2.826
Kultur- och fritidschef Börje Norén- Svar till elevrådet på Pilagårdsskolan
Dnr. 2014.1077-1.040
SCB- Information om kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt
utfall, år 2015
Dnr. 2014.1077-2.040
SCB- Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall, år 2015
Dnr. 2014.1078-1.040
SCB- Information om utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, preliminärt
utfall , utjämningsåret 2015
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Dnr. 2014.1078-2.040
SCB- Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, preliminärt utfall ,
utjämningsåret 2015
Dnr. 2014.1082-1.040
Statskontoret- Redovisning av översyn av delmodellen för individ- och
familjeomsorg vad gäller kostnadsutjämning mellan kommuner
Dnr. 2014.0595-14.042
Revisorerna Klippans kommun- Revisorernas bedömning av delårsrapport 2014
Dnr. 2014.0595-15.042
Revisorerna Klippans kommun- Granskning av delårsrapport 2014
Dnr. 2014.1080-1.047
SCB- Statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
för bidragsåret 2015, preliminärt utfall
Dnr. 2014.0925-1.106
Kommuninvest- Skrivelse angående byte av strategi för den nödvändiga
kapitalförstärkningen
Dnr. 2014.0736-3.114
Statens offentliga utredningar- Beslut om geografisk indelning av Polisregion Syd
Dnr. 2014.0807-3.133
Jokarjo AB- Information om anbudsförfarande för asylboende
Dnr. 2014.0807-5.133
Klippans kommun- Inbjudan till möte 2014-09-24 gällande flyktingmottagande
Dnr. 2014.0807-6.133
Elisabeth Williams- Synpunkter angående möte om flyktingmottagande
Dnr. 2014.1075-1.140
Hela Sverige ska leva- Information om möjlighet för kommunen att ansöka om
utmärkelse Årets kommun 2014
Dnr. 2014.1075-2.140
Eu-strateg Ann-Charlotte Thörnblad- Svar angående ev. ansökan om utmärkelse till
Årets kommun 2014
Dnr. 2014.1165-1.175
NÅRAB- Ansökan om tillstånd om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på
Hyllstofta avfallanläggning, på fastigheten Hyllstofta 46:2, Klippans kommun
Signatur justerare
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Dnr. 2014.0204-2.233
Ängelholms kommun- Remiss vindkraftverk
Dnr. 2014.0204-3.233
Ramström vind- Anmälan om miljöfarlig verksamhet
Dnr. 2014.0204-4.233
Plan- och byggnämndens arbetsutskott- Protokollsutdrag § 83 angående anmälan för
uppförande av vindkraftverk på fastigheten Fastarp 4:16
Dnr. 2014.0991-1.370
Energimyndigheten- Styrels planeringsomgång 2014-2015
Dnr. 2014.0845-1.371
Energimyndigheten- Remiss angående vägledning för kommunal tillstyrkan vid
tillståndsprövning av vindkraftverk enligt 16 kap 4 § miljöbalken
Dnr. 2014.0845-2.371
Energimyndigheten- Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av
vindkraftverk
Dnr. 2014.0845-3.371
Färingtofta Norra med Matterödsåsen mot vindkraftverk- Skrivelse angående
kommunalt veto mot vindkraftverk
Dnr. 2014.0845-4.371
Klippans kommun Martin Tång planarkitekt- Svar till Energimyndigheten om att
kommunen avstår från att yttra sig med anledning av remiss
Dnr. 2014.0845-5.371
Plan- och Byggkontoret-Information om remiss angående vägledning för kommunal
tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk enligt 16 kap. 4 § miljöbalken
Dnr. 2014.0913-1.430
Länsstyrelsen Skåne- Beslut till Klippans kommun angående vattenverksamhet och
dispens från strandskyddsbestämmelser för fiskevårdsåtgärder i Bäljaneå, på
fastigheterna Bjärsgård 3:29, Klippan 3:117 och 3:118 i Klippans kommun
Dnr. 2014.0914-1.430
Länsstyrelsen Skåne-Remiss angående anmälan om vattenverksamhet på fastigheten
Färingtofta-Bjärröd 1:18 i Klippans kommun
Dnr. 2014.0914-2.430
Klippans kommun Göran Lönnqvist- Svar på remiss till Länsstyrelsen Skåne
Signatur justerare
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Dnr. 2014.1159-1.430
Länsstyrelsen Skåne- Beslut till Kraftringen Nät AB angående Samråd enligt
miljöbalken för nyanläggning av markkabel på fastigheten Östra Ljungby 7:5 till
Östra Ljungby 26:1, Klippans kommun
Dnr. 2014.1169-1.480
Länsstyrelsen Skåne- Remiss angående anmälan om vattenverksamhet för
fiskevårdåtgärder i Bäljaneå på fastigheterna Bjärsgård 3:29, Klippan 3:18 och 3:19 i
Klippans kommun
Dnr. 2014.1169-2.480
Klippans kommun Göran Lönnqvist- Svar till Länsstyrelsen Skåne angående
anmälan om vattenverksamhet på fastigheterna Bjärsgård 3:29 m.fl.
Dnr. 2014.0923-1.532
Trafikverket- Infrastrukturförvaltarnas samarbete om tilldelningsprocessen avseende
Järnvägsnätbeskrivning 2016
Dnr. 2014.0924-1.532
Trafikverket- Inbjudan till samråd om Järnvägsnätbeskrivning 2016
Dnr. 2014.0973-1.790
Sveriges Kommuner och Landsting- Tillgänglighet för alla, en inspirationsskrift
Dnr. 2014.0912-1.819
Svensk förening för folkhälsoarbete- Årets folkhälsokommun 2014, något för Din
kommun? Information om möjlighet för kommuner att kandidera.
Dnr. 2014.0966-1.872
Länsstyrelsen Skåne- Beslut till Rune Månsson, Gyllsjö 1190 Klippan angående
beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med föryngringsavverkning
inom fastigheten Gyllsjö 1:33, fornlämning nr 40, Vedby socken, Klippans kommun
Dnr. 2014.0967-1.872
Länsstyrelsen Skåne- Beslut till Stefan Wilhelmsson, Järnvägsgatan 25 Klippan
angående beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med
föryngringsavverkning inom fastigheten Penarp 1:25, fornlämning nr 25, Vedby
socken, Klippans kommun
Dnr. 2014.0968-1.872
Länsstyrelsen Skåne- Beslut till Johan Andersson, Broröds gård 425 Ljungbyhed
angående beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med
föryngringsavverkning inom fastigheten Broröd 1:31, fornlämning nr 226, Riseberga
socken, Klippans kommun
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SIKAB- Protokoll 2014-09-10
Treklövern Bostads AB- Protokoll 2014-09-11
Söderåsens Miljöförbund- Kallelse till sammanträde 2014-09-30
Söderåsens Miljöförbund- Protokoll 2014-09-30
NÅRAB- Protokoll 2014-08-29
Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 14:37- Nya mallar avseende
uppsägning på grund av arbetsbrist
Sveriges Kommuner och Landsting- Cirkulär 14:38- Budgetförutsättningar för åren
2014-2018
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 157
Sociala investeringar- information om utbildning
KS 2014.1201.752

Ärendet
Kommunalråd Kenneth Dådring informerar om kommande utbildning om sociala
investeringar den 9:e december 2014.
Inbjudan som gäller förmiddagens utbildning kommer att skickas till
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, presidierna i Socialnämnden, Barnoch utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden samt till ytterligare två
deltagare från varje parti.
Anmälan görs till kommunledning@klippan.se.
Beslutsunderlag
Kenneth Dådrings och Kerstin Perssons skrivelse 2014-11-05.
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänner att Kommunfullmäktiges ledamöter vid deltagande erhåller arvode
och rätt till förlorad arbetsinkomst. Vid förhinder för ordinarie ledamot erhåller
ersättare som deltar rätt till arvode och förlorad arbetsinkomst.
2. För Kommunfullmäktiges ledamöter finansieras kostnader för deltagare genom
Kommunfullmäktiges anslag till förfogande.
_____
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