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§ 31
Fyllnadsval av ledamot i Plan-och byggnämnden samt Valnämnden
efter Ann-Charlotte Pihl Larson (M)
KS 2014.0500.111

Ärendet
Fyllnadsval skall genomföras efter Ann-Charlotte Pihl Larson avseende uppdrag som
ledamot och ny 1 vice ordförande i plan- och byggnämnden samt ledamot och tillika
ordförande i Valnämnden.
Bengt Svensson (M) föreslås som ny ordinarie ledamot och tillika ordförande i
Valnämnden. Knut Gyllenstierna (M) föreslås som ny 1 vice ordförande, Christer
Persson (M) som ny ledamot och Susanne Nilsson (M), som ny ersättare i Plan- och
byggnämnden för återstoden av mandatperioden 2011-2014.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Bengt Svensson (M), Fasangatan 3, 264 71 Östra Ljungby utses som ny
ledamot och tillika ordförande i valnämnden för återstoden av mandatperioden
2011-2014.
2. Knut Gyllenstierna (M) Norrtofta 1308, 264 93 Klippan utses till ny 1 v
ordförande i Plan- och byggnämnden för återstoden av mandatperioden 20112014.
3. Christer Persson (M), Spångengatan 16, 264 52 Ljungbyhed utses som ny
ledamot i Plan- och byggnämnden för återstoden av mandatperioden
2011-2014.
4. Susanne Nilsson (M), Östra Solgatan 2, 264 34 Klippan utses som ny ersättare i
Plan- och byggnämnden för återstoden av mandatperioden 2011-2014.
______
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§ 32
Årsredovisning 2013 för Klippans kommun samt revisorernas
årsberättelse och fråga om ansvarsfrihet
KS 2014.0058.042

Ärendet
Ekonomichef Boje Jarl överlämnar årsredovisning för Klippans kommun 2013 med
förslag om att konstatera att kommunen genom årets resultat inte uppfyller lagens
krav på balans i ekonomin (1,5 miljoner kronor enligt balanskravsutredning).
Resultatet återställs genom att budget 2015 läggs på en sådan nivå att det negativa
resultatet 2013 täcks samt i övrigt godkänna bokslut och årsredovisning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beredningsförslag 2014-04-02 § 49.
Årsredovisning 2013, bilaga A Kf § 32/14.
Årsredovisning 2013- tillägg, bilaga B Kf § 32/14.
Socialförvaltningens mått 2013, bilaga C Kf § 32/14.
Yrkande
Hans Emanuelsson, revisionens ordförande, föredrar revisionsberättelsen och
tillstyrker att Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i Kommunstyrelsen och
övriga nämnder ansvarsfrihet samt godkänner årsredovisningen
Bengt Svensson (M), Rune Persson (S), Kenneth Dådring (M) och Tommy Cedervall
(FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Konstaterar att kommunen genom årets resultat inte uppfyller lagens krav på
balans i ekonomin (1,5 miljoner kronor enligt balanskravsutredning).
2. Resultatet återställs genom att budget 2015 läggs på en sådan nivå att det
negativa resultatet 2013 täcks.
3. Godkänner i övrigt bokslut och årsredovisning för 2013.
4. Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa
organ beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet
_____
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§ 33
Internbudget 2014 för Klippans kommun - Information
KS 2012.0965.041

Ärendet
Kommunfullmäktige har 2013-08-27 § 73 antagit budget för 2014 samt fastställt
uppdrag/åtagande för Kommunstyrelsen och nämnderna.
Ekonomikontoret sammanställer därefter en internbudget för 2014 omfattande
samtliga nämnder och revisionen.
Det noteras att i Kommunstyrelsens beslut 2014-03-05, § 40 har felaktigt angetts att
internbudgeten endast gäller Kommunstyrelsens förvaltningar. Det är så att
internbudgeten omfattar samtliga kommunens nämnder/ förvaltningar.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets sammanställning av internbudget 2014, bilaga Kf § 33/14.
Kommunfullmäktiges beslut
Noterar redovisningen av sammanställd internbudget 2014.
_____
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§ 34
Kompletteringsbudget 1 för 2014
KS 2014.0137.041

Ärendet
Ekonomichef Boje Jarl överlämnar verksamhetsområdenas avräkning efter bokslut
2013 samt förslag till kompletteringsbudget 1 för 2014.
Kompletteringsbudgeten innehåller de delar av nämnders/styrelsers överskott och
underskott samt ej avslutade investeringsanslag som efter bokslutsdialog föreslås
överföras till 2014.
Årets kompletteringsbudget är något annorlunda än tidigare års. Den extrema
ekonomiska situationen gör att förslaget innehåller en hel del besparingar av olika
slag som framtagits av den speciella ”krisgrupp” som arbetat under januari och
februari. För både drift - och investeringsbudget föreslås stora förändringar.
Om samtliga besparingar i förslaget till kompletteringsbudget genomförs innebär det
att årets driftresultat minskas från +5,0 mnkr till +0,3 mnkr.
Årets investeringsnivå minskar från 45,8 mnkr till 33,5 mnkr.
Volymförändringar inom förskola/skola har beaktats och ersätts till 75%.
Avstämning görs i samband med årets delårsrapport.
Särskilt beslut kring kompletteringsbudgeten från Barn- och utbildningsnämnden har
beaktats och till vissa delar arbetats in i kompletteringsbudgeten
Kommunfullmäktige föreslås besluta
- att fastställa kompletteringsbudget 1/2014 i enlighet med bilaga 1
- att volymförändring avseende elever inom förskola – skola ersätts med 75%
av ökningen samt att avräkning och bedömning av volymförändringarna ska
göras i samband med delårsrapporten efter augusti månad
- att godkänna justerad investeringsplan enligt bilaga 3
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Signatur justerare

Kompletteringsbudget, specifikation
Verksamhetsområdenas avräkning 2013, över och underskott
Investeringsplan 2014-2017, justerad
Barn- och utbildningsnämnens beslut 2014-02-24 § 27
Volymförändringar förskola-skola
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beredningsförslag 2014-04-02, § 50.
Tillhörande bilagor 1-5, bilaga A Kf § 34/14.
Kristdemokraternas skrivelse 2014-03-19, bilaga B Kf § 34/14.
Barn- och utbildningsförvaltningens konsekvensanalys 2014-03-31,
bilaga C Kf § 34/14.
Yrkande
Bert-Inge Karlsson (KD), Kenneth Dådring (M) och Rune Persson (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänner kompletteringsbudget 1 för 2014 med följande ändringar:
Barn- och utbildningsnämnden erhåller ingen budgetminskning om 5 500 000
kronor och erhåller 100 % kompensation för volymökning med 1 200 000
kronor.
Kommunledningsförvaltningen minskar inte antalet sommararbetare utan 60
sommararbetare bibehålles.
2.

Avsikten är att i kommande budget för 2015 besluta om att återställande av
resultatet för 2013 och 2014 inom högst två år.
_____
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§ 35
Årsredovisning 2013 för Söderåsens miljöförbund
KS 2014.0141.042

Ärendet
Söderåsens miljöförbund har lämnat årsredovisning för år 2013. Utfallet visar på en
avvikelse från budget på 698 000 kronor. Avvikelsen beror på ett överskott fördelat
på intäkter med 343 000 kronor och på kostnader med 355 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beredningsförslag 2014-04-02 § 53.
Söderåsens miljöförbund protokoll 2014-04-01, § 33, bilaga Kf § 53/14.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Söderåsens miljöförbund 2013 godkänns.
2. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2013.
_____
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§ 36
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL)
KS 2014.0018.024

Ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag
till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för
att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter
valet 2014 eller senare. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte
innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/
reglementen för förtroendevalda.
I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att
kommunen beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga.
Beslutsunderlag
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 13:75, 2013-12-17 bilaga Kf § 36/14.
Kommunstyrelsens beredningsförslag 2014-04-02, § 43.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Antar bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL) med följande ändring av bestämmelser om omställningsstöd för
förtroendevalda 4 § 6 st ”Det första årets utbetalning av ekonomiskt
omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomster. De två följande åren
undantas årligen två prisbasbelopp från samordning”.
2. För Kenneth Dådring och Kerstin Persson som tillträtt uppdrag på heltid eller
betydande del av heltid (årsarvoderade eller begränsat årsarvode) före den
1 januari 2015 gäller alltjämt förmåner enligt äldre bestämmelser såsom
PBF-KL, PRF-KL för tid såväl före som efter den 1 januari 2015.
Jäv
Kenneth Dådring (M) och Kerstin Persson (S) deltar ej i beslutet med anledning av
jäv. Vid upprop konstateras att det saknas ersättare för Kenneth Dådring och Kerstin
Persson.
Då hinder föreligger för samtliga i presidiet att fullgöra sina uppdrag inträder Kent
Lodesjö (S) i egenskap av ålderspresident och fullgör ordförandens uppgifter.
_____
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§ 37
Motion från Christian Hendlertz och Therese Borg, (SD), angående
skyltar vid kommunens kulturhistoriska sevärdheter
KS 2014.0498.872

Ärendet
Christian Hendlertz och Therese Borg (SD) har 2014-04-14 inlämnat motion
angående skyltar vid kommunens kulturhistoriska sevärdheter.
Beslutsunderlag
Christian Hendlertz och Therese Borgs motion 2014-04-14, bilaga Kf § 37/14.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

10 (19)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida

11 (19)

Sammanträdesdatum

2014-04-29

§ 38
Motion om kostnadsfria trygghetslarm för alla pensionärer – Svar
KS 2013.1245.776

Ärendet
Sverigedemokraterna har 2013-11-06 inlämnat motion angående kostnadsfria
trygghetslarm för pensionärer boende i kommunen.
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Christian Hendlertz m.fl motion 2013-11-06, bilaga A Kf 38/14.
Socialnämndens protokollsutdrag 2014-02-11, bilaga B Kf 38/14.
Kommunstyrelsens beredningsförslag 2014-04-02, § 45.
Yrkande
Christian Hendlertz (SD) yrkar bifall till motionen.
Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige
bifallit Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Reservation
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag dvs till förmån för
motionen.
_____
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§ 39
Motion om att få en bättre insyn och förståelse för projekt - Svar
KS 2013.0646.012

Ärendet
Kristdemokraterna har 2013-05-27 inlämnat motion angående möjlighet
att få en bättre insyn och förståelse för projekt som drivs i kommunen och på
så sätt få en bättre överblick kring projektens status och måluppfyllelse.
Kanslichef Lars-Åke Svensson har svarat på motionen och yttrar sig
enligt nedan.
Bodil Andersson, Ann-Sofi Karlsson, Bert-Inge Karlsson och Anders
Johansson (samtliga KD) har lämnat in motion 2013-05-27 vari de föreslår att de projekt som finns i förvaltningarna och nya projekt ska redo
visas med ett projektmål, projektplan och effektmål av projektet, det ska
vara en ekonomisk redovisning med samma tidsplan som projektet och
översyn av vilka kostnader det innebär för nämnd i fall projekt permanentas.
I kommuner kan beteckningen projekt förekomma avseende interna
utredningar/arbete inom ramen för befintliga organisationer för att
uppnå beslutade mål inom ramen för befintlig budget (genomförande av
en plan). Ett projekt är dock inte individuellt arbete i grupp eller ett
uppdrag med färdiga lösningar som ska genomföras. Vad som utgör
projekt är särskilt tillsatta organisationer med personer som vanligtvis
inte arbetar tillsamman och som till sitt förfogande har definierbara
resurser. Organisationen ska vidare arbeta för att uppnå ett bestämt mål
inom en viss tidsram som kan delas in i tre faser; förberedelse, genomförande och avslutning. Om en verksamhet bedrivits i projektform och
således permanentas utgör det inte längre ett projekt utan ingår som en
av nämndens/förvaltningens löpande verksamhet. Exempel på projekt i
kommunen är ”projekt Läderfabriken”, ”Projekt Kundtjänst”.
Klippans kommun har tagit fram en projektmodell som innebär att vissa formella
krav ställs på genomförda projekt. Enligt modellen ska alla projekt ha styrgrupp,
projektgrupp och projektledare. Styrgruppens roll är att starta och avsluta projekt
samt att ansvara för projektets personella och ekonomiska resurser. Alla
projektledare är ansvariga för att upprätta projektplan och slutredovisning till
styrgruppen.
Respektive nämnd har ansvar för den s.k. interna kontrollen vilket innebär
ett ansvar för se till att verksamhet bedrivs i enlighet med mål och
riktlinjer. En del av arbetet med den interna kontrollen är att följa förvaltningens
verksamhet för att förvissa sig om att den bedrivs på ett tillfredsställande sätt.
Detta ansvar omfattar projekt som bedrivs inom respektive nämnds/förvaltnings
ansvarsområde. Respektive nämnd äger således redan genom befintlig lagstiftning
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såväl skyldigheten som rätten att ställa krav på respektive förvaltning att redovisa
projekt, deras innehåll och eventuella framtida konsekvenser (jfr 6 kap 7 §
kommunallagen).
Det noteras att i Arbetsutskottets protokoll 2014-03-12, § 61 har felaktigt angetts att
Ann-Sofie Karlsson ej deltog i beslutet. Det skall rätteligen vara Bodil Andersson
som ej deltog i Arbetsutskottets beslut.
Beslutsunderlag
Bodil Anderssons (KD) m.fl. motion 2013-05-27 bilaga Kf § 39/14.
Kommunstyrelsens beredningsförslag 2014-04-02, § 46.
Yrkande
Bodil Andersson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Med yttrande enligt ovan anses motionen besvarad.
_____
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§ 40
Motion från Göran Sjögren och Lars Håkansson, (S) angående
plantering av Månadsträd i Stadsparken
KS 2013.0581.330

Ärendet
Socialdemokraterna har 2013-05-07 inlämnat motion angående att plantera
månadsträd i Stadsparken.
Teknisk chef, Björn Pettersson har yttrat sig enligt nedan.
I parken finns det behov av nya träd. Dels för att fylla luckor efter
sjuka/skadade och nedtagna träd, dels för att öka trädens åldersspridning. Stormarna under hösten i fjol tog också några träd. Vår slutsats är
att förslaget i motionen mycket väl kan förverkligas inom Stadsparken.
De föreslagna trädarterna hittas dock inte på vilken plantskola som
helst. Vi förutsätter att om dessa träd ska planteras, så ska det vara bra
exemplar och av lite större storlek som ger en snabb etablering.
Kostnaden för inköp, plantering och extra skötsel beräknar vi till
90 000 kr. En uppdelning av planteringen med några på våren och några
på hösten kan vara lämpligt, med tanke på leveranstider och vad som
passar respektive trädart. En uppdelning över två år kan alternativt
göras. I investeringsbudgeten finns ett anslag för förbättring av parker/
grönområden/ lekplatser/gång- och cykelvägar som skulle kunna
användas. Vi har inte beräknat kostnad för skylt vid respektive träd,
som anger trädets två namn och vilken månad som trädet ska
representera. Det finns många tänkbara utföranden och viktigast utöver
läsbarheten är bra vandalmotstånd. Det är mycket möjligt att skylt eller
motsvarande kan tas fram inom kommunförvaltningen till låg kostnad.
Beslutsunderlag
Göran Sjögren (S) m.fl. motion 2013-05-02, bilaga Kf § 40/14.
Kommunstyrelsens beredningsförslag 2014-04-02, § 54.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles.
_____
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§ 41
Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts
KS 2014.0106.101

Ärendet
Kommunkansliet har 2014-03-03 sammanställt redovisning av motioner vars
beredning ännu inte slutförts.
Beslutsunderlag
Kommunkansliets sammanställning 2014-03-03 bilaga Kf § 41/14.
Kommunstyrelsens beredningsförslag 2014-04-02, § 47.
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 42
Avsägelse från Joacim Pettersson (SD) av uppdrag som ersättare i
Kultur- och fritidsnämnden
KS 2014.0530.111

Ärendet
Joacim Pettersson (SD), Spången 351, 264 53 Ljungbyhed har 2014-04-17 avsagt sig
uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Joacim Petterssons avsägelse 2014-04-17.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Joacim Pettersson (SD) befrias från uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige.
2. Ny rösträkning ska begäras från Länsstyrelsen för utseende av ny ersättare i
Kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna.
_____
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§ 43
Avsägelse från Andreas Ottosson (M) av uppdrag som ersättare i
Kultur- och fritidsnämnden
KS 2014.0552.111

Ärendet
Andreas Ottosson (M), Storgatan 37, 264 32 Klippan har 2014-04-29 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Andreas Ottossons avsägelse 2014-04-29.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Andreas Ottosson (M) befrias från uppdrag som ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden.
2. Till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden utses Jan Tingecz, Rosenvägen 48,
264 37 Klippan för återstoden av mandatperioden 2011-2014.
_____
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Sammanträdesdatum

2014-04-29

Beslutande (fullmäktige
och tjänstgörande
ersättare)

Närvaro

Omröstningar
§
Ja

Rune Persson, S

1

Bengt Svensson, M
Rose-Marie Svensson
Eva Stjärnlind, S

1

Hans-Bertil Sinclair, M

1

Fredrik Haraldsson, SD

1

Rune Samuelsson, S
Jesper Hansen
Pia Dahl, M

1

Anders Rolfsson, C

1

Boris Svensson, S

1

Bert-Inge Karlsson, KD

1

Christian Hendlertz, SD

1

Jens Westring, M

1

Tommy Cedervall, FP
Gunnel Grånsten
Ingrid Fredriksson, M

1

Göran Sjögren, S

1

Gunilla Svensson, S

1

Margaretha Haraldsson, SD

-

Torsten Johansson, C

1

Jörgen Bjerknäs, MP

1

Michael Nemeti, S

1

Signatur justerare

§
Nej Ja Nej

§
Ja

§
Nej

1

1

1

Utdragsbestyrkande

Ja

§
Nej

Ja

Nej

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2014-04-29

Kenneth Dådring, M

1

Ann-Sofie Karlsson, KD

1

Gun Samuelsson, S
Roland Ottosson
Carina Andersson, V

1

Kicky Sinclair, M

1

Göran Andreasson, SD

-

Kent Lodesjö, S

1

Björn Samuelsson, M

1

Mats Waldemarsson, S
Carl-Axel Wilhelmsson
Henrik Gudmundsson, C

1

Richard Johansson, FP

1

Helena Dådring, M

1

Roland Åkesson, S

1

Annelie Thörnqvist, SD
Anders Nilsson
Hans-Eric Lundgren,S
Jacob von Post
Fredrik Hammarstrand, M

1

Olle Nilsson, S

1

Malin Hammarstrand, M

1

Kerstin Persson, S
Bodil Andersson
Anders Johansson, KD
Kristina Jonsson
Jan-Olof Karlsson, M

1

1

1

1

1
1

Ej tjg ersättare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

19 (19)

