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Plats och tid

Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 26 januari 2016, kl. 19.00-20.10

Beslutande

Till detta protokoll fogad sammanträdeslista

Övriga närvarande

Lars-Åke Svensson, sekreterare
Anders Månsson, kommunstyrelsens ordförande i Bjuvs kommun, § 1
Ninni Lindell, oppositionsråd i Bjuvs kommun, § 1
Ann-Margrete Ringnér, hälsostrateg, § 2
Bert-Inge Karlsson, alkohol- och drogsamordnare, § 2

Kungörelse

Kungörelse om sammanträde har utsänts till samtliga ledamöter och ersättare samt
anslagits på kommunens anslagstavla och kommunens hemsida. Kungörelsen har i
begränsad omfattning införts såsom annons i Nordvästra Skånes Tidningar.

Utses att justera

Johanna Andersson

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet i Klippan, onsdag 3 februari 2016

Hans Bertil Sinclair

Sekreterare
____________________________________________
Lars Åke Svensson
Ordförande
____________________________________________
Johan Pettersson
Justerare
____________________________________________
Johanna Andersson
Hans Bertil Sinclair
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Klippans kommun, Kommunfullmäktige
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Underskrift

Elisabeth Olsson
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nedtagande

2016-02-26

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2016-01-26
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§1

Föredragning Familjen Helsingborg

§2

Lokalt välfärdsbokslut 2014

§3

Fyllnadsval efter Lars Håkansson (S) av uppdrag som ledamot
i Kultur- och fritidsnämnden

§4

Fyllnadsval efter Christian Olsson (SD) av uppdrag som ersättare
i Valnämnden

§5

Fyllnadsval efter Bengt Tollstadius (FP) av uppdrag som ersättare
i Socialnämnden

§6

Janet N Noréns (C) avsägelse av uppdrag som ersättare i
Socialnämnden och Sociala utskottet

§7

Avsägelse från Johanna Andersson (C) av uppdrag som ersättare i
Barn- och utbildningsnämnden
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Avsägelse från Maria Sjöberg (S) av samtliga uppdrag förutom
nämndemannauppdraget

§9

Motion angående belysning utmed Krikavägen norr mellan rondell
och Bruksområdet - Svar

§ 10 Motion om att ta fram en applikation "app" om kultur- och
fritidsutbudet i Klippan - Svar
§ 11 Motion gällande ökade kommunikationer inom Klippans kommun - Svar
§ 12 Delgivningsärende 2016
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§1
Föredragning Familjen Helsingborg
KS 2016.0043.106

Ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Bjuvs kommun Anders Månsson och oppositionsrådet Ninnie Lindell informerar om Familjen Helsingborg.
Med Familjen Helsingborg uppnås stordriftsfördelar och tyngd i olika frågor om alla
medlemskommuner i Familjen Helsingborg är överens. Det är ett unikt samarbete
som syftar till att gynna alla medlemskommuner, regionen samt uppnå skalfördelar
och högre effektivitet. Medlemskommunerna får genom gemensamt agerande större
tyngd i viktiga frågor. Från den 1 januari 2016 gäller nytt samarbetsavtal mellan
medlemskommunerna. Familjen Helsingborg styrs av en kommitté med 22 ledamöter. En viktig länk för organisationens verksamhet är dess sekretariat.
Medlemskommunerna erlägger 21 kr/invånare vilket ger en budget Familjen
Helsingborg om totalt 7 000 000 kr. Det finns en antagen verksamhetsplan som innehåller fem prioriterade områden. Infrastruktur, näringsliv, lärande, öppenhet och inkluderande samt miljö.
Kommunfullmäktiges beslut
Noterar informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida

4 (18)

Sammanträdesdatum

2016-01-26

§2
Lokalt välfärdsbokslut 2014
KS 2015.1483.042

Ärendet
Hälsostrateg Ann-Margrete Ringnér och alkohol- och drogsamordnare Bert-Inge
Karlsson föredrar rapport avseende Lokalt välfärdsbokslut för år 2014.
Folkhälsorådet har sedan 2005 årligen sammanställt lokala välfärdsbokslut för Klippans kommun. Innehållet i sammanställningen har varierat över tid beroende på vilka
regionala enkäter som genomförts. Välfärdsbokslutet 2014 innehåller utvalda indikatorer från Folkhälsoenkät Barn och föräldrar 2014.
I Välfärdsbokslut 2014 redovisas även ett mindre antal indikatorer än tidigare eftersom Folkhälsorådet har som ambition att presentera aktuell statistik då den är tillgänglig.
Beslutsunderlag
Lokalt välfärdsbokslut 2014, bilaga Kf § 2/15.
Kommunstyrelsens förslag 2015-12-02, § 200.
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänner Lokalt välfärdsbokslut för 2014.
_____
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§3
Fyllnadsval efter Lars Håkansson (S) av uppdrag som ledamot
i Kultur- och fritidsnämnden
KS 2015.1555.111

Ärendet
Lars Håkansson (S) har 2015-12-05 avsagt sig uppdraget som ledamot i Kultur- och
fritidsnämnden samt som ersättare i Kommunfullmäktige. Lars Håkansson befriades
från uppdraget 2015-12-15. Fyllnadsvalet till Kultur- och fritidsnämnden bordlades
vid Kommunfullmäktige 2015-12-15.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-15 begära ny rösträkning av Länsstyrelsen
för utseende av ny ersättare i Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Lars Håkanssons avsägelse 2015-12-05.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2015-12-15, § 126.
Kommunfullmäktiges beslut
Val av ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden bordlägges.
_____
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§4
Fyllnadsval efter Christian Olsson (SD) av uppdrag som ersättare
i Valnämnden
KS 2015.1286.111

Ärendet
Christian Olsson (SD) har 2015-10-03 avsagt sig uppdraget som ersättare i Valnämnden. Christian Olsson befriades från uppdraget 2015-10-27, § 108.
Fyllnadsvalet bordlades vid Kommunfullmäktige 2015-10-27, § 108,
2015-11-24, § 118 samt 2015-12-15, § 128.
Beslutsunderlag
Christian Olssons avsägelse 2015-10-03.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2015-12-15, § 128.
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i Valnämnden utses Gunilla Mårtensson,
Infanterigatan 15 G, 264 51 Ljungbyhed.
_____
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§5
Fyllnadsval efter Bengt Tollstadius (FP) av uppdrag som ersättare
i Socialnämnden
KS 2015.1516.111

Ärendet
Bengt Tollstadius (FP) har 2015-11-24 avsagt sig uppdraget som ersättare i Socialnämnden. Bengt Tollstadius befriades från uppdraget 2015-11-24, § 119 samt
2015-12-15, § 129.
Beslutsunderlag
Bengt Tollstadius avsägelse 2015-11-24.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2015-12-15, § 129.
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i Socialnämnden utses Love Christensson, Blåbärsbacken 9,
264 53 Ljungbyhed.
_____
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§6
Janet N Noréns (C) avsägelse av uppdrag som ersättare i
Socialnämnden och Sociala utskottet
KS 2016.0041.111

Ärendet
Janeth N Norén(C), Pl 4762, 264 94 Klippan har 2016-01-11 avsagt sig uppdrag som
ersättare i Socialnämnden och Sociala utskottet. Genom att Janet N Norén entledigas
som ersättare från Socialnämnden är hon tillika entledigad från uppdraget som ersättare i sociala utskottet. Socialnämnden utser ersättare till Sociala utskottet.
Beslutsunderlag
Janet N Noréns avsägelse 2016-01-11.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Janet N Norén entledigas från uppdraget som ersättare i Socialnämnden och
Sociala utskottet.
2. Till ny ersättare i Socialnämnden utses Johanna Andersson, Granlunda 2220,
264 92 Klippan.
_____
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§7
Avsägelse från Johanna Andersson (C) av uppdrag som ersättare i
Barn- och utbildningsnämnden
KS 2016.0072.111

Ärendet
Johanna Andersson (C), Granlunda 2220, 264 92 Klippan har 2016-01-21 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Johanna Anderssons avsägelse 2016-01-21.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Johanna Andersson entledigas från uppdraget som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.
2. Till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden utses Mikael Persson, Bläsinge
Ängar 4922, 264 94 Klippan.
_____
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§8
Avsägelse från Maria Sjöberg (S) av samtliga uppdrag förutom
nämndemannauppdraget
KS 2016.0079.111

Ärendet
Maria Sjöberg (S), Idrottsvägen 10, 264 31 Klippan har 2016-01-21 avsagt sig samtliga uppdrag förutom nämndemannauppdraget.
Maria Sjöberg begär sig således befriad från uppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott, Handikapprådet, Kommunfullmäktige,
Kommunfullmäktiges valberedning samt Treklövern Bostads AB. Ersättare i Barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott utses av Barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Maria Sjöbergs avsägelse 2016-01-21.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Maria Sjöberg befrias från samtliga uppdrag förutom nämndemannauppdraget.
2. Val av ny ledamot i Barn- och utbildningsnämnden och Handikapprådet samt
ny ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning och ersättare Treklövern
Bostads AB bordlägges.
3. Ny rösträkning begärs från Länsstyrelsen för utseende av ny ledamot i
Kommunfullmäktige för Socialdemokraterna.
_____
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§9
Motion angående belysning utmed Krikavägen norr mellan rondell
och Bruksområdet - Svar
KS 2013.0074.317

Ärendet
Socialdemokraterna i Klippan har 2013-02-05 inkommit med motion angående belysning längs Krikavägen mellan rondell och Bruksområdet. I motionen föreslås att
kommunstyrelsen snarast får i uppdrag att få belysningen tänd.
Tekniska förvaltningen lämnade den 2 mars 2015 yttrande över motionen. I yttrandet
hänvisades till kommande upphandling av utbyte av belysningsarmaturer, för att få
aktuella priser om ny belysning väljs. Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlade
ärendet den 11 februari 2015.
Tekniska utskottet behandlade frågan den 14 april 2015 och beslutade att uppdra åt
Tekniska förvaltningen att ta fram kostnadsförslag för att belysa Krikavägen med
solcellsarmaturer alternativt annan typ av belysning. Vidare beslutade Tekniska utskottet att uppdra åt Tekniska förvaltningen att ta fram kostnadsförslag för gång/cykelbana längs Krikavägen. Detta uppdrag har redovisats i separat skrivelse/ärende.
Kostnad för ny belysning på Krikavägen, från cirkulationsplatsen till bron över
Rönne å vid Bruksområdet, kan beräknas till 435 kkr. Armaturerna är då av senaste
LED-typ och matas från elnätet. Årlig drift- och underhållskostnad kan beräknas till
10 kkr.
Armaturer och stolpar försedda med solceller med batteri för lagring kan beräknas
kosta cirka 600 kkr. Dock är effekten låg, ungefär 1/4 av vad som normalt används
på gator/vägar. Denna belysningstyp passar bättre i parker och vid busshållplatser.
Ett problem är att batterikapaciteten sjunker vid kyla. Erfarenheten av batteriernas
livslängd varierar, vilket gör att drift- och underhållskostnad är svårberäknad. Tekniska förvaltningen avråder från att i detta sammanhang försöka använda solcellsdrivna armaturer.
Tekniska förvaltningen har i första yttrandet redogjort för förvaltningens syn på behovet;
▪ Den aktuella vägsträckan har en landsvägskaraktär och uppfyller inte normala förutsättningar för att förses med trafiksäkerhetsbelysning.
▪ För oskyddade trafikanter som är på väg mellan centrala delar och Pappersbruksområdet finns det en belyst och särskilt anpassad väg via BruksallénBockastigen-Fabriksallén. En väg för den som prioriterar säkerhet.
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▪ Skälet till att Vägverket en gång började belysa vägen saknar tekniska förvaltningen kännedom om, men därefter har oskyddade trafikanter fått tillgång till asfaltering
och belysning av Bockastigen. Att ta bort belysning när det ursprungliga behovet
försvinner är obekvämt.
▪ En blick framåt ger att merparten av kommunens cirka 5 200 belysningsarmaturer
och många stolpar behöver bytas ut av åldersskäl. Även om energiförbrukningen per
armatur kommer att sjunka innebär utbyten påtagliga kapitalkostnadsökningar. Varje
armatur som kan tas bort efter bedömning av dagens behov och enligt dagens standard är en vinst.
Tekniska utskottet beslutade 2015-12-08, § 81, föreslår Kommunstyrelsen att frågan
om belysning längs Krikavägen handläggs i samband med utbyggnad av gång- och
cykelvägen år 2017 samt att anse motionen besvarad.
I särskilt beslut av Kommunstyrelsen föreslås att kommunen uppdaterar sin ansökan
till Trafikverket om RTI-bidrag. Inriktningen på den uppdaterade ansökan ska vara
att gång- och cykelvägen längs Krikavägen byggs år 2017 med 50 % statlig medfinansiering.
Beslutsunderlag
Göran Sjögrens (S) motion 2013-02-07, bilaga Kf § 9/16.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-01-13, § 6 och 7.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan om belysning längs Krikavägen handläggs i samband med utbyggnad av
gång- och cykelvägen år 2017.
2. Motionen anses härmed besvarad.
_____
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§ 10
Motion om att ta fram en applikation "app" om kultur- och
fritidsutbudet i Klippan - Svar
KS 2015.0775.000

Ärendet
Cecilia Scott (M) m.fl. inkom 2015-06-05 med motion om att utveckla en applikation
för att kunna informera sig om kultur- och fritidsutbudet i Klippan.
Kultur- och fritidsnämnden har 2015-10-28, § 123, yttrat sig enligt följande:
Applikationer (Appar) är ett modernt sätt att få information och attraherar framförallt
yngre människor men användandet breder ut sig i alla ålderskategorier. En applikation är väl anpassad till smarta telefoner vilket idag är dominerande varför applikationslösningar blir lättillgängliga.
En applikation måste vara attraktiv för tänkt målgrupp för att den skall vara intressant att ladda hem Motionärernas förslag riktar sig väldigt brett och för att applikationen skall bli intressant för alla tänkta målgrupper blir den väldigt omfattande. En
användarvänlig applikation bör vara relativt riktad varför förvaltningen ställer sig
tveksam till förslaget. Kommunens hemsida är en så kallad responsiv sida varför den
till stora delar skulle kunna fungera för det syfte som motionen pekar på. Kultur- och
fritidsförvaltningen ställer sig tveksam till omfattningen men kommer att fortsätta
titta på ämnes smalare applikationer inom verksamheten inom ramen för arbetet med
den externa kommunikationen under 2016.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Kultur- och fritidsförvaltningen att motionen
avslås.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-13 att ställa sig bakom Kultur- och fritidsnämndens intention att arbeta vidare med ämnessmala applikationer inom verksamheten och inom ramen för arbetet med den externa kommunikationen under 2016.
Kommunstyrelsen beslutade vidare att, då Kultur- och fritidsnämndens intentioner är
att arbeta vidare med någon form av applikationer, föreslå Kommunfullmäktige anse
motionen besvarad.
Beslutsunderlag
Cecilia Scotts (M) m.fl. motion 2015-06-01, bilaga Kf § 10/16.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-01-13, § 8.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens intention att arbeta vidare med
ämnessmala applikationer inom verksamheten och inom ramen för arbetet med
den externa kommunikationen under 2016.
2. Motion anses härmed besvarad.
_____
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§ 11
Motion gällande ökade kommunikationer inom Klippans kommun - Svar
KS 2015.0163.014

Ärendet
Bodil Andersson (KD) och Bert-Inge Karlsson (KD) har 2015-02-25 inkommit med
motion om ökade kommunikationer i Klippans kommun.
Tekniska förvaltningen lämnar efter samråd med Barn- och utbildningsförvaltningens skolskjutssamordnare följande yttrande:
Följande uppgifter är inhämtade;
• Skolbussarna i alla orter är idag fullbelagda med skolbarn.
• Den enda sträcka där det kan finnas utrymme i bussen för allmänheten, är bussen
för gymnasieelever mellan Ljungbyhed och Klippan. Denna tur går inom Bonnarp/Krika.
• Sträckan trafikeras med en tur på morgonen, med ankomst i Klippan c:a kl. 8:10,
och en tur på eftermiddagen av avgång från Klippan c:a kl. 16:10.
Motionärerna har tankar på en kommunal busslinje, som mycket väl kan vara bra i
flera avseenden. För att praktiskt kunna hantera frågan krävs dock en hel del utredningsarbete för att klarlägga hur samverkan kan ske mellan skolskjuts och allmänt
resande, efterfrågan, linjedragning och ekonomin. Tekniska förvaltningen anser att
det behövs en utredning som köps av extern, branschkunnig utredare.
Beslutsunderlag
Bodil Anderssons (KD) m.fl. motion 2015-02-20, bilaga Kf § 11/16.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-01-13, § 10.
Kommunfullmäktigs beslut
1. Uppdrar åt tekniska förvaltningen att utreda samordning av skolskjuts med
Skånetrafiken.
2. Motionen anses härmed besvarad.
_____
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§ 12
Delgivningsärende 2016
KS 2016.0044.000

Ärendet
KS 2015.1610.770
Revisionen – Uppföljning granskning av kvaliteten inom äldreomsorgen.
KS 2015.1602.041
Söderåsens miljöförbund – Sammanträdesprotokoll 2015-12-15, § 127 gällande budget 2016.
KS 2015.1356.752
Revisionen – Granskning av uppföljning och kontroll inom verksamheten stöd och
omsorg.
_____
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Beslutande (fullmäktige
och tjänstgörande ersättare)

Närvaro

Omröstningar
§
Ja

Kerstin Persson (S)

1

Christian Hendlertz (SD)
Bengt Svensson (M)
Kenneth Dådring (M)

1

Gunilla Svensson (S)

1

Michael Nemeti (S)

1

Therese Borg (SD)

-

Hans-Bertil Sinclair (M)

1

Maria Sjöberg (S)

1

Carl-Axel Wilhelmsson (C)

1

§
Nej Ja Nej

§
Ja

§
Nej

1

Robert Larsson (KD)

Bert-Inge Karlsson (KD)
-Åsa Edvardsson (SD)
Gunnel Grånsten (M)
Cecilia Scott (M)

1

Jörgen Bjerknäs (MP)

1

Charlotta Gudmundsson (S)

1

-

(SD)

1

-

Kent Lodesjö (S)

1

Tonny Svensson (M)

1

Neyssa Lundmark (S)

1

Tommy Cedervall (FP)

1

Rune Persson (S)

1
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Ja
Christian Olsson (SD)

-

Helena Dådring (M)

1

Karin Enqvist (V)

1

Rose-Marie Svensson (S)
Bo Andersson (C)
Christer Johansson (C)

1

Charlotte Eliasson-Anderberg (KD)

1

Jonas Denhammar (SD)
Olle Nilsson (S)
Paul Gustavsson (S)

1

Jesper Hansen (M)

1

Gun Samuelsson (S)
-Niklas Wandegren (SD)

1

Boris Svensson (S)
Kristina Jonsson (M)
Ingegerd Hagelin (M)

1

Monica Johansson Jarl (S)

1

-

(SD)

Nej Ja

1

1

-

1

-

Mats Waldemarsson (S)

1

Johanna Andersson (C)

1

- (SD)
Magnus Jorsell (M)
Ellinor Varady (M)

1

Cecilia Örnemark (MP)

1

Johan Pettersson (S)

1

Totalt

34
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Ej tjänstgörande ersättare
Bengt Amilon (C)

1

Ola Persson (S)

1

Lennart Johansson (S)

1

Roger Sjunner (MP)

1

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

18 (18)

