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Plats och tid

Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 22 mars 2016, kl. 19.00-

Beslutande

Enligt till detta protokoll fogad sammanträdeslista

Övriga närvarande

Lars-Åke Svensson, sekreterare
Tomas Rikse, kommundirektör
Anders Isgren, lokalpolischef Polismyndigheten område Söderåsen, § 19
Ulf Bengtsson, Vd Treklövern Bostads AB, § 20
Catrin Ragnvid, ekonom, § 21

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

Gunilla Svensson

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet i Klippan, torsdag 31 mars 2016

Tonny Svensson

Sekreterare
____________________________________________
Lars Åke Svensson
Ordförande
____________________________________________
Johan Pettersson
Justerare
____________________________________________
Gunilla Svensson
Tonny Svensson
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Innehållsförteckning:
§ 19 Information av Polismyndigheten i Skåne område Söderåsen –
föredragande Anders Isgren
§ 20 Årsredovisning för Treklövern Bostads AB – föredragande Ulf Bengtsson,
Vd Treklövern Bostads AB
§ 21 Delrapport om åtgärder för ekonomisk balans Socialnämnden –
föredragande ekonom Catrin Ragnvid
§ 22 Interpellation angående hemlösa i Klippans kommun
§ 23 Christine Ehrlanders (MP) avsägelse av uppdrag som ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden samt som ledamot i Landsbygdsrådet.
§ 24 Kemikaliepolicy för Klippans kommun - Antagande
§ 25 Program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som
utförs av privata utförare
§ 26 Arbetsmiljöpolicy - Antagande
§ 27 Fastighetsförvärv Optimera, Sågen 1
§ 28 Motion angående uppdelning av nuvarande Socialförvaltning i en ny
Vård- och omsorgsförvaltning och Socialförvaltning - Svar
§ 29 Delgivningsärende 2016
§ 30 Motion för en friflödande Rönneå!
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§ 19
Information av Polismyndigheten i Skåne område Söderåsen –
föredragande Anders Isgren
KS 2016.0275.106

Ärendet
Lokalpolischef Anders Isgren och kommunpolis Max Staube informerar om
Länspolisområde Söderåsen som omfattar fem kommuner och ca 70 000 invånare.
Bjuv, Klippan, Åstorp, Svalöv och Örkelljunga kommuner ingår i polisområdet som
har fem polisstationer varav tre med bemannande receptioner.
Ingripandeverksamheten i polisområdet omfattar 18-20 medarbetare.
Lokalpolisverksamheten finns i alla kommunerna och omfattar 12 utredare.
Därutöver finns stöd/service i form av receptionsverksamhet. Det kommer att bli
aktuellt med en passmaskin till stationen i Klippan under år 2016. Passmaskinen
finns för närvarande i Helsingborg och ska flyttas till Klippan. Det krävs dock vissa
ombyggnationer av polisstationen i Klippan varför det inte är klart med tidpunkten
för installation. Det kan även bli aktuellt med kvällsöppet på polisstationer för att
anpassa öppettider till allmänhetens behov.
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 20
Årsredovisning för Treklövern Bostads AB – föredragande
Ulf Bengtsson, Vd Treklövern Bostads AB
KS 2016.0082.042

Ärendet
Verkställande direktör Ulf Bengtsson föredrar verksamhetsberättelser 2015 för
Treklövern Bostads AB.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2015 för Treklövern Bostads AB, bilaga Kf § 20/16.
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras.
____
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§ 21
Delrapport om åtgärder för ekonomisk balans Socialnämnden –
föredragande ekonom Catrin Ragnvid
KS 2016.0066.042

Ärendet
Ärendet utgår då det saknas möjlighet för berörda personer att föredra ärendet.
Planeringen från styrgruppen Socialnämndens ekonomi i balans och Socialnämnden
har varit att lämna delrapport till Kommunfullmäktige i mars 2016 och förslag om
åtgärdsplan i april. Ärendet återkommer i april 2016 eventuellt tillsammans med
åtgärdsplan.
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet utgår från dagordningen för att behandlas vid senare tillfälle.
____
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§ 22
Interpellation angående hemlösa i Klippans kommun
KS 2016.0230.752

Ärendet
Christian Hendlertz (SD) har ställt interpellation enligt bilaga A Kf § 22/16 angående
hemlösa i Klippans kommun.
Socialnämndens ordförande Gunilla Svensson (S) lämnar svar enligt bilaga B Kf §
22/16.
____
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§ 23
Christine Ehrlanders (MP) avsägelse av uppdrag som ersättare i
Barn- och utbildningsnämnden samt som ledamot i Landsbygdsrådet.
KS 2016.0263.111

Ärendet
Christine Ehrlander (MP) har 2016-03-10 avsagt sig uppdrag som ersättare i Barnoch utbildningsnämnden samt som ledamot i Landsbygdsrådet.
Beslutsunderlag
Christine Ehrlanders avsägelse 2016-03-10.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Christine Ehrlander befrias från uppdragen som ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden samt som ledamot i landsbygdsrådet.
2. Val av ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden samt som ledamot i
landsbygdsrådet bordlägges.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida

8 (19)

Sammanträdesdatum

2016-03-22

§ 24
Kemikaliepolicy för Klippans kommun - Antagande
KS 2015.1588.440

Ärendet
Det har utarbetats förslag till Kemikaliepolicy för Klippans kommun.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta Kemikaliepolicy för
Klippans kommun att gälla från och med 2016-03-31.
Ärendet bordlades vid Kommunstyrelsens sammanträde 2016-02-03 för vidare
föredragning av miljöstrateg Tord Andersson till Kommunstyrelsens sammanträde
2016-03-02. Ärendet har vid Kommunstyrelsens sammanträde 2016-03-02
föredragits av utvecklingsstrateg Anders Ebbesson.
Beslutsunderlag
Miljöstrateg Tord Anderssons m.fl. skrivelse 2015-11-15.
Kemikaliepolicy för Klippans kommun 2015-12-15, bilaga Kf § 24/16.
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-02, § 32.
Kommunfullmäktiges beslut
Antar kemikaliepolicy för Klippans kommun.
_____
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§ 25
Program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som
utförs av privata utförare
KS 2015.0793.040

Ärendet
Sedan den 1 januari 2015 har det i kommunallagen införts en skärpt skyldighet för
kommuner och landsting att kontrollera och följa upp verksamhet som bedrivs av
privata utförare. I 5 kap 19 b § kommunallagen stadgas en skyldighet för
kommunfullmäktige att för varje mandatperiod anta ett program med övergripande
mål och riktlinjer för de kommunala angelägenheter som lämnas över till privata
utförare. Programmet skall bl.a. ange hur uppföljning av dessa mål och riktlinjer
skall ske samt hur allmänhetens insyn skall tillgodoses.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-08-19 att uppdra åt
kommunledningsförvaltningen att utarbeta förslag till mål och riktlinjer för sådana
kommunala angelägenheter som skall utföras av privata utförare. Uppdraget skall
även belysa om det är möjligt att integrera sådana verksamheter som inte omfattas
av lagstiftningen men som är väsentligt att utvärdera, såsom kommunens medel
(elevpeng) till friskolor. I uppdraget skall man även titta på om Stratsys kan utgöra
verktyg för det konkreta arbetet med uppföljning av mål och riktlinjer.
Utredning:
I uppdraget till kommunledningsförvaltningen ingår att se om verksamhet som inte
omfattas av lagstiftning kan integreras i uppföljningen, dvs. t.ex. fristående förskolor
och skolor, då dessa är egna huvudmän för verksamheten och inte upphandlad
verksamhet utan reglerade genom tillståndsgivning. Detta är fullt möjligt och sker
redan genom den ”jämförartjänst” som Klippans kommun införde på klippan.se
sommaren 2015. Här kan man ta del av dels jämförande faktauppgifter om samtliga
förskolor och grundskolor i Klippan och dels möjlighet att jämföra resultat och
kvalitetsmått för dessa.
Det är också fullt möjligt att använda Stratsys för uppföljning av mål och mått hos
privata utförare, både Lagen om valfrihet (LOV) entreprenörer och verksamheter
som upphandlats enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).
De verksamheter som idag är aktuella för uppföljning i detta sammanhang är driften
av det särskilda boendet Väpnaren samt hemservice hos LOV-utförare på uppdrag av
socialnämnden samt grönyteskötsel på uppdrag av kommunstyrelsen.
I den målstyrning som beslutats för 2016 finns ett kommunfullmäktigemål och två
indikatorer som mäter nöjdheten hos brukarna inom äldreomsorgen, dvs. Medborgare
och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet,
tjänster och bemötande. Samt indikatorerna Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda
boende? (%) samt ”Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller? (%)”.
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Avseende uppföljning av grönyteskötseln finns inga mål eller mått beslutade.
I de verksamheter som upphandlats enligt LOU finns det i avtalen reglerat
kvalitetskrav och uppföljningsmetoder av dessa.
Beslutsunderlag
Kanslichefens skrivelse 2015-08-11.
Utvecklingsstrateg Anna Ilirzons tjänsteskrivelse 2016-01-26, inklusive
program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata
utförare, bilaga Kf § 25/16.
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-02, § 33.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Uppdrar åt Kommunstyrelsen samt Socialnämnden att senast 2016-04-30 besluta
om riktlinjer för uppföljning, samt kompletterande mål som mäter kvalitet och
effektivitet i de verksamheter som utförs på uppdrag av kommunen.
2. Antar program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs
av privata utförare för perioden 2016-2018.
_____
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§ 26
Arbetsmiljöpolicy - Antagande
KS 2015.0721.012

Ärendet
Arbetsmiljöarbetet ska organiseras så att kommunen kan uppfylla arbetsmiljölagens
krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till
arbetsglädje, effektivitet och kontinuerlig utveckling samt ses som en naturlig del
likställd med övriga verksamhetsfrågor. All verksamhet ska ha ett hälsofrämjande
synsätt.
Det ska finnas fungerande strukturer och systematik för ett främjande, förbyggande
och rehabiliterande arbetsmiljöarbete. Detta arbete ska ske i samverkan mellan
arbetsgivare och medarbetare enligt kommunens samverkansavtal. De fackliga
organisationer som inte har samverkansavtal ingår i skyddskommittéorganisationen
inom respektive förvaltning.
I Arbetsmiljöpolicyn har det lagts in att uppföljningar ska ske årligen av respektive
förvaltning.
Beslutsunderlag
Personalkontorets förslag till Arbetsmiljöpolicy 2016-01-26, bilaga Kf § 26/16.
Kommunstyrelsen protokoll 2016-03-02, § 34.
Yrkande
Kerstin Persson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Antar arbetsmiljöpolicy för Klippans kommun.
_____
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§ 27
Fastighetsförvärv Optimera, Sågen 1
KS 2016.0055.252

Ärendet
Ägaren Stabbesteinen Sågen 1 AB har uppdragit åt mäklarfirman HusmanHagberg
att försälja fastigheten Sågen 1 i Klippan (f.d. optimera). Efter annonsering av
fastigheten och budgivning har köpeskillingen hamnat på 2 550 000 kronor.
Fastigheten Sågen 1 har ett centralt läge i Klippans tätort i närhet av ett flertal
fastigheter som kommunen äger och där det även bedrivs kommunal verksamhet. I
anslutning till fastigheten ligger exempelvis mötesplats Sågen, Åbyskolan, Badhuset
och pendlarparkering järnvägsstationen.
Ägandet av fastigheten öppnar ett flertal olika möjligheter för exploatering av såväl
bostäder som andra verksamheter. Det är en framtida fråga för politiken att besluta
om inriktning och användning av fastigheten Sågen 1. Mot bakgrund av fastighetens
strategiska och centrala läge förordas att kommunfullmäktige godkänner köp av
Sågen 1 med tillträdesdag den 1 april 2016 till en köpeskilling om 2 550 000 kr
enligt upprättat köpekontrakt.
Beslutsunderlag
Köpekontrakt med fullmakt 2016-02-19, bilaga Kf § 27/16.
Kanslichefens tjänsteskrivelse 2016-12-19.
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-02, § 37.
Yrkande
Kenneth Dådring (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Bjerknaes (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med följande
tillägg. ”Uppdrar åt Kommunstyrelsen att inom fem år ta fram inriktningsmål för
lämplig verksamhet och gestaltning med utgång från nuvarande byggnation”
Bert-Inge Karlsson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med följande
tillägg. ”Uppdrar åt Kommunstyrelsen att inom tre år ta fram inriktningsmål för
lämplig verksamhet och gestaltning med utgång från nuvarande byggnation”
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige bifallit Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på Jörgen Bjerknaes tilläggsyrkande och Bert-inge
Karlssons tilläggsyrkande. Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns:
Den som stödjer Jörgen Bjerknaes förslag röstar Ja.
Den som stödjer Bert-Inge Karlssons förslag röstar Nej.
Omröstningen genomföres varvid det enligt till detta protokoll bifogad
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sammanträdeslista avges 21 Ja-röster och 11 Nej-röster. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla Jörgen Bjaerknaes förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänner köpekontrakt varigenom Klippans kommun av Stabbesteinen AB
köper fastigheten Sågen 1, Klippan för en köpeskilling om 2 550 000 kronor.
2. Köpeskillingen finansieras genom att ianspråktaga 2 550 000 kr inom de ramar
som Kommunfullmäktige avsatt för upptagande av lån d.v.s inom kommunens
rörelsekapital.
3. Uppdrar åt Kommunstyrelsen att inom fem år ta fram inriktningsmål för lämplig
verksamhet och gestaltning med utgång från nuvarande byggnation.
_____
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§ 28
Motion angående uppdelning av nuvarande Socialförvaltning i en
ny Vård- och omsorgsförvaltning och Socialförvaltning - Svar
KS 2015.0933.001

Ärendet
Hans-Bertil Sinclair (M) har 2015-08-10 inkommit med motion angående uppdelning
av nuvarande Socialförvaltning. I motionen föreslås att
kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en
Vård- och omsorgsförvaltning med ansvar för äldreomsorg och omsorg av personer
med funktionsnedsättningar samt att även utreda möjligheterna att inrätta en
socialförvaltning med ansvar för familj, barn och unga samt försörjningsstöd.
Vidare föreslås att utreda vilka eventuella övriga verksamheter och uppgifter som
inte inryms i ovanstående beskrivning inventeras och presenteras för att placeras på
rätt plats inom någon av de föreslagna nya förvaltningsorganisationerna.
Det finns ett uppdrag från kommundirektör till utvecklingsstrateg att utreda den
kommunala organisationen med hänsyn till flykting- och arbetsmarknadsfrågor.
Uppdraget kommer att redovisas under våren/sommaren 2016.
Beslutsunderlag
Hans-Bertil Sinclairs motion 2015-08-10, bilaga A Kf § 28/16.
Utvecklingsstrateg Anna Ilirzons svar 2016-01-11, bilaga B Kf § 28/16.
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-02, § 42.
Yrkande
Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslut
1. Med anledning av kommunledningsförvaltningens pågående översyn av
kommunens verksamheter med hänsyn till flykting- och arbetsmarknadsfrågorna
återkommer organisationsfrågan och därför görs för närvarande inte någon
ändring av Socialförvaltningens organisation.
2. Motionen anses besvarad.
_____
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§ 29
Delgivningsärende 2016
KS 2016.0044.000

Ärendet
KS 2016.0079-5.111
Länsstyrelsen i Skåne län – Protokoll 2016-02-23 för utseende av ny ledamot Jan
Wallgren (S) och ny ersättare Johan Häthén (S) i Kommunfullmäktige efter Maria
Sjöberg (S).
KS 2016.0240-1.612
Revisionen – Granskning av styrning och ledning av gymnasieskolan.
_____
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§ 30
Motion för en friflödande Rönneå!
KS 2016.0290.435

Ärendet
Kenneth Dådring (M) med stöd från övriga Klippanalliansen har 2016-03-15
inkommit med motion för en friflödande Rönneå.
Beslutsunderlag
Kenneth Dådrings motion 2016-03-15, bilaga Kf § 30/16.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för yttrande.
_____
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Beslutande (fullmäktige
och tjänstgörande
ersättare)

Närvaro

Omröstningar
27 §
§
Ja Nej Ja Nej

1

Christian Hendlertz (SD)

1

1

Kenneth Dådring (M)

1

1

Gunilla Svensson (S)

1

1

Michael Nemeti (S)

1

1

Therese Borg (SD)

--

Hans-Bertil Sinclair (M)
Anders Nilsson (S)
Jan Wallgren (S)

1

Carl-Axel Wilhelmsson (C)

1

Bert-Inge Karlsson (KD)

1

--

1
1
1

1

Cecilia Scott (M)

--

Jörgen Bjerknäs (MP)

1

1

Charlotta Gudmundsson (S)

1

1

Kent Lodesjö (S)

1

Tonny Svensson (M)

1

Neyssa Lundmark (S)

1

Tommy Cedervall (FP)

1
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(SD)

-1

Åsa Edvardsson (SD),
§ 19-26

-

§
Nej

1

Kerstin Persson (S)

1

§
Ja

--

1
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Ja
Rune Persson (S)

1

1

Christian Olsson (SD)
Kristina Jonsson (M)
Helena Dådring (M)

--

--

Karin Enqvist (V)

1

1

Rose-Marie Svensson (S)

1

1

Christer Johansson (C)

1

1

Charlotte Eliasson-Anderberg (KD)

1

Jonas Denhammar (SD)

--

Paul Gustavsson (S)

1

Jesper Hansen (M)

1

Gun Samuelsson (S)

1

Niklas Wandegren (SD)

1

Boris Svensson (S)

1

1

Ingegerd Hagelin (M)

--

--

Monica Johansson Jarl (S)

1

1

--

--

Mats Waldemarsson (S)

1

1

Johanna Andersson (C)

1

1

--

--

-

-

(SD)

(SD)

1

Nej Ja

-1

1
--

--

1
1
1
1

--

--

-1

Ellinor Varady (M)

1

Cecilia Örnemark (MP)

1

1

Johan Pettersson (S)

1

1

Totalt

32

21
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Ej tjänstgörande ersättare
Bo Andersson (C)

1

Robert Larsson (KD)

1

Olle Nilsson (S)

1

Ola Persson (S)

1

Lennart Johansson (S)

1

Roger Sjunner (MP

1
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