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§ 83
Lokalt välfärdsbokslut 2011 – Redovisning av Ann-Margrete Ringnér
och Tommy Cedervall
KS 2012.0749.042

Ärendet
Redovisning för lokalt välfärdsbokslut 2011, bilaga Kf § 83/12, lämnas av AnnMargrete Ringnér samt Matti Leijon från Region Skåne.
_____

Signatur justerare
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§ 84
Motion angående skötselplan för träd och buskar
KS 2012.0970.330

Ärendet
Göran Sjögren och Lars Håkansson (S) har 2012-10-17 inlämnat motion, bilaga Kf §
84/12 angående skötselplan för träd och buskar.
Beslutsunderlag
Göran Sjögren och Lars Håkansson (S) motion 2012-09-25.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen för vidare
behandling.
_____
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§ 85
Delårsrapport för Klippans kommun per 2012-08-31 jämte revisorernas
bedömning
KS 2012.0722.042

Ärendet
Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport per 2012-08-31 med årsprognos för
kommunen, bilaga Kf § 85/12. Rapporten visar problem med stora
budgetöverskridanden inom både Socialnämndens och Barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområden.
AFA som handhar kommunens sjukförsäkringar har beslutat att återbetala premier
inbetalda för åren 2007 och 2008. Totalt innebär det 15,5 mnkr för Klippans
kommun. Då detta utgörs av en engångshändelse får intäkten inte räknas med när
bedömning görs huruvida kommunen klarar lagens krav på balans i ekonomin. Det
innebär att kommunen riskerar att få ett negativt årsresultat 2012.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-09-19 med sammanställd delårsrapport.
Delårsrapport Klippans kommun per 2012-08-31, rev 2012-10-04.
Kommunstyrelsens beredningsförslag 2012-10-03, § 115.
Yrkande
Rune Persson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
1. Socialnämndens budget 2012 utökas med 1,5 mnkr med anledning av dyrare
LSS-verksamhet, vilket kommunen tillgodogör sig i form av lägre avgift till
utjämningssystemet. Utökningen finansieras genom att intäkt för
kommunalskatt/utjämningssystem ökas med motsvarande 1,5 mnkr.
2. Samtliga nämnder uppmanas till stor restriktivitet under resten av året i syfte att
få ett bättre årsresultat för 2012 än vad nuvarande prognos visar.
3. Delårsrapport enligt bilaga Kf § 85/12, godkänns i övrigt.
_____
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§ 86
Sponsringspolicy
KS 2012.0714.003

Ärendet
I allt större utsträckning får kommuner erbjudande om att bli sponsrade av bla
näringsliv. Sponsring är ett avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter, där
den ena parten (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta
medel, varor och/eller tjänster och den andra parten (den sponsrade) som
motprestation tillhandahåller t.ex. exponering av företagsnamn, varumärke eller
varor och tjänster till nytta för sponsorn i dennas verksamhet.
För att underlätta för nämndernas/förvaltningarnas handläggning och
ställningstagande till eventuell sponsring har övergripande riktlinjer utarbetats. De
övergripande riktlinjerna kan kompletteras och fördjupas på respektive nämnds/verksamhetsnivå. Barn- och utbildningsnämnden har för sin förvaltning antagit mer
fördjupade riktlinjer. Sponsring får aldrig äventyra allmänhetens förtroende för att
kommunens verksamhet bedrivs sakligt och korrekt samt präglas av integritet och
rättssäkerhet.
Beslutsunderlag
Sponsringspolicy – övergripande riktlinjer för Klippans kommun 2012-08-31.
Kanslichefens tjänsteskrivelse 2012-08-31.
Kommunstyrelsens beredningsförslag 2012-10-03, § 118.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Sponsringspolicy – övergripande riktlinjer, enligt
bilaga Kf § 86/12 att gälla för Klippans kommun.
_____
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§ 87
Svar på motion om åtgärder vid gymnasieskolan åren 2012-2014
KS 2011.0819.612

Ärendet
Tommy Cedervall och Richard Johansson (FP) har 2011-11-29 inkommit med
motion, bilaga Kf § 87/12 om åtgärder vid gymnasieskolan 2012-2014. I motionen
lämnas följande förslag:
Generellt för gymnasieskolan:
1. Att gymnasieskolan från och med 2013 kompenseras fullt ut för löneökningar.
2. Att minskade elevkullar 2012-2014 inte påverkar gymnasieskolans anslag.
3. Att gymnasieskolans uppsägningstid för kommunägda lokaler är 6 månader.
Tegelbruksskolan och Åbyskolan
4. Att 0,5 miljoner kr årligen tillförs vardera skolan för att genomföra specifika
satsningar på program.
5. Att ökningen är ramhöjande, det vill säga att det sammanlagda tillskottet är 1
miljon kr 2012, 2 miljoner kr 2013 och 3 miljoner 2014.
6. Att satsningarna framför allt riktar sig mot genuint bärkraftiga program med en
hög andel elever från Klippans kommun.
Ljungbyhed Park
7. Att den teoretiska undervisningen för idrottselever flyttas in till Åbyskolan från
och med höstterminen 2012.
8. Att idrottsverksamheten utvecklas på Ljungbyhedsområdet.
9. Att kompensation utgår för lokaler som inte används med 1 miljon 2012, 2
miljoner 2013 och 1 miljon 2014.
10. Att 0,25 miljoner per år tillförs för tillsyn på internatet.
Naturbruksgymnasiet
11. Motionärerna föreslår att verksamheten omstruktureras enligt rektors utredning
mot det förslag som innebär att alla inriktningar blir kvar, men utförs på ett begränsat
geografiskt område.
12. Att förslaget utökas med mark och utrustning så att framför allt
gymnasiesärelever kan genomföra huvuddelen av sin utbildning på skolan.
13. Att kostnaden anpassas så att riktpriset för en hundelev blir ca 105 000 kr/år.
Priset ökas proportionerligt för de andra inriktningarna med utgångspunkt från
rektors utredning.
14. Att möjligheten att utöka verksamheten med andra inriktningar som till exempel
miljö, trädgård och vatten utreds.
15. Att organisationsförändringen görs efter hand och är helt genomförd till hösten
2014.
16. Att 0,25 miljoner kr per år tillförs för tillsyn till internatet.
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Yttrande över motionen
Generellt för gymnasieskolan:
Då gymnasieskolan idag bedrivs som en nollenhet är det upp till den egna
verksamheten att kompensera för ökade lönekostnader i kostnaderna för de egna
programmen. Som ett resultat av nollenhetsprincipen kommer anslaget till
gymnasieskolan att stå i direkt proportion till antalet elever i Klippans kommun.
Kostnaden för egna elever styrs därför av antal elever och den programkostnad som
beräknas för aktuella program. Inför varje budgetår görs en beräkning av kommande
års programkostnadsökning vilken till största delen består av beräknad löneökning
som därmed indirekt kompenseras fullt ut.
Barn- och utbildningsnämnden har i kompletteringsbudget 2012 tillförts 1,8 miljoner
kr under 2012 som ett stöd för att på ett konstruktivt sätt kunna genomföra
strukturförändringarna som beror på dels ändrad sökbild, ökad konkurrens från
friskolor och minskningarna av elevkullarna. Denna kompensation är dock inte
nivåhöjande och har inte angivits tillfalla någon specifik verksamhet inom
gymnasieskolan. I kompletteringsbudgeten för 2012 tillfördes även 500 000 kr
särskilt riktad till tillsynen vid internaten. Beloppet var nivåhöjande och återfinns i
budgeten för 2013.
I samband med första delårsrapporten framkom att programavgifterna utöver den
tidigare beräkningen behövde höjas för höstterminen 2012. Kommunfullmäktige
biföll därför ett tilläggsanslag på 1,6 miljoner kr riktat till kontot för egna elever. Till
detta kommer intäkter från elever från andra kommuner. Totalt innebar detta en
förstärkning på ca 2,6 miljoner. Även om det inte framgår av beslutet innebär detta
en nivåhöjning på totalt 5,2 miljoner kr inför verksamhetsår 2013. Finansieringen för
2013 kommer delvis att ske genom att staten tillfälligt återfört för Klippans del ca 1,6
miljoner kr som tidigare drogs in motiverade av gymnasiereformen.
Uppsägningstiden för lokaler är 6 månader såvida det inte rör sig om delar av en
fastighet. Då görs en överenskommelse specifikt för denna lokal.
Tegelbruksskolan och Åbyskolan
Barn- och utbildningsnämnden har 2012-03-12 Bun § 49/12 fattat beslut om
nedläggning av gymnasieprogram och inriktningar i Klippans kommun, framför allt
på Åbyskolan. Dessa neddragningar kan komma att fortsätta för att anpassa skolorna
efter det minskade elevunderlaget. Detta innebär att skolan kan kraftsamla på de
program som är bärkraftiga och som man uttalat tycker är viktiga för Klippan. I
övrigt har gymnasieskolan inte mottagit extra anslag för satsning på specifika
gymnasieprogram.
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Ljungbyhed Park
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut 2011-09-26 Bun § 127/11 att inte
bedriva annan gymnasial utbildning än flygteknik på Ljungbyhed Park från och med
augusti 2014. Nyligen har även besked från Golfförbundet inneburit att man kommer
att flytta Golfutbildningen från Ljungbyhed hösten 2013. Internatet har tillförts 300
000 kr/år till utökad tillsyn.
Naturbruksgymnasiet
I det underlag som presenterades av rektor på Naturbruksgymnasiet Staffan
Broddesson 2011-11-21, Bun § 170/11, presenterades två förslag som innebar
uppsägning av mark och byggnader på Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby.
Förslaget som antogs innebar en samläsning med Klippans övriga skolor i de
teoretiska ämnena. En genomlysning av utbildningen kommer att göras under hösten,
då det låga elevantalet ger ett betydande budgeterat underskott inför nästa år.
Barn och utbildningsnämnden har 2012-01-30, Bun § 7/12 sagt upp: potatislagerhus,
vagnslider, stallbyggnad kalv, förrådsbyggnad, stallbyggnad häst karantän,
administrationshuset eller Vårdcentralen samt Norrekrok.
Programkostnaderna på skolan beräknas enligt självkostnadsprincip. Det finns i
dagsläget inte några planer på att utvidga skolans utbildningsutbud. Internatet har
tillförts 200 000 kr/år till utökad tillsyn.
Framtiden
Gymnasieskolan, såväl i Klippans kommun som nationellt, står inför många
utmaningar. För att möta dessa utmaningar och för att lägga fast en långsiktig
inriktning av vår gymnasieskola har Barn- och utbildningsnämnden beslutat att
genomföra en process med temamöten mm. Arbetet skall resultera i ett övergripande
inriktningsbeslut för vår gymnasieskola. Detta arbete påbörjas i början av oktober
2012.
Bedömningen är att det i allt väsentligt har genomförts de åtgärder som motionärerna
efterfrågar i motionen. Vad gäller vissa punkter såsom frågan om lokaler hanteras
frågan om än inte på samma sätt som förslaget i motionen. Vad gäller påverkan av
elevminskningarna hanteras detta genom programkostnadsökningar mm.
Beslutsunderlag
Motion av Tommy Cedervall och Rickard Johansson (FP), Åtgärder vid
gymnasieskolan 2012-2014, 2011-11-29.
Nils-Olof Johansson och Tommy Cedervalls skrivelse 2012-01-20.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Madeleine Atlas svar på skrivelse, 201202-06.
Anders Rolfsson och Henrik Gudmundssons skrivelse 2012-02-09.
Svar på motion av Bengt Svensson och Madeleine Atlas, 2012-10-03.
Kommunstyrelsens beredningsförslag 2012-10-03, § 121.
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Yrkande
Madeleine Atlas (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad mot bakgrund av ovanstående.
__________
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§ 88
Redovisning av motioner
KS 2012.0165.101

Ärendet
Kommunkansliet har sammanställt redovisning av motioner vars beredning ännu inte
slutförts.
Beslutsunderlag
Kommunkansliets redovisning 2012-08-31.
Kommunstyrelsens beredningsförslag 2012-10-03, § 120.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar sammanställning över motioner vars beredning inte
slutförts enligt bilaga Kf § 88/12.
______
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§ 89
Delgivningsärenden

Ärendet
Dnr KS 2012.763-1.041
Kommunalförbundet Medelpunkten – Delårsrapport per 2012-06-30.
Dnr KS 2012.695-3.042
Söderåsens Miljöförbund – Revisorernas bedömning av delårsrapport per
2012-06-30.
Dnr 2012.741-4.111
Länsstyrelsen i Skåne län – Protokoll 2012-10-17 gällande utseende av ny ledamot
efter Anna-Lena Lundin. Ny ledamot Rune Samuelsson samt ny ersättare Anders
Nilsson.
______
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NärBeslutande (fullmäktige och
varo
tjänstgörande ersättare)

Omröstningar
§
Ja

Rune Persson, S

1

Bengt Svensson, M

1

Eva Stjärnlind, S

1

Hans-Bertil Sinclair, M

1

Erlinda Rosenqvist, SD

1

Rune Samuelsson, S
Gunnel Grånsten, M
Pia Dahl, M
Torsten Johansson, C
Anders Rolfsson, C

1

Boris Svensson, S

1

Bert-Inge Karlsson, KD

1

Christian Hendlertz, SD

1

Jens Westring, M

1

Tommy Cedervall, FP
Kristina Jonsson, M
Ingrid Fredriksson, M

1

Göran Sjögren, S
Hans-Eric Lundgren
Gunilla Svensson, S
Sonja Bengtsson, SD
Matthias Rausbo, SD

1

Madeleine Atlas, C

1

Jörgen Bjerknäs, MP

1

Michael Nemeti, S

1
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§
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§
Ja

§
Nej

1
1

1

1
1
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Kenneth Dådring, M

1

Ann-Sofie Karlsson, KD

1

Gun Samuelsson, S

1

Carina Andersson, V

1

Kicky Sinclair, M

1

Göran Andreasson, SD
Ewy Persson, S
Kent Lodesjö, S

1

Björn Samuelsson, M

1

Mats Waldemarsson, S

1

Henrik Gudmundsson, C

1

Richard Johansson, FP
Jesper Hansen, M
Helena Dådring, M

1

Roland Åkesson, S

1

Jan Rosenqvist, SD
Laila Möller Nilsson, §§ 88-89
Ann-Charlotte Brämhagen,
§§ 83-87

1

Fredrik Hammarstrand, M

1

Olle Nilsson, S

1

Gustav Toft, M

1

Kerstin Persson, S
Bodil Andersson
Anders Johansson, KD

1

Jan-Olof Karlsson, M

1
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Ej tjg ersättare

1

Roland Ottosson, V

1

Anders Nilsson, S

1
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Datum

Beteckning

2012-08-31

KS 2012.0714-1

Ert datum

Er beteckning

Sponsringspolicy övergripande riktlinjer för Klippans kommun
Övergripande riktlinjer för överväganden som bör föregå kommunens mottagande av ersättning i form
av kontanta medel, varor och/eller tjänster vid sponsring eller gåva. Dessa övergripande riktlinjer kan
kompletteras och fördjupas på respektive nämnds- och verksamhetsnivå.
1
Definition
Sponsring är ett avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter, där den ena parten (sponsorn)
förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor och/eller tjänster och den andra parten
(den sponsrade) som motprestation tillhandahåller t.ex. exponering av företagsnamn, varumärke eller
varor och tjänster till nytta för sponsorn i dennas verksamhet.
Har inga krav på motprestation avtalats med kommunen är det inte sponsring utan en ensidig rättshandling utan motprestation dvs. en gåva. Det finns inga särskilda skatteregler kring sponsring. Sponsring är
avdragsgill för sponsorn såvida skattemyndighet bedömer sponsringen vara en utgift för att förvärva
och bibehålla inkomster. Utgift för gåva får inte dras av. Dessa förhållanden kan påverka sponsorers
önskemål om sponsrings utformning.
Från sponsring och gåva skall skiljas reklam som är ett meddelande som syftar till att åstadkomma eller
bidra till avsättande av vara, fastighet, nyttighet, rättighet eller tjänst i kommersiell verksamhet. Den
som i yrkesmässig verksamhet inom landet offentliggör skattepliktig annons/skattepliktig reklam i annan form än annons betalar reklamskatt.
2
Grundvillkor
Allmänhet och anställda skall alltid känna förtroende för att kommunens verksamhet bedrivs sakligt och
korrekt samt präglas av integritet och rättssäkerhet.
Ärenden om sponsring skall präglas av öppenhet och kunna offentligt granskas utan att tilltron till den
kommunala verksamheten skadas.
3
Utgångspunkter
Punkterna nedan anger vissa förhållanden som kräver beaktande vid kommunens prövning om ett sponsorstöd eller en gåva skall accepteras. Vad som anges nedan om sponsring gäller i tillämpliga delar även
för gåva.


Sponsring skall ha ett uttalat seriöst syfte och naturligt eller nyttigt samband med den sponsrade
verksamheten.



Sponsorstödet får inte genom sina villkor eller på annat sätt vara eller uppfattas som oförenligt med
kommunens övergripande politiska mål och den verksamhet som stödet avser eller olämpligt med
hänsyn till kommunens roll och uppgifter.

Postadress
264 80 Klippan

Besöksadress
Trädgårdsgatan 12

Telefon Växel
0435-280 00
Direkttelefon

Telefax

Hemsida
www.klippan.se
E-post

Bankgiro
991-2122
PlusGiro
829 79-6

TJÄNSTESKRIVELSE
2012-08-311
Dnr :



Mottagande av sponsorstöd får inte innebära en konflikt med gällande lagstiftning såsom kommunallag eller lag om offentlig upphandling. Kommunen skall gentemot sponsorer iaktta objektivitetsprincipen och likställighetsprincipen.



God balans skall råda mellan sponsorbidrag och kommunens motprestation så att denna inte framstår som ett otillåtet stöd till enskild näringsidkare.



Den offentliga verksamheten skall huvudsakligen finansieras med skatter. Finansiering av verksamhet med hjälp av sponsormedel får endast utgöra mindre komplement till samhällets finansiering.



Kommunens motprestation vid sponsring skall stå i rimlig proportion till den nytta kommunen har
av sponsorbidraget.



Kommunen bör i varje enskilt fall förbehålla sig rätten att avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete
av etiska eller andra skäl som anges i denna policy. Det skall understrykas att det alltid står kommunen fritt att avböja erbjudande om sponsring.

4
Krav på sponsorer
Vid bedömning av sponsorn bör man beakta:
-

att sponsorn skall driva sin verksamhet ansvarsfullt och följer god marknadsföringssed
att företaget drivs seriöst och inte har skatteskulder och dylikt
att sponsrat material eller aktiviteter inte innehåller reklam, förmånserbjudanden eller annan aktiv marknadsföring
att sponsorn bedriver verksamhet som ur etisk synpunkt kan accepteras av kommunen

5
Arbetsordning
Ärenden om sponsring skall handläggas på hög nivå i den ansvariga nämndens organisation. Formella
beslut i dessa ärenden skall fattas i ett politiskt organ eller av tjänsteman enligt delegation från nämnd.
Skriftliga avtal skall upprättas oavsett sponsringens omfattning. I avtalet skall anges uppgifter om ansvar, syfte och mål med sponsorsamarbetet, sponsorsumma och motprestation, tidpunkt för avtalets
upphörande, när det kan sägas upp av part samt åtgärder vid avtalsbrott och eventuell tvist.
6
Klippans kommun som mottagare av sponsorstöd (den sponsrade)
Sponsring får inte omfatta kommunens baskostnader såsom löner utan skall vara ett sätt att finansiera
särskilda projekt eller evenemang.
Motprestation kan vara exponering av företagets/organisationens logo. För att anses vara sponsring får
meddelandet endast innehålla uppgift om vem som står bakom sponsringen, t.ex. genom att företagsnamnet nämns.
I de fall exponering av företags-/organisationslogo görs i material som har kommunen som avsändare
ska det tydligt anges att detta avser en sponsorinsats
----------------------------------------------
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REDOVISNING AV MOTIONER VARS BEREDNING EJ SLUTFÖRTS
Datum

Inlämnad av

Ärenderubrik

2011-02-17

Anders Rolfsson/
Grönare kosthållning Au 2011, § 64
Henrik Gudmundsson i kommunens kök Remitterad för
(C)
yttrande.

Teknisk förvaltning

2011-02-17

Kenneth Dådring
(M)

Vägnamn/nr i stället Au 2011, § 65
för postlåda (PL)
Remitterad för
yttrande.

Kultur- och fritidsnämnden/Plan- och
Byggnämnden/
Räddningsnämnden

2011-02-21

Bert-Inge Karlsson
m.fl. (KD)

Inrättande av natur- Au 2012, § 143
Miljöstyrgruppen
vårdsfond
Återremitterad för
konkret förslag.

2011-07-18

Jörgen Bjerknäs
(MP)

Tvärpolitisk grupp
med ansvar för
kontroll och uppföljning
av offentlig upphandling
i Klippans kommun

KF 2012-09-25

2011-11-14

Kenneth Dådring/
Göran Sjögren (S)

Aktivitets- och
rörelseåret 2013

Au 2011, § 305
Remitteras för
beredning

Kultur- och fritidsnämnden/Folkhälsorådet

2011-11-30

Tommy Cedervall
Richard Johansson
(FP)

Åtgärder vid
gymnasieskolan
åren 2012-2014

Au 2011, § 306
Remitterad för
beredning, nästa
års budgetarbete

Ekonomi

2012-02-01

Jens Leandersson
Skapa ett konstChristian Hendlertz och kulturgalleri
(SD)
på internet

Au 2012, § 42
Remitterad för
beredning

Kultur- och fritidsnämnden

2012-05-22

Olle Nilsson (S)

Au 2012, § 146
Remitterad

Barn- och
utbildningsnämnden

2012-05-28

Michael Nemeti (S) Kommunfullmäktige Au 2012, § 147
fyller 100 år
Remitterad

Kommunfullmäktige
presidium

2012-05-30

Jens Leandersson
m.fl (SD)

Chefsgruppen

2012-08-17

Henrik Gudmundsson Enskilda väg/Anders Rolsson
hållning i Klippans
kommun

Barnomsorg på
obekväm arbetstid

Införa budgetsimulator

Beslut

Au 2012, § 148
Remitterad

Beredningsorgan

KF 2012-09-25

