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20-30

Plats och tid

Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan, tisdag 25 mars kl. 19.00-22.00

Beslutande

Enligt till detta protokoll fogad sammanträdeslista

Övriga närvarande

Lars-Åke Svensson, kommunsekreterare
Hans-Åke Lindvall, kommundirektör
Stefan Jendteg, Länsstyrelsen
Ulf Bengtsson, Vd Treklövern Bostads AB
Johan Karlsson, ekonomichef Treklövern Bostads AB
Martin Tång, planarkitekt

Kungörelse

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

Utses att justera

Helena Dådring

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet i Klippan, måndag 31 mars 2014

Olle Nilsson

Sekreterare
____________________________________________
Lars Åke Svensson
Ordförande
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Jan Olof Karlsson
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____________________________________________
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Olle Nilsson
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Innehållsförteckning:
§ 20 Föreläsning med Stefan Jendteg miljöavdelningen Länsstyrelsen
gällande "Klimat, miljö och samhällsekonomi - "allthängerihop" men
hur?
§ 21 Treklövern Bostads AB och SIKAB´s verksamhetsberättelser 2013 –
Föredragning av Ulf Bengtsson, Vd och Johan Karlsson, ekonomichef
Treklövern Bostads AB
§ 22 Interpellation från Michael Nemeti (S) angående Socialnämndens
ekonomiska situation - Hur kunde det bli så här?
§ 23 Interpellation från Gunilla Svensson (S) angående, Varför slutar
cheferna på socialförvaltningen och hur mycket har dessa chefsbyten
påverkat den ekonomiska situationen?
§ 24 Anmälan om inkomna motioner
§ 25 Motion om att göra en översyn av förvaltningarnas ledningsfunktioner
inom Klippans kommun - Svar
§ 26 Strukturplan för Skåne Nordväst
§ 27 Förslag om medlemskap i Kommuninvest i Sverige AB
§ 28 Motion från Gunilla Svensson m.fl. (S) angående chefsbyten inom
Socialförvaltningen
§ 29 Motion från Anders Rolfsson och Henrik Gudmundsson (C) gällande
ekonomisk redovisning i fullmäktige
§ 30 Delgivningsärende
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§ 20
Föreläsning med Stefan Jendteg miljöavdelningen Länsstyrelsen
gällande "Klimat, miljö och samhällsekonomi - "allthängerihop" men
hur?
KS 2014.0161.400

Ärendet
En föreläsning om klimat, miljö och samhällsekonomi av Stefan Jendteg från
Länsstyrelsen. Han belyser bla arbetet med miljömålsåtgärder och möjligheten samt
betydelsen av att beräkna samhällsekonomiska aspekter på föroreningar,
miljöpåverkan. Det är möjligt att beräkna och tolka ekonomiska analyser avseende
miljö-, samhällsekonomi och åtgärder för att förbättra miljön.
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 21
Treklövern Bostads AB och SIKAB´s verksamhetsberättelser 2013 –
Föredragning av Ulf Bengtsson, Vd och Johan Karlsson, ekonomichef
Treklövern Bostads AB
KS 2014.0160.042

Ärendet
Ulf Bengtsson, Vd och Johan Karlsson ekonomichef föredrar verksamhetsberättelser
2013 för Treklövern Bostads AB och SIKAB.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2013 för Treklövern Bostads AB, bilaga A Kf § 21/14.
Årsredovisning 2013 för SIKAB, bilaga B Kf § 21/14.
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 22
Interpellation från Michael Nemeti (S) angående Socialnämndens
ekonomiska situation - Hur kunde det bli så här?
KS 2014.0138.042

Ärendet
Michael Nemeti (S) har ställt interpellation enligt bilaga A Kf § 22/14 angående
Socialnämndens ekonomiska situation – Hur kunde det bli så här?
Socialnämndens ordförande Hans-Bertil Sinclair lämnar svar enligt bilaga B Kf
§ 22/14.
_____
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§ 23
Interpellation från Gunilla Svensson (S) angående, Varför slutar
cheferna på socialförvaltningen och hur mycket har dessa chefsbyten
påverkat den ekonomiska situationen?
KS 2014.0143.023

Ärendet
Gunilla Svensson (S) har ställt interpellation enligt bilaga A Kf § 23/14 angående,
Varför slutar cheferna på Socialförvaltningen och hur mycket har dessa chefsbyten
påverkat den ekonomiska situationen?
Socialnämndens ordförande Hans-Bertil Sinclair lämnar svar enligt bilaga B Kf
§ 23/14.
_____
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§ 24
Anmälan om inkomna motioner
Ärendet
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat följande motioner för beredning.
KS 2014.0120.800
Bilda en kulturarvsfond inlämnad av Christian Hendlertz och Åsa Edvardsson (SD).
_____

Signatur justerare
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida

8 (18)

Sammanträdesdatum

2014-03-25

§ 25
Motion om att göra en översyn av förvaltningarnas ledningsfunktioner
inom Klippans kommun - Svar
KS 2013.1361.001

Ärendet
Kristdemokraterna har 2013-12-13 inkommit med motion och pekar på
nödvändigheten av att, med anledning av kommunens ekonomiska läge, göra en
översyn av förvaltningarnas ledningsorganisationer i Klippans kommun.
Kommunalråd, Bengt Svensson har lämnat svar på motionen 2014-01-22 och
menar att man rent generellt kan konstatera att Klippans kommun har en ganska stor
förvaltningsorganisation med såväl administrativ och ledningspersonal samt olika
specialhandläggare. Kommunalråd Bengt Svensson yttrar sig vidare enligt nedan.
Den kommunala verksamheten är mångfacetterad med i runda tal cirka 35 olika
verksamheter där några är riktigt små medan de riktigt stora är exempelvis
grundskola och äldreomsorg.
Verksamheten omsluter totalt cirka 1 miljard kronor. Antalet anställda kan definieras
på ett par sätt exempelvis antalet tillsvidareanställda som 2013 var cirka 1300
personer där man bör notera att det till detta kommer ett stort antal visstidsanställda.
Antalet personer som under ett år är eller har varit anställda, framgår av det antal
kontrolluppgifter som går ut i samband med årsskiftet som nu senast var drygt
2700 personer.
Antalet chefer är i sammanhanget en intressant uppgift. Definierar man chef med
ledare med ansvar för att hålla medarbetarsamtal så uppgår dessa idag till cirka 70
personer. Ett stort antal till numerären men det ger trots detta enbart en ledartäthet
med mer än 20 anställda i genomsnitt per ledare. Denna kan jämföras med
näringslivet som ligger närmare det dubbla i ledartäthet. Denna fråga diskuteras
ständigt och då med inriktningen att säkerställa att ingen ledare har allt för många
underställda att ansvara för. Helt enkelt för att säkerställa att rätt saker görs och på
rätt och effektivt sätt. Erfarenheterna från 90-talet talar sitt tydliga språk att för låg
ledartäthet kostar såväl pengar, kvalitet som brister i arbetsmiljö och olikheter i
service. Man kan även notera att ett antal av kommunens chefer är såväl ledare som
direkta handläggare där chefskapet är den mindre delen av anställningen.
Förändringar sker ständigt för att såväl hantera kompetensfrågor som för att få hög
effektivitet. Exempel på detta är samverkan inom upphandling som sker i samverkan
med Åstorps och Perstorps kommuner. Andra samarbeten med samma syfte har
runnit ut i sanden. Exempel på detta är tankarna på gemensam lönehantering i flera
kommuner där effektivitetsvinsterna skulle vara påtagliga. Av olika skäl
genomfördes inte samordningen. Man kan dock konstatera att utredningarna som låg
till grund trots allt resulterade i vissa besparingar i Klippans lönehantering.
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Det sker en ständig prövning vid återbesättande av vakanta tjänster. Detta är just nu
p.g.a det ekonomiska läget särskilt aktuellt med särskilda direktiv kring hur detta
skall hanteras vilka är om inte klara så på gång.
Man kan dock inte utesluta att stöd- och ledningsfunktionerna kan vara ojämnt
fördelade mellan olika verksamheter. Just nu har det krävts en del ganska svårlösta
prioriteringar för att få fram resurser för att ge bättre och adekvat stöd till
socialförvaltningen vilket är en förutsättning för att få fram beslutsunderlag m.m.
som krävs för att få ordning på förvaltningens ekonomi. Å andra sidan kan man
konstatera att när sådana här situationer uppstår ökar fokus på översyn av såväl
verksamhet som administration. Med andra ord: ”Inget ont som inte har något gott
med sig”.
Att i dagens situation genomföra en större utredning kring förvaltningarnas
ledningsfunktion är inte möjlig på grund av att all kraft bör läggas på att få kontroll
över dagsläget. Man kan dock ge ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen,
genom exempelvis utvecklingsstrategen, att under 2014 ta fram underlag som
tydliggör hur stor del av kostnaderna i de större verksamheterna som är ledning och
administration (s.k. overhead). I uppdraget skulle även ingå att göra adekvata
jämförelser med övriga kommuner inom 6 K samt i övrigt tillföra fakta som kan vara
av intresse för frågeställningen i motionen
Beslutsunderlag
Bodil Anderssons (KD) m.fl. motion 2013-12-10 bilaga Kf § 25/14.
Kommunstyrelsens beredningsförslag 2014-03-05, § 30.
Yrkande
Bert-Inge Karlsson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med följande
tillägg: Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att se över medarbetarenkäten för
Klippans kommun så att alla ledningsnivåer kan omfattas av medarbetarnas
synpunkter.
Ann-Sofie Karlsson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt Bert-Inge
Karlssons tilläggsyrkande.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige bifallit Kommunstyrelsens förslag samt
Bert-Inge Karlssons tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Uppdrag med ovanstående inriktning ges till kommunledningsförvaltningen.
2. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att se över medarbetarenkäten för
Klippans kommun så att alla ledningsnivåer kan omfattas av medarbetarnas
synpunkter.
3. Mot bakgrund av ovanstående anses motionen besvarad.
_____
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§ 26
Strukturplan för Skåne Nordväst
KS 2013.1130.212

Ärendet
Skåne Nordväst har sedan år 2009 arbetat med att ta fram en gemensam plan för
översiktlig planering. I projektplanen framgår att planen ska vara kortfattad, tydliggöra
gemensamma ställningstaganden som redovisas i karta och text. En arbetsgrupp med
medlemmar från Skåne Nordvästs samtliga kommuner har varit ansvariga för att ta fram
Strukturplanen.
Mellan år 2011 och 2013 har arbetsgruppen arrangerat fem rådslag där olika teman har
diskuterats och preciserats. De fyra första rådslagen hanterade prioriteringar och
planeringsprinciper för infrastruktur, grönstruktur, boende samt arbete och
verksamheter. Vid det femte och sista rådslaget låg fokus på att se helheten. Under
rådslagen har ledande politiker och tjänstemän från samtliga kommuner deltagit och
slagit fast inriktningen på Strukturplanen.
På hösten 2013 skickades Strukturplanen ut på remiss till grannkommuner, myndigheter
och större organisationer. De flesta remissvaren är mycket positiva och berömmer
arbetet och det nytänkande greppet.
Därefter har vissa justeringar gjorts i strukturplanen och styrelsen för Skåne Nordväst
beslutade den 29 november 2013 att godkänna Strukturplanen som planeringsunderlag
för översiktlig planering och uppmanar kommunerna i Skåne Nordväst att besluta i
kommunfullmäktige om att anta Strukturplanen som planeringsunderlag för arbete med
översiktlig planering.

Beslutsunderlag
Skåne Nordväst- Strukturplan med gemensamma ställningstaganden för översiktlig
planering.
Plangruppens förslag till beslut 2014-01-31.
Kommunstyrelsens beredningsförslag 2014-02-12 § 34.
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänner Plangruppens förslag om att anta Strukturplan för Skåne Nordväst som
planeringsunderlag för översiktlig planering.
_____
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§ 27
Förslag om medlemskap i Kommuninvest i Sverige AB
KS 2013.0840.106

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid möte 2013-09-11, § 191 beslutat ansöka
om medlemskap hos Kommuninvest ekonomisk förening.
Kommuninvests styrelse har därefter vid möte 2013-12-12 beslutat att erbjuda
Klippans kommun medlemskap.
Kommunfullmäktige har nu att slutligt besluta om erbjudandet att bli medlem i
Kommuninvest ekonomisk förening.
Kommunen skall utse ombud med ersättare till föreningsstämma i Kommuninvest.
Beslutsunderlag
Kommuninvests skrivelse, bilaga A Kf § 27/14 samt avtal, bilaga B Kf § 27/14.
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2014-02-19 § 44.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta erbjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.

Signatur justerare

2.

Godkänner att till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala 780 000 kronor,
utgörande Klippans kommuns medlemsinsats i föreningen.

3.

Tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga
förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå.

4.

I enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk
förening, skall Klippans kommun ingå som part i det regressavtal mellan
medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.

5.

Ingå som part i det avtal där kommunen tillsammans med övriga medlemmar
ansvarar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende
derivat.

6.

Bemyndigar kommunens firmatecknare att underteckna borgensförbindelse,
avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar.

7.

Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utses
Kenneth Dådring (M) med Kerstin Persson (S) som ersättare.

8.

Bemyndigar Kommunstyrelsen att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med
anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.
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9.

Medger Kommuninvest i Sverige AB rätt att använda Klippans kommuns
vapen.

10. Finansiering av medlemsinsats (investering 780 000 kronor) sker genom
utökning av årets investeringsbudget och ingår i kompletteringsbudget 1 för år
2014.
_____
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§ 28
Motion från Gunilla Svensson m.fl. (S) angående chefsbyten inom
Socialförvaltningen
KS 2014.0142.023

Ärendet
Gunilla Svensson (S) har 2014-03-11 inlämnat motion angående chefsbyten inom
Socialförvaltningen.
Beslutsunderlag
Gunilla Svenssons motion 2014-03-11, bilaga Kf § 28/14.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen för
behandling.
_____
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§ 29
Motion från Anders Rolfsson och Henrik Gudmundsson (C) gällande
ekonomisk redovisning i fullmäktige
KS 2014.0198.040

Ärendet
Anders Rolfsson och Henrik Gudmundsson (C) har 2014-03-25 inlämnat motion
gällande ekonomisk redovisning i fullmäktige.
Beslutsunderlag
Anders Rolfsson och Henrik Gudmundssons motion 2014-03-25, bilaga Kf § 29/14.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen för
behandling.
_____

Signatur justerare
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§ 30
Delgivningsärende
KS 2014.0102.111
Länsstyrelsen i Skåne län – Protokoll 2014-03-19 om utseende av Annelie
Thörnqvist (SD) som ny ledamot i Kommunfullmäktige samt utseende av Frida
Sandberg (SD) som ny ersättare i Kommunfullmäktige.
_____
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Beslutande (fullmäktige
och tjänstgörande
ersättare)

Närvaro

Omröstningar
§
Ja

Rune Persson, S
Jesper Hansen
Bengt Svensson, M

1

Eva Stjärnlind, S

1

Hans-Bertil Sinclair, M

1

Fredrik Haraldsson, SD

1

Rune Samuelsson, S
Jacob von Post
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

1

Ingrid Fredriksson, M

1

Göran Sjögren, S

1

Gunilla Svensson, S

1

Margaretha Haraldsson, SD

1

Torsten Johansson, C

1

Jörgen Bjerknäs, MP

1

Michael Nemeti, S

1

Signatur justerare

§
Nej Ja Nej

§
Ja

§
Nej

1

1
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Kenneth Dådring, M

1

Ann-Sofie Karlsson, KD

1

Gun Samuelsson, S

1

Carina Andersson, V

-

Kicky Sinclair, M

1

Göran Andreasson, SD

1

Kent Lodesjö, S

1

Björn Samuelsson, M

1

Mats Waldemarsson, S

1

Henrik Gudmundsson, C
Annika I Nilsson
Richard Johansson, FP

1

Helena Dådring, M

1

Roland Åkesson, S

1

Annelie Thörnqvist, SD

-

Hans-Eric Lundgren,S
Gunnel Grånsten
Fredrik Hammarstrand, M

1

Olle Nilsson, S
Kristina Jonsson
Malin Hammarstrand, M

1

Kerstin Persson, S

1

Anders Johansson, KD

1

Jan-Olof Karlsson, M

1
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Ej tjg ersättare
Carl-Axel Wilhelmsson

1

Laila Möller Nilsson

1

Anders Nilsson

1
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