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Ingegerd Hagelin (M)  ersätter Charlotte Långberg (M)
Mikael Persson (C)  ersätter Johanna Andersson (C)
Gun Ohrberg (S)  ersätter Johan Pettersson (S)
Suleyman Erdem (MP)  ersätter Karoline Lexenius (MP)
Joakim Olsson (SD)  ersätter Jimmy Gustafsson (SD)
Thomas Thorné (VF)  ersätter Lena Landin (VF)
Paul Gustavsson (S)

Övriga närvarande Cecilia Christensen (Sekreterare)

Utses att justera Marie Brink
Magnus Jorsell

Justeringens plats och 
tid

Kommunhuset i Klippan ,  2018-12-03   14:00
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Kungörelse Kungörelse om sammanträde har utsänts till samtliga ledamöter och 
ersättare samt anslagits på kommunens anslagstavla och kommunens 
hemsida. 
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 
Organ Kommunfullmäktige
 
Sammanträdesdatum 2018-11-27
 

Datum för anslags 
uppsättande

2018-12-04 Datum för anslags 
nedtagande

2018-12-27

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Kansliavdelningen

 
.................................................Underskrift

Cecilia Christensen
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 102 Val av justerare
§ 103 Föredragningslista
§ 104 Claes Olsson (L) avsägelse av uppdrag som ersättare i Söderåsens 

miljöförbund
§ 105 Val av ledamot för vänsterpartiet (V) till valberedning för 

mandatperioden 2018-10-15--2022-10-14
§ 106 Johanna Andersson (C) avsägelse av samtliga uppdrag i Klippans 

kommun
§ 107 Bo Malmberg (C) avsägelse av uppdrag som ersättare i 

Socialnämnden
§ 108 Motion om återvinning för ett hållbart samhälle
§ 109 Motion om att avsätta mark för odlingslotter Klippans medborgare
§ 110 Motion om att erbjuda sommarjobb till kommunens ungdomar som 

fyllt 16 år
§ 111 Motion om kameraövervakning för trygghet och säkerhet
§ 112 Motion om valfrihet att välja barnomsorg
§ 113 Motion om att kommunen ska leverera och servera varm, näringsrik 

och aptitlig mat
§ 114 Delårsrapport för Klippans kommun per 2018-08-31
§ 115 Budget 2019 flerårsplan 2020-2021
§ 116 Antagande av detaljplan för Nejlikan 20 del av Klippan 3:145 samt 

del av Klippan 3:117
§ 117 Inrättande av gemensam Överförmyndarnämnd 4 K - Bjuv, Klippan, 

Perstorp och Åstorps kommuner
§ 118 Årsredovisning 2017 för AV Media Skåne
§ 119 Brukningsavgifter och särskilda avgifter för allmänna vatten och 

avloppsanläggningen 2019
§ 120 Säkerhet Rönngården
§ 121 Klubbhus Ljungbyheds IF
§ 122 Delgivningsärende 2018
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PROTOKOLL
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2018-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§102

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Kommunfullmäktige beslutar
Marie Brink (SD) och Magnus Jorsell (M) utses att jämte ordförande
justera dagens protokoll den 3 december klockan 14:00 på
Kommunhuset i Klippan.
_____
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§103

Föredragningslista

Ärendet
Tillkommande ärenden:

 Johanna Andersson (C) avsägelse av samtliga uppdrag i Klippans kommun
 Bo Malmberg (C) avsägelse av uppdrag som ersättare i Socialnämnden
 Motion om återvinning för ett hållbart samhälle
 Motion om att avsätta mark för odlingslotter Klippans medborgare
 Motion om att erbjuda sommarjobb till kommunens ungdomar som fyllt 16 år
 Motion om kameraövervakning för trygghet och säkerhet
 Motion om valfrihet att välja barnomsorg
 Motion om att kommunen ska leverera och servera varm, näringsrik och aptitlig 

mat
 

Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna föredragningslistan.
_____
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 104

Claes Olsson (L) avsägelse av uppdrag som ersättare i Söderåsens 
miljöförbund 
KS 2018.0563

Ärendet
Claes Olsson (L), Dalavägen 1, 264 52 Ljungbyhed har 2018-09-26
inkommit med avsägelse av uppdrag som ersättare i Söderåsens miljöförbund.
 
Beslutsunderlag
Claes Olsson (L) avsägelse 2018-09-26.
 
Kommunfullmäktige beslutar
1. Claes Olsson (L) befrias från uppdrag som ersättare i Söderåsens miljöförbund.
2. Uppdraget som ersättare i Söderåsens miljöförbund blir vakant tillsvidare.
_____
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till 
Claes Olsson
Kansliavdelningen, förtroendemannaregistret
Söderåsens miljöförbund
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 105

Val av ledamot för vänsterpartiet (V) till valberedning för 
mandatperioden 2018-10-15--2022-10-14 
KS 2018.0544

Ärendet
Vid Kommunfullmäktige 2018-10-30, § 98 utsågs valberedning för
mandatperioden 2018-10-15--2022-10-14. Val av ersättare för
Vänsterpartiet (V) utsågs ej varpå val föreligger.
 
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-30, § 98.
 
Kommunfullmäktige beslutar
Till ersättare för Vänsterpartiet (V) i valberedningen för mandatperioden
2018-10-15--2022-10-14 utse Karin Enqvist (V).
_____

Beslut skickas till 
Kansliavdelningen, förtroendemannaregistret
Karin Engqvist
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106

Johanna Andersson (C) avsägelse av samtliga uppdrag i Klippans 
kommun 
KS 2018.0695

Ärendet
Johanna Andersson (C) har inkommit med en avsägelse gällande
samtliga sina politiska uppdrag:

 1:e vice ordförande i socialnämnden
 1:e vice ordförande i social utskottet
 Ledamot i fullmäktiges valberedning
 Ledamot i fullmäktige

 
Beslutsunderlag
Johanna Andersson (C) avsägelse 2018-11-26.
 
Kommunfullmäktige beslutar
1. Johanna Andersson (C) befrias från samtliga uppdrag enligt ovan.
2. Uppdragen som 1:e vice ordförande i Socialnämnden, 1:e vice ordförande i
    sociala utskottet och ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning blir
    vakanta tillsvidare.
3. Begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen för tillsättande av ny ledamot
    i Kommunfullmäktige.
_____

Beslut skickas till 
Johanna Andersson
Kansliavdelningen, förtroendemannaregistret
Socialnämnden
Länsstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107

Bo Malmberg (C) avsägelse av uppdrag som ersättare i 
Socialnämnden 
KS 2018.0696

Ärendet
Bo Malmberg (C) har inkommit med en avsägelse gällande uppdrag
som ersättare i Socialnämnden.
 
Beslutsunderlag
Bo Malmberg (C) avsägelse 2018-11-22.
 
Kommunfullmäktige beslutar
1. Bo Malmberg (C) befrias från uppdraget som ersättare i socialnämnden.
2. Uppdraget som ersättare i Socialnämnden blir vakant tillsvidare.
_____

Beslut skickas till 
Bo Malmberg
Kansliavdelningen, förtroendemannaregistret
Socialnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 108

Motion om återvinning för ett hållbart samhälle 
KS 2018.0697

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har inkommit med en motion om återvinning
för ett hållbart samhälle. Motionärerna förslår att en handlingsplan
upprättas så att en återvinningscentral med inlämning, tillvaratagande,
reparation och försäljning blir en verklighet.
 
Beslutsunderlag 
Vår Framtid Klippans motion 2018-11-21, bilaga Kf § 108/18.
 
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för yttrande.
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen för hörande med Nårab)
Kansliavdelningen (Bevakning 190330)
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109

Motion om att avsätta mark för odlingslotter Klippans medborgare 
KS 2018.0698

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har inkommit med en motion om att avsätta
mark för odlingslotter.
Motionärerna föreslår att kommunen ska undersöka möjligheten att
avsätta mark för odlingslotter i Klippans, Ljungbyheds och Östra Ljungbys
närområde samt att om tillgång till mark finns, skapa odlingslottområden
där medborgarna kan arrendera en odlingslott.
 
Beslutsunderlag 
Vår Framtid Klippans motion 2018-11-21, bilaga Kf § 109/18.
 
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för yttrande.
_____
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen)
Kansliavdelningen (Bevakning 190330)

13 (242)



14 (242)



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110

Motion om att erbjuda sommarjobb till kommunens ungdomar som 
fyllt 16 år 
KS 2018.0699

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har inkommit med en motion om att erbjuda
sommarjobb till kommunens ungdomar som fyllt 16 år.

Motionärerna föreslår följande:
1. att alla ungdomar i Klippans kommun det år de fyller 16 år ska erbjudas
    sommarjobb minst 3 veckor
2. att dessa jobb i huvudsak ska kopplas till samhällsnyttiga tjänster och
    vara riktade mot vård-och omsorg, gata/park samt mot föreningslivet
3. att detta införs med början sommaren 2019 och finansieras om inte på
    annat sätt, av kommunstyrelsens medel till förfogande.
 
Beslutsunderlag 
Vår Framtid Klippans motion 2018-11-21, bilaga Kf § 110/18.
 
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för yttrande.
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen (HR-avdelningen)
Kansliavdelningen (Bevakning 190330)
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 111

Motion om kameraövervakning för trygghet och säkerhet 
KS 2018.0700

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har inkommit med en motion om kamera-
övervakning för att skapa trygghet och säkerhet.

Motionärerna föreslår följande:
1. att övervakningskameror utan dröjsmål sätts upp på och i anslutning
    till de kommunala fastigheter där skadegörelse  sker kontinuerligt.
2. att övervakningskameror därefter snarast möjligt sätts upp på alla
    kommunens skolor inklusive förskolor och fritidshem, samt de
    kommunala fastigheter där behov finns.
 
Beslutsunderlag 
Vår Framtid Klippans motion 2018-11-21, bilaga Kf § 111/18.
 
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen remitteras till Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden
för yttrande.
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen (Kris- och säkerhet)
Barn- och utbildningsnämnden
Kansliavdelningen (Bevakning 190330)
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 112

Motion om valfrihet att välja barnomsorg 
KS 2018.0701

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har inkommit med en motion om valfrihet
att välja barnomsorg.
Motionärerna föreslår att i Klippans kommun
ska valfrihet gälla oavsett vilken kommundel man väljer att bo i.
Det ska både finnas kommunala dagbarnvådare och förskolor.
 
Beslutsunderlag 
Vår Framtid Klippans motion 2018-11-21, bilaga Kf § 112/18.
 
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen remitteras till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
_____

Beslut skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden
Kansliavdelningen (Bevakning 190330)
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 113

Motion om att kommunen ska leverera och servera varm, näringsrik 
och aptitlig mat 
KS 2018.0702

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har inkommit med en motion om att
kommunen ska leverera och servera varm, näringsrik och aptitlig mat.
 
Beslutsunderlag 
Vår Framtid Klippans motion 2018-11-21, bilaga Kf § 113/18.
 
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen remitteras till Kommunstyrelsen för yttrande.
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen)
Kansliavdelningen (Bevakning 190330)
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 114

Delårsrapport för Klippans kommun per 2018-08-31 
KS 2018.0545

Ärendet
Delårsrapport per 2018-08-31 för Klippans kommun föreligger.
Rapporten redogör för kommunens verksamhet och ekonomi
per 2018-08-31 samt helårsprognos 2018.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-10, § 186.
Delårsrapport (version 3) 2018-10-11, bilaga Kf § 114/18.
 
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna delårsrapport per 2018-08-31 för Klippans kommun.
_____

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115

Budget 2019 flerårsplan 2020-2021 
KS 2017.0981

Ärendet
Kommunfullmäktige har 2018-06-19, § 71 antagit budget för 2019
samt flerårsplan 2020-2021.

Enligt kommunallagen ska budgeten fastställas före november månads
utgång av nyvalda fullmäktige de år då val av fullmäktige har förrättats
i hela landet. Ärendet tas därför upp till förnyad prövning.
 
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-19, § 71, bilaga A Kf § 115/18.
Budgetförslag från Vår Framtid - Klippan inkommet 2018-11-27, bilaga B Kf § 115/18.
 
Yrkanden  
Charlotte Eliasson Anderberg (KD) yrkar bifall till förslag till budgetbeslut vad gäller 
punkterna 1-6 och 9 samt avslag till punkt 7. Hon yrkar på att demensboendet som ev. 
ska läggas i Ljungbyhed ska avvaktas med vilket ger en besparing på 1.1 milj att
ha som resurs. Stoppa utredningen (konsultarvode) av om eller nybyggnation av Åbyhem, 
vilket ger besparing på 2 milj. samt att satsa 2 miljoner kronor för att utveckla 
kulturskolan vilket kan ses som en början på utvecklingen av kulturskolan. Hon yrkar 
vidare på att 500 000 i utdelning från Trekövern Bostads AB istället ska användas till 
paddelbana i Ljungbyhed. Att i investeringsbudget inte avsätta 33 miljoner kronor till 
Vedby skola 2021. Summan ska istället användas till förskola i Ljungbyhed.
 
Tommy Cedervall (L) instämmer i Kristdemokraternas yrkande.
 
Ajournering
Åsa Edvardsson (SD) yrkar på att sammanträdet ajourneras 5 minuter vilket bifalles.
 
Yrkanden fortsättning
Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar bifall till förslag till beslut, det vill säga till 
kommunfullmäktiges tidigade budgetbeslut.
 
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till förslag till budgetbeslut vad gäller punkterna 1-6, 
avslag till punkt 7 med instämmande av yrkande från (KD) samt avslag till punkterna 8 
och 9 till förmån för eget budgetförslag:
- öka barn- och utbildningsnämndens lärartäthet med 2 mnkr.
- tidigarelägga investeringen i Vedby skola.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- införa trygghetslarm för äldre brukare.
 
Kenneth Dådring (VF) gör ett tilläggsyrkande innebärande att kommunen satsar 100 
mnkr extra på skolan över en 6-årsperiod. Samtidigt görs över samma period en satsning 
på 50 mnkr på de äldre. Satsningarna finansieras genom att det kommunala 
bostadsbolaget Trekövern säljs ut till 49 % med en beräknad intäkt på 200 mnkr. 
Pengarna till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden fördelas enligt lämnat 
budgetförslag, se bilaga.
 
Ajournering
Hans-Bertil Sinclair (M) begära ajournering 10 minuter vilket beviljas.
 
Yrkanden fortsättning
Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar avslag till följande budgetförslag: Sverigedemokraternas, 
Vår Framtid - Klippans, samt Kristdemokraternas och Liberalernas. Vad gäller de två 
sistnämnda kommer man i kompletteringsbudgeten att ta hänsyn till detta.
 
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på följande förslag:

 Kommunfullmäktiges tidigare budgetbeslut
 Kristdemokraternas och Liberalernas budgetförslag,
 Sverigedemokraternas budgetförslag
 Vår Framtids budgetförslag

 
Ordföranden finner att fullmäktige beslutat enligt fullmäktiges tidigare budgetbeslut.
Omröstning begärs.
 
Ordföranden fastställer att fullmäktiges tidigare budgetbeslut utgör huvudförslag. För att 
utröna motförslag ställer ordföranden proposition på ifall Kristdemokraternas och 
Liberalernas budgetförslag, Sverigedemokraternas budgetförslag eller Vår Framtids 
budgetförslag ska utgöra motförslag. Ordföranden finner att fullmäktige bifallit 
Sverigedemokraternas budgetförslag som motförslag.
 
Ordföranden ställer därefter proposition på fullmäktiges tidigare budgetbeslut och finner 
att fullmäktige beslutar enligt fullmäktiges tidigare budgetbeslut.
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. Den som stödjer 
fullmäktiges tidigare budgetbeslut röstar Ja. Den stödjer Sverigedemokraternas 
budgetförslag röstar Nej. Vid omröstning avges 21 Ja-röster och 13 Nej-röster. 7 
ledamöter avstår från att rösta (bifogas protokollet).
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt fullmäktiges tidigare budgetbeslut.
 
Kommunfullmäktige beslutar
1. Skattesatsen för den kommunala utdebiteringen förblir oförändrad 20,75 kr.
2. Likviditetsreserven utgörs av 20,0 mnkr i checkräkningskredit.
3. För utökad investeringsbudget företas nyupplåning 2019 med 80 mnkr.
4. Omsätta befintliga lån 25 mnkr 2019-11-12 samt 33,9 mnkr 2019-12-20.
5. Eventuella volymförändringar inom Barn- och utbildningsnämndens område
    regleras i budgeten två gånger per år, efter mätning 15 februari samt
    15 september.
6. avsätta 150 tkr till kommunfullmäktiges förfogande.
7. Utdelning 2019 från Treklövern Bostads AB enligt §5 i Lagen om
    allmännyttiga kommunala bostadsföretag (boendefrämjande åtgärder) med
    500 000 kr används för utveckling av området vid skateparken i Klippan.
8. I övrigt godkänna budgetförslag inklusive uppdrag/åtagande per nämnd
    enligt bilaga.
9. Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 200 000 för kulturarrangemang
    vilket finansieras genom årets resultat.
 
Reservationer
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget budgetförslag.
 
Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för eget budgetförslag.
 
Liberalerna reserverar sig till förmån för eget budgetförslag.
 
Vår Framtid - Klippan reserverar sig till förmån för eget budgetförslag.
_____

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar
Ekonomiavdelningen
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2018-11-27

Voteringslista: §115
Ärende: Budget 2019 flerårsplan 2020-2021,  KS 2017.0981

Voteringslist(or)
Budget 2019

Ledamot Ja Nej Avstår
Gunilla Svensson(S), ordförande X
Tonny Svensson(M), 1:e vice ordförande X
Jonas Luckman(SD), 2:e vice ordförande X
Åsa Edvardsson(SD), ledamot X
Hans Bertil Sinclair(M), ledamot X
Kerstin Persson(S), ledamot X
Marie Brink(SD), ledamot X
Ellinor Varady(M), ledamot X
Robert Larsson(KD), ledamot X
Michael Nemeti(S), ledamot X
Kenneth Dådring(VF), ledamot X
Per-Olof Seger(SD), ledamot X
Magnus Jorsell(M), ledamot X
Ralf Scott(SD), ledamot X
Karin Enqvist(V), ledamot X
Christian Hendlertz(SD), ledamot X
Tommy Cedervall(L), ledamot X
Christina Petersson(SD), ledamot X
Christer Johansson(C), ledamot X
Eva Stjärnlind(S), ledamot X
Oscar Einarsson(SD), ledamot X
Charlotte Eliasson Anderberg(KD), ledamot X
Rune Persson(S), ledamot X
Lars Fridh(SD), ledamot X
Charlotta Gudmundsson(S), ledamot X
Anna Andresen(M), ledamot X
Elin Luckman(SD), ledamot X
Ola Persson(S), ledamot X
Börje Norén(C), ledamot X
Kristian Seger(M), ledamot X
Mats Andersson(SD), ledamot X
Jessica Svensson(S), ledamot X
Lars-Erik Stadler(SD), ledamot X
Bodil Andersson(KD), ledamot X
Ingegerd Hagelin(M), ersättare X
Mikael Persson(C), ersättare X
Gun Ohrberg(S), ersättare X
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Suleyman Erdem(MP), ersättare X
Joakim Olsson(SD), ersättare X
Thomas Thorné(VF), ersättare X
Paul Gustavsson(S), ledamot X
Resultat 21 13 7
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-06-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 71

Budget 2019 flerårsplan 2020-2021 
KS 2017.0981

Ärendet
Ekonomiavdelningen har inkommit med budgetberedningens förslag till budget 2019 
samt plan för åren 2020-2021. Förslaget innefattar resultat-, kassaflödes- och 
balansbudget, investeringsplan 2019-2022 samt uppdrag/åtagande per nämnd med 
nettoram 2019.
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2018-06-07 och lämnade följande förslag till 
beslut:
1. skattesatsen för den kommunala utdebiteringen förblir oförändrad 20,75 kr
2. likviditetsreserven utgörs av 20,0 mnkr i checkräkningskredit
3. för utökad investeringsbudget företas nyupplåning 2019 med 80 mnkr
4. omsätta befintliga lån 25 mnkr 2019-11-12 samt 33,9 mnkr 2019-12-20
5. eventuella volymförändringar inom Barn- och utbildningsnämndens område regleras i 
budgeten två gånger per år, efter    mätning 15 februari samt 15 september.
6. avsätta 150 tkr till kommunfullmäktiges förfogande
7. utdelning 2019 från Treklövern Bostads AB enligt §5 i Lagen om 
allmännyttiga kommunala bostadsföretag (boendefrämjande åtgärder) med 500 000 kr 
används för utveckling av området vid skateparken i Klippan.
8. i övrigt godkänna budgetförslag inklusive uppdrag/åtagande per nämnd enligt bilaga.
9. Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 200 000 för kulturarrangemang 
vilket finansieras genom årets resultat.
 
Beslutsunderlag
Budgetförslag 2018-06-08, bilaga Kf § 71/18.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-07, § 119.
 
Ekonomichef Jan Tingezc och budgetekonomi Ingela Reimer redovisar förslag till 
budget.
 
Yrkanden
Kerstin Persson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. Gunilla 
Svensson (S) instämmer i yrkandet.
 
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraterna förslag till budget.
 
Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget som innebär 
följande:
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Att alla nämnder, undantaget Plan- och byggnämnden, åläggs ett effektiviseringskrav 
med 1,5 % vilket ger ett disponibelt utrymme om ca. 14 miljoner som istället kan fördelas 
enligt följande:
Socialnämnden: 5,5 mnkr för inrättande av fyra tjänster som fältsekreterare samt ökad 
personaltäthet inom äldreomsorgen.
Barn- och utbildningsnämnden: 4,5 för ökning av lärartäthet, upprätthållande av 
pedagogisk omsorg (familjedaghemsverksamhet) i kommunens olika delar samt 
resursförstärkning till barn/elever i behov av särskilt stöd.
Kultur- och fritidsnämnden: Återför 2,1 mnkr för genomförande av kulturskola. För att 
uppfylla kravet på ekonomisk hushållning återförs 1,9 mnkr årets resultat 2,0 mnkr i 
investeringsbudget för utredning av äldreboende ska istället användas för Kultur- och 
fritidsnämndens projekt Sågen 8.
Hans-Bertil Sinclair yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut gällande 
punkterna 1-6 och 9 samt ändring vad gäller punkt 7 om utdelning från Treklövern 
Bostads AB; att de 500 000 kronor istället används till paddelbana i Ljungbyhed.
 
Charlotte Eliasson Anderberg (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till budget 
som innebär att demensboendet som ev. ska läggas i Ljungbyhed ska avvaktas med vilket 
ger en besparing på 1.1 milj att ha som resurs. Stoppa utredningen (konsultarvode) av om 
eller nybyggnation av Åbyhem, vilket ger besparing på 2 milj. samt att satsa 2 miljoner 
kronor för att utveckla kulturskolan vilket kan ses som en början på utvecklingen av 
kulturskolan. Vidare yrkar Charlotte Eliasson Anderberg på ändring av 
kommunstyrelsens förslag i punkt 7 om att 500 000 i utdelning från Treklövern Bostads 
AB istället ska användas till paddelbana i Ljungbyhed. I övrigt yrkar Charlotte Eliasson 
Anderberg bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut gällande punkterna 1-6 samt 9.
 
Tommy Cedervall (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till budget, att i 
investeringsbudget inte avsätta 33 miljoner kronor till Vedby skola 2021. Summan 
avsätts istället till förskola i Ljungbyhed. I övrigt yrkar Tommy Cedervall bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut samt till Moderaternas och Kristdemokraternas 
ändringyrkande gällande punkt 7 om att utdelning från Treklövern ska gå till paddelbana i 
Ljungbyhed.
 
Åsa Edvardsson (SD) yrkar avslag på Moderaternas budgetförslag.
 
Kerstin Persson (S) yrkar avslag på alla övriga budgetförslag till förmån för 
Kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Carl-Axel Wilhelmsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Propositioner och omröstning
Ordförande konstaterar att det finns fem budgetförslag:
·         Kommunstyrelsens förslag
·         Moderaternas förslag
·         Sverigedemokraternas förslag
·         Kristdemokraternas förslag
·         Liberalernas förslag
 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan behandla dessa som olika 
budgetalternativ och finner bifall.
 
Ordföranden ställer proposition på de fem budgetförslagen och bedömer att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till budget. Omröstning begärs.
 
Huvudförslag
Ordföranden utser kommunstyrelsens budgetförslag till huvudförslag.
 
Motförslag
Ordföranden ställer proposition på vilket av de fyra budgetförslagen (M, SD, KD och L) 
som ska utgöra motförslag. Han bedömer att kommunfullmäktige utser Moderaternas 
budgetförslag till motförslag.
 
Huvudomröstning
Ordföranden ställer slutligen följande omröstningsproposition: Ja-röst för 
kommunstyrelsens budgetförslag och Nej-röst för Moderaternas budgetförslag. 
Omröstningen utfaller med 21 Ja-röster, 8 Nej-röster samt 5 som avstår. (omröstningslista 
bifogas protokollet).
 
Därmed har kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens budgetförslag.
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. skattesatsen för den kommunala utdebiteringen förblir oförändrad 20,75 kr
2. likviditetsreserven utgörs av 20,0 mnkr i checkräkningskredit
3. för utökad investeringsbudget företas nyupplåning 2019 med 80 mnkr
4. omsätta befintliga lån 25 mnkr 2019-11-12 samt 33,9 mnkr 2019-12-20
5. eventuella volymförändringar inom Barn- och utbildningsnämndens område regleras i 
budgeten två gånger per år, efter mätning 15 februari samt 15 september.
6. avsätta 150 tkr till kommunfullmäktiges förfogande
7. utdelning 2019 från Treklövern Bostads AB enligt §5 i Lagen om 
allmännyttiga kommunala bostadsföretag (boendefrämjande åtgärder) med 500 000 kr 
används för utveckling av området vid skateparken i Klippan.
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8. i övrigt godkänna budgetförslag inklusive uppdrag/åtagande per nämnd
    enligt bilaga.
9. Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 200 000 för kulturarrangemang 
vilket finansieras genom årets resultat.
 
Reservationer 
Åsa Edvardsson och Christian Hendlertz (båda SD) reserverar sig till förmån för 
Sverigedemokraternas förslag.
 
Hans Bertil Sinclair, Cecilia Scott, Gunnel Grånsten, Magnus Jorsell, Jesper Hansen, 
Ingegerd Hagelin och Ellinor Varady (samtliga M) reserverar sig till förmån för 
Moderaternas förslag.
 
Charlotte Eliasson Anderberg och Bert-Inge Karlsson (båda KD) reserverar sig till 
förmån för Kristdemokraternas förslag.
 
Tommy Cedervall (L) reserverar sig till förmån för Liberalernas förslag.
_____
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Voteringslista: §71
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Voteringslist(or)
Budget 2019

Ledamot Ja Nej Avstår
Johan Pettersson(S), ordförande X
Cecilia Örnemark(MP), 1:e vice ordförande X
Ellinor Varady(M), 2:e vice ordförande X
Kerstin Persson(S), ledamot X
Christian Hendlertz(SD), ledamot X
Gunilla Svensson(S), ledamot X
Michael Nemeti(S), ledamot X
Hans Bertil Sinclair(M), ledamot X
Carl-Axel Wilhelmsson(C), ledamot X
Bert-Inge Karlsson(KD), ledamot X
Åsa Edvardsson(SD), ledamot X
Cecilia Scott(M), ledamot X
Gunnel Grånsten(M), ledamot X
Kent Lodesjö(S), ledamot X
Tommy Cedervall(L), ledamot X
Karin Enqvist(V), ledamot X
Rose-Marie Svensson(S), ledamot X
Christer Johansson(C), ledamot X
Charlotte Eliasson Anderberg(KD), ledamot X
Paul Gustafsson(S), ledamot X
Gun Ohrberg(S), ledamot X
Boris Svensson(S), ledamot X
Ingegerd Hagelin(M), ledamot X
Monika Johansson Jarl(S), ledamot X
Mats Waldemarsson(S), ledamot X
Thomas Thorné(S), ersättare X
Olle Nilsson(S), ersättare X
Lennart Johansson(S), ersättare X
Anders Nilsson(S), ersättare X
Bengt Amilon(C), ersättare X
Karoline Lexenius(MP), ersättare X
Kristina Jonsson(M), ersättare X
Magnus Jorsell(M), ersättare X
Jesper Hansen(M), ledamot X
Resultat 21 8 5
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KOMMUNSTYRELSENS 

ORDFÖRANDE 
För att summera första halvan av 2018 års verksamhet och budget, kan jag konstatera att 

kommunens relativa goda resultat 2016 (17,4 mnkr överskott) och 2017 (28 mnkr 

överskott) inte ser ut att bli lika bra 2018. Efter kompletteringsbudgeten pekar årets 

resultat på 6,3 mnkr överskott. Detta är inte vad vi kallar god ekonomisk hushållning 

utifrån att vi har som finansiellt mål att ha 2% överskott av skatter och statsbidrag och då 

borde vi ha ett överskott på 19,2 mnkr. Dock finns det fortfarande chans att bättra på 

resultatet med tanke på att befolkningstalen fortsätter att öka (= större skatteunderlag) och 

att respektive förvaltning anstränger sig för att hålla nere kostnaderna.  

2019 har vi budgeterat för ett resultat på 12,2 mnkr. Inte heller detta resultat ger ett 

överskott på 2%. Behoven är fortsatt stora inom främst Socialförvaltningen och Barn- och 

utbildningsförvaltningen och det går inte att enbart spara sig ur problemen. Fortsatt 

arbete pågår för att effektivisera och anpassa våra verksamheter till vår kostym. 

2019 har förutsättningar att bli året då många av våra satsningar kommer igång ”på 

riktigt”, dvs att vi sätter spaden i jorden. Detta år har vi avsatt 125 mnkr i 

investeringsbudgeten för den skattefinansierade verksamheten och i kolumnen för 2020 

står det för närvarande 150 mnkr. Mig veterligen har Klippans kommun inte haft så 

många och så stora investeringar sedan 60-talet då både Snyggatorpsskolan och 

Gymnasieskolan byggdes.  

Den nya skolan som ska ersätta Bofinkenskolan ska börja byggas 2019 för att sedan 

färdigställas under 2021. Ny förskola ska också börja byggas under 2019 för att 

färdigställas året därpå. Mark vid Östra Ljungby, (Bolestad och Månstorp) ska exploateras 

för att bereda plats för näringslivsintressenter och med stor sannolikhet kommer våra 

ansträngningar att ta fram detaljplaner, att resultera i ett antal nya bostadsprojekt. Vi har 

även stora investeringar på gång inom vatten och avloppsverksamheten på landsbygden 

och först ut blir Skäralidsområdet. 

När det gäller vår vision och våra befolkningsmål har vi sedan vi antog målet 2015 (16 917 

inv.) vuxit med 545 invånare på två år. Om vi ska fortsätta att locka till oss nya 

kommuninvånare är det just fler bostäder som krävs. Att vi befinner oss i ett bra område 

rent geografiskt hoppas jag att de flesta håller med mig om. Det vi nu även måste 

fokusera på är att förbättra skolresultaten, dvs ge alla elever det stöd de behöver för att 

klara målen, att sätta in åtgärder för att ge ungdomar stöd i att skaffa sig rätt utbildning 

och förutsättning till jobb. Vi måste även ha beredskap för att tillföra bostäder i olika 

former för att både ungdomar som ska ha sitt första boende, olika familjekonstellationer 

ska hitta det de söker och att den äldre befolkningen ska kunna byta stora resurskrävande 

bostäder till ett mer anpassat sådant. Allt detta är sådant som vi i möjligaste mån ska styra 

inom ramen för vår verksamhet. Även kollektivtrafikfrågor, fritidsfrågor och 

omsorgsfrågor är viktiga för dem som lever här idag och som ska bosätta sig här i 

framtiden. 
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Något som inte går att utlämna i detta förord, är alla de medarbetare som dagligen jobbar 

för att Klippans kommun ska fungera och utvecklas. Att arbeta i en politiskt styrd 

organisation innebär medbestämmande och demokrati, vilket hela tiden måste 

medvetandegöras. Det är dessutom inte vinstintresset som styr utan verksamheten i 

organisationen ska vara så bra som möjligt och hålla sig inom det skatteunderlaget 

medger. År 2019 kommer det att röra sig om 982,3 mnkr. 

Kommunens vision är vårt rättesnöre: Klippan – en kommun där vi tillsammans skapar 

goda förutsättningar att växa upp, leva och verka. Här bor och mår vi bra! Med detta 

dokument och goda intentioner, hoppas vi kunna fortsätta det arbete som är påbörjat. En 

god ekonomi ger förutsättningar för utveckling och framtida satsningar! 

Kerstin Persson 

Kommunalråd  
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BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 

ÅREN 2019 - 2021 
 

Högkonjunkturen kulminerar 

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi räknar med att BNP växer med 

närmare 3 procent i år. Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men 

samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre vilket gynnar svensk export. Vi 

räknar med att svensk BNP växer något långsammare 2019 än i år. Högkonjunkturen når 

då sin topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar försvagas. I och med att 

antalet arbetade timmar inte ökar alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av 

skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan 

kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som 

den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. 

Under konjunkturåterhämtningen har det framför allt varit den inhemska efterfrågan som 

drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella 

utvecklingen bättre fart och svensk export växer också snabbare. I Europa, där många 

länder har haft en mycket svag återhämtning sedan 2010, tar det något bättre fart. I USA 

är förväntningarna, åtminstone på kort sikt, positiva. Även i tillväxtländerna har en 

negativ trend brutits. 

Däremot mattas tillväxten i svensk inhemsk efterfrågan av något. Nästa år förväntas 

tillväxten i investeringarna växla ned. Det är framförallt bostadsbyggandet som från en 

hög nivå inte längre kan växa i samma takt som tidigare. Även hushållens och 

kommunsektorns konsumtion ökar långsammare än tidigare. Sammantaget innebär det 

att vi räknar med att kalenderkorrigerad BNP växer med knappt 2,9 procent i år, 2,4 

procent 2019 och 1,6 procent 2020. 

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt 

dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och 

löneglidningen är låg. Därmed är också det inhemska inflationstrycket svagt. KPIF som 

2017 ökade med 2,0 procent väntas bli något lägre i år och nästa år, för att 2020 komma 

något över 2 procent. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i oktober 

i år. I takt med att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar 

hushållens ekonomi, därmed ökar KPI betydligt snabbare än KPIF (Underliggande 

konsumentprismått där effekten av ändrade bostadsräntor exkluderats från totala KPI). 

Med den högkonjunktur som Sverige befinner sig i är det naturligt med överskott i de 

offentliga finanserna. Våra beräkningar tyder på att sparandet kommer att ligga strax 

under en procent av BNP kalkylperioden ut. 
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Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 

Procentuell förändring om inte annat anges 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BNP* 3,0 2,7 2,9 2,4 1,6 1,4 

Sysselsättning, timmar* 2,0 1,7 1,5 0,0 –0,5 0,1 

Relativ arbetslöshet, nivå 6,9 6,7 6,3 6,3 6,4 6,5 

Timlön, nationalräkenskaperna 2,3 3,0 2,9 3,2 3,4 3,4 

Timlön, konjunkt.lönestatistiken 2,4 2,5 2,9 3,2 3,4 3,4 

Konsumentpris, KPIF 1,4 2,0 1,8 1,9 2,1 2,0 

Konsumentpris, KPI 1,0 1,8 1,6 2,3 2,9 2,6 

Realt skatteunderlag 2,5 1,5 1,1 0,6 –0,1 0,7 

Befolkning 15–74 år 0,9 1,1 0,6 0,7 0,4 0,5 

*Kalenderkorrigerad utveckling. Kalenderkorrigerad innebär att det faktiska värdet  

 är korrigerat för effekten av olika antal arbetsdagar inom kvartalen 

 

Svagare skatteunderlagstillväxt framöver 

Våra beräkningar bygger på att den långa konjunkturuppgången i svensk ekonomi bryts 

2019 och att högkonjunkturen övergår till ett läge med konjunkturell balans i slutet av 

2020. 

Det betyder att den starka skatteunderlagstillväxt kommunerna kunnat vänja sig vid 

under konjunkturuppgången 2010–2016 nu dämpas betydligt. Efter flera år med 

ökningstal över 4,5 procent väntar vi oss en mer genomsnittlig ökningstakt i år och 

därefter ett par år med relativt svag ökning. Det främsta skälet är att arbetade timmar 

utvecklas betydligt svagare när vi närmar oss konjunkturtoppen, minskar 2020 och bara 

ökar marginellt 2021. Även pensionsinkomsterna ökar i långsammare takt från och med i 

år. Detta motverkas endast i viss utsträckning av att lönerna väntas stiga snabbare. 

Källa SKL cirkulär 18:5 

 

Läget för Klippans kommun 

Ekonomin t o m 2017 

Resultatet för 2017 visar på 28,0 mnkr vilket motsvarar 2,9 % av skatter och statsbidrag, 

väl över det finansiella målet på 2%. 

Resultatet för 2016 visade på 17,4 mnkr och innebär att målet för god ekonomisk 

hushållning vad gäller vårt finansiella mål på 2 % av skatter och statsbidrag var uppnått.  
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Resultatet för 2015 hamnade på 8,8 mnkr, exkl. medel från AFA på 7,3 mnkr och bidrag 

från Migrationsverket på 3,1 mnkr, var resultatet -1,6 mnkr 

Ekonomin 2018 

Budgeten för 2018 var ursprungligen 18,5 mnkr och är, i och med beslut av 

kompletteringsbudgeten i KF-2018-04-24, nu fastställd till 6,3. 

 

Samtliga nämnder utom Socialförvaltningen prognostiserar att hålla budget på årsbasis. 

• Fortsatt underskott på Socialförvaltningen. 

• Handlingsplaner är definierade inom Socialförvaltningen och skall nu 

genomföras och bidrar till att del av underskottet kan täckas. 

• Samtliga nämnder/förvaltningar uppmanas att fortsätta arbeta intensivt för att 

kommunen ska ha en budget i balans för helåret 2018 

 

En långsiktigt god ekonomi framöver kräver en stabil politisk ledning som tar långsiktiga 

beslut och tillsammans med resp. chef genomför beslut i enlighet med fastställda 

ekonomiska ramar. 

 

Hälsoläget/Sjuktalen 

Sjukfrånvaron har minskat något under 2017, det ska ses i skenet av att kostnaderna för 

Företagshälsovård ökat, och att uttaget av friskvårdsbidrag ökat. Vi kan inte se direkta 

samband, men sjukfrånvaron har minskat från 6,64% till 5,83%. 

 

Befolkningsutvecklingen 

Befolkningssiffrorna fortsätter att visa en positiv utveckling under 2017. 

Sedan 2001 har befolkningen stadigt ökat varje år. Under 2017 ökade befolkningen 

med 243 personer till 17 462 personer.  

Födelseöverskottet är negativt med - 22 personer. Invandringsöverskott på + 204 personer 

och inrikes flyttningsöverskott på + 61 personer. 

I underlaget inför budgetupptaktsmötet har räknats med 17 453 invånare 2019 

( = befolkningssiffran 2017-11-01 plus 50 personer). 

 

Sammanfattande framtidsutsikter 

Resultat 2019–2021 

Budgeterat resultat för 2019 är 12,2 mnkr, och för 2020 respektive 2021 är resultatet 20,1 

mnkr och 20,6 mnkr. Vi har fortsatt utmaningar för att komma i balans med 

socialförvaltningen.  
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För 2019 - 2021 har vi i skatteprognoserna räknat med en ökning på 50 personer per år 

utifrån antal invånare per 2017-11-01 som är till grund för skatteintäkterna 2018.  

Ökningen av skatter och bidrag är 7,14 % 2017 jämfört med 2016. För 2018, jämfört med 

2017, är ökningen endast 0,76 %. Under 2017 fick kommunen extra tillfälliga statsbidrag 

från bl a Boverket och Migrationspengarna från 2015 (de 40 mnkr) bokförs som generellt 

statsbidrag. Dessa poster är inte med i budgeten 2018.  

Jämfört med 2018 ökar sedan skatter och bidrag med 4,56 % till 2019. Till 2020 och 2021 är 

det en nedåtgående trend med endast 2,46 % respektive 2,25 % i ökning jämfört med 

föregående år. Detta skatteunderlag räcker knappt till för att täcka 

lönekostnadsutvecklingen. 

 

Sammanfattning Ekonomirapporten 2018-05-15 SKL 

Att döma av de rekordstarka ekonomiska resultaten har kommunerna en stark position. 

Ändå kan utvecklingen inte fortsätta som hittills. De kommande årens behovsökningar är 

av ett sådant slag att de inte bara kan mötas med resurstillskott. Det kommer också att 

krävas betydande effektiviseringar. 

Kommunerna visar enligt det preliminära bokslutet ett resultat på 24 miljarder kronor 

2017. Resultatet motsvarar 4,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Gällivare kommun drar upp resultatet med 1,9 miljarder kronor, främst beroende på en 

tillfällig reavinst. 

Kommunernas resultat före extraordinära poster 
Miljarder kronor respektive procent av skatter och bidrag 

 

 

Kommunernas investeringar år 2017 (exklusive bolagen) uppgick till 62,6 miljarder 

kronor. Det är ökning med 18 procent jämfört med 2016. År 2008 var investeringarnas 

andel av skatter och bidrag 9,5 procent, år 2017 hade andelen ökat till 11,5 procent. De 

kommande åren väntas investeringarna öka kraftigt enligt budget och plan, men 

investeringarna brukar aldrig komma upptill de budgeterade nivåerna. Tre anledningar 

till att utfallet blir lägre än budgeterat är att det finns en gräns för vad den egna 

organisationen klarar av, att detaljplaner ofta överklagas och brist på entreprenörer. 
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Koncernernas investeringar 

Miljarder kronor 

 

 

Antal planerade investeringsobjekt inom olika verksamheter 

Antal objekt 2018–2021 

 

 

Antal planerade platser för investeringsobjekt inom olika verksamheter 

Antal platser 2018–2021 
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Hur ska detta finansieras? 

Kommunernas investeringar kan finansieras genom avskrivningar, positivt resultat, 

inkomster av försäljning, användning av befintlig likviditet eller genom extern upplåning.  

 
Självfinansieringsgradens utveckling 2013–2020 (årets resultat och avskrivningar i  

procent av nettoinvesteringarna)  
Index 2013=100 

 

 

Låneskulden fortsätter att öka 

Kommunkoncernernas ackumulerade låneskuld beror på att investeringar, 

huvudsakligen i kommunala bolag, har delfinansierats med extern upplåning. Vid 

utgången av 2016 var låneskulden 521miljarder kronor i kommunkoncernerna, en ökning 

med drygt 3 procent jämfört med året innan. Sedan 2012 har låneskulden ökat med 26 

procent. Trots de goda resultaten 2016 och 2017 har låneskulden ökat. I takt med att 

tidigare upplåning med högre ränta ersätts med lån till lägre ränta fortsätter 

genomsnittsräntan för kommunernas låneskuld att pressas nedåt. 

Kommunkoncernernas låneskuld; åren 2017–2019 är en prognos baserad på enkätsvar 

från 205 kommuner. Den visar att låneskulden ökat med 5 procent år 2017 och att den 

förväntas öka med knappt 10 procent år 2018 och drygt 12 procent år 2019. 

 

Låneskuld kommunkoncerner 

Miljarder kronor 
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Utmaningar och insatser 

De främsta utmaningarna för kommunen är 

- att få våra flyktingar i arbete,  

- att få en kommunal ekonomi i balans, 

- att få igång ett kontinuerligt och tillräckligt omfattande bostadsbyggande,  

- att upprätthålla och utveckla en långsiktig planering och hög planberedskap,  

- att få en fortsatt positiv befolkningsutveckling,  

- att kunna bygga sådan attraktivitet att nya kommuninvånare attraheras till 

inflyttning och att invånare i Klippan väljer att bo kvar i kommunen, 

- att kunna kompetensförsörja organisationen,  

- att få accept för de samordningar och samarbeten som erfordras för att klara en 

acceptabel servicenivå,  

- att uppnå ett positivt arbetsgivarvarumärke samt att förbättra resultaten i 

grundskolan 

- att balansera det ökade trycket inom kultur och fritidssektorn 

- att säkerställa kvalitén på gator 

- att underhålla och förbättra VA-ledningarna 

Vidare är vi beroende av vår förmåga att hålla budgeten under kommande år. 

Viktigast framöver är att ha en stram ekonomisk politik, samtidigt som vi skall ha god 

framförhållning och leverera väl analyserade och genomarbetade beslutsunderlag. 

 

Vi måste i budgetprocesserna framöver ställa krav på verksamheten att förbättra, förenkla 

och effektivisera – att hitta nya lösningar inom befintliga budgetramar. 

Vidare finns avsatt 4,8 mnkr för Sociala investeringar för att långsiktigt komma i bättre 

balans med ekonomin.  

En social investering utgörs av en riktad satsning till en utvald och avgränsad målgrupp. 

Satsningen förväntas, i förhållande till ordinarie arbetssätt, ge bättre utfall för målgruppen 

och samtidigt leda till minskade samhällsekonomiska kostnader på sikt. Begreppet 

investering betonar det långsiktiga perspektivet, liksom ett medvetet risktagande och 

arbetet genererar ett förändrat synsätt där satsningar på individer ses som investeringar 

istället för kostnader. Det främsta målet med sociala investeringar är att genom tidiga 

insatser uppnå ett minskat utanförskap i kommunen. Med tidiga insatser menas insatser 

tidigt i ålder eller tidigt i en process, exempelvis vid skolfrånvaro, arbetslöshet eller i 

missbruk. Andra positiva effekter av att arbeta med sociala investeringar enligt de 

föreslagna riktlinjerna är ändrat synsätt gentemot målgruppen, förändrade arbetssätt, mer 

analys, tänka i effekter och kontinuerlig uppföljning. En ansats till ett modernare 

arbetssätt. 

Vårt kommunövergripande befolkningsmål på 19 500 invånare 2026 (snitt på 250 per år) 

är ambitiöst och med den positiva utvecklingen under 2017 med 243 invånare aktualiseras 

vikten av att planera för framtida behov i form av infrastruktur, bostadsbyggande och 

service i Klippans kommun. 

 

16 (51)98 (242)



KLIPPANS KOMMUN • BUDGET 2019 

sida 12 

Nivån på investeringsbudgeten gör att vi inte klarar av finansieringen med egna medel. 

Drift och avskrivningskostnader och i viss mån även räntekostnader (ränta på extremt låg 

nivå för närvarande) ökar på bekostnad av medel som kunde gått till verksamheten. 

Investeringsplanen de närmaste åren medför ytterligare upplåning. Fortsatt arbete behövs 

med den långsiktiga planen för stora investeringar för att kommunen ska kunna planera 

in behoven tidsmässigt. För de närmaste åren så planeras för Framtidens skola (för- och 

grundskola) i Klippans Kommun innebärande kraftig ny upplåning. 

 

Avslutningsvis bidrar följande till att skapa en god ekonomi:  

 Mod att ifrågasätta, förändra och ta bort  

 Inte alltför tillåtande kultur  

 Samverka på alla nivåer  

 Arbeta för att kommunen ska vara en bra arbetsplats och tala om det  

 

Jan Tingecz 

Ekonomichef  
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

 

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
 

God ekonomisk hushållning innebär att kommunen i normalfallet har ett rimligt 

överskott både i den budgeterade resultaträkningen och i bokslutet.  

Kommunen ska för verksamheten ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god  

ekonomisk hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en  

god ekonomisk hushållning anges. 

Det är viktigt att mål och riktlinjer uttrycker realism och handlingsberedskap samt att de  

kontinuerligt utvärderas och omprövas. Det måste finnas ett klart samband mellan resurs- 

åtgång, prestationer, resultat och effekter.  

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om resultatet är förenligt med de  

mål fullmäktige beslutat om. 

 

 

I budgeten ska en tydlig ambitionsnivå anges för den egna finansiella utvecklingen.  

Nedan redovisas kommunens mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning; 

 

1. Det långsiktiga målet för årets resultat är 2 % av skatter och bidrag och ska täcka  

eventuella underskott från tidigare år. 

 

2. God ekonomisk hushållning ska uppnås genom budgetföljsamhet samt en god  

måluppfyllelse för kommunens samtliga fullmäktigemål. 

(vid målkonflikt gäller budgetföljsamhet) 
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STYRMODELL 

 

Inledning 
Klippans kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Det innebär att vi utifrån 

politiska mål och ekonomiska resurser skall skapa bästa möjliga resultat för medborgare, 

brukare och kunder. Resultaten ska mätas så att vi kan följa utvecklingen över tiden och i 

jämförelse med andra kommuner. 

Vision 
Kommunens övergripande vision är: 

”Klippan – en kommun där vi tillsammans skapar goda  

förutsättningar att växa upp, leva och verka. 

Här bor och mår vi bra!” 

Visionen uttrycker en profilering av kommunen och är samtidigt en långsiktig  

utmaning. Det övergripande målet och fullmäktigemålen utgår från denna vision. 

Varje nämnd kan utifrån kommunövergripande vision och fullmäktigemål ta fram en 

egen verksamhetsidé för sitt ansvarsområde. 

Övergripande mål 

”Klippans kommuns befolkning ska öka till 19 500 personer 

år 2026. För de närmaste åren, 2017 – 2019, är målet att  

befolkningen i genomsnitt ska öka med 150 personer per år” 
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Fullmäktigemål 
Kommunens vision och fullmäktigemål utgör en plattform för kommunens utveckling och 

verksamhet. 

Efter valet 2014 har 11 nya fullmäktigemål tagits fram. Syftet är att tydligt utrycka den 

politiska viljeinriktningen och att visa en prioritering av utvecklingsområden.  

Indikatorerna används som stöd vid bedömning av måluppfyllelsen. De flesta indikatorer 

hämtas från officiell statistik via SKL (Sveriges kommuner och landsting). 

 

  

Fullmäktigemål/Indikatorer Uppdrag till

Fullmäktigemål: Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendeutbud KS, PB

Indikator: KKiK 39, Hur ser medborgarna på kommunen som en plats att bo och leva på KS, PB

Antal nya bostäder enligt detaljplaner KS, PB

Fullmäktigemål: Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat KS, PB

Indikator: KKiK 33, Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen KS, PB

KKiK 34, Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i 

kommunen KS; PB

Fullmäktigemål: Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik KS , BUN, SN

Indikator: KKiK 31, Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel % KS, BUN,SN

Invånare 18-64 år som någon gång under året varit arbetslösa, andel % KS,SN

Fullmäktigemål: Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna KS, PB, KFN, BUN, SN

Indikator: KKiK 35, Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare KS, PB, KFN, BUN, SN

Återstående medellivslängd vid födseln (kvinnor respektive män), kommun, år KS, PB, KFN, BUN, SN

KKiK 9, Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen (medborgarundersökningen, 

vartannat år) KS, PB, KFN, BUN, SN

Fullmäktigemål:

Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt KS, PB, KFN, BUN, SN

Indikator: KKiK 36, Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall KS, PB, KFN, BUN, SN

Miljöaktuellts kommunranking KS

Barn i fattigdom (Rädda barnen) KS, SN

Fullmäktigemål: Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser KS, PB, KFN, BUN, SN

Indikator:

KKiK 15, Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över 

kommunens verksamhet KS, PB, KFN, BUN, SN

KKiK 14, Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens 

utveckling KS, PB, KFN, BUN, SN

Fullmäktigemål:

Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med 

tillgänglighet, tjänster och bemötande

Indikator:

Medborgarenkätens indexvärde för verksamheten (medborgarundersökningen, 

vartannat år) KS, PB, KFN, BUN, SN

Brukarenkäter KS, PB, KFN, BUN, SN

Fullmäktigemål:

Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga 

insatser

i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv KS, KFN, BUN, SN

Indikator: KKiK 21, Andel elever som fullföljer gymnasieutbildning i kommunen KS, BUN

Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar under året, per invånare 13-20 år (Kolada) KS, KFN

KKiK 30, Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad 

insats/utredning KS, SN

KKiK 11, Hur många barn per medarbetare är det i kommunens förskolor KS, BUN

Antal inskrivna barn per medarbetare KS, BUN

Antal elever per lärare i grundskolan KS, BUN
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Mål för grunduppdraget 
I oktober 2017 antog kommunfullmäktige ett kompletterande fullmäktigemål avseende 

nämndernas och förvaltningarnas grunduppdrag, enligt följande: 

”Verksamheten ska bedrivas med rätt kvalitet, största möjliga medborgarnytta och lägsta möjliga 

kostnad” 

Mål 
I Klippans kommun använder vi följande typer av mål: 

Fullmäktigemål 

De politiskt prioriterade fullmäktigemålen är övergripande styrande. Syftet är att tydligt 

uttrycka den politiska viljeinriktningen och att visa en prioritering av utvecklingsområden. 

Fullmäktigemålen adresseras som ett uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna 

tillsammans med tilldelad ekonomisk ram. Fullmäktigemålen ska ha genomslag i 

verksamheterna genom att brytas ner och konkretiseras i mätbara nämndsmål. 

Fullmäktigemålen följs upp på kommunnivå en gång per år, i årsredovisningen. 

Nämndsmål 

Nämndsmål fastställs av kommunstyrelsen och nämnderna och gäller för budgetår. De 

utgör underlag för resursfördelning i internbudget och formulering av uppdrag åt 

verksamheterna. Nämndsmålen ska vara mätbara och innehålla målvärden. 

Nämndsmålen följs upp av kommunstyrelsen och nämnderna två gånger per år, i 

delårsrapport och årsredovisning. 

Hållbarhetsmål 

För samordnade satsningar inom strategiska områden har kommunfullmäktige antagit ett 

antal hållbarhetsmål. Dessa gäller hållbar utveckling inom miljö, folkhälsa, inkludering och 

ekonomi. Dessa mål hanteras av kommunstyrelsen och fördelas sedan till de olika 

förvaltningarna i en gemensam förvaltningsplan som upprättas av kommundirektören.  

Fullmäktigemål: Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlighet KS, PB, KFN, BUN, SN

Indikator:

Andel med utländsk bakgrund i de kommunala organisationerna jämfört med 

befolkningen i kommunen KS

Andel med utländsk bakgrund bland visstidsanställda jämfört med andel med 

utländsk bakgrund bland 

samtliga anställda KS

Andel kvinnor bland personer med chefsbefattningar jämfört med andelen kvinnor 

bland anställda KS, KFN, BUN, SN

På min arbetsplats respekterar vi och tar tilvara varandras olikheter, enkät KS, PB, KFN, BUN, SN

Fullmäktigemål:

Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och 

förmåga till anpassning och omprövning KS, PB, KFN, BUN, SN

Indikator: Årets resultat i % av skatter och bidrag KS

Fullmäktigemål:

Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god 

kompetensförsörjning KS, PB, KFN, BUN, SN

Indikator: Medarbetarengagemang KS
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Hållbarhetsmål 2019 
 

Fullmäktigemål: 

Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna. 

Hållbarhetsmål: 

Minska andelen överskuldsatta medborgare i Klippans kommun som har ärenden hos kronofogden. 

Bruk av narkotika i kommunen ska minska.  

Andelen personer som får regelbunden behandling med sömn-/lugnande medel ska minska.  

 

Fullmäktigemål: 

Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt.  

Hållbarhetsmål: 

Andelen osorterat avfall ska minska. 

Biltrafiken med fordon som inte är miljöfordon enligt gällande nationell definition ska minska. 

Tryggheten ska öka. 

Arbetsplatsen ska vara fri från upplevd diskriminering och trakasserier. 

Barn i Klippans kommun ska känna till sina rättigheter i enlighet med Barnkonventionen. 

 

Fullmäktigemål: 

Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser  

i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv. 

Hållbarhetsmål: 

Resultaten i grundskolan ska förbättras. 

 

Fullmäktigemål: 

Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga  

till anpassning och omprövning. 

Hållbarhetsmål: 

Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. 

 

Förvaltningsplan 

Förvaltningscheferna ska varje år upprätta en förvaltningsplan med verksamhetsmål 

och/eller aktiviteter som syftar till att uppfylla nämndsmålen. Förvaltningsplanen 

fastställs av förvaltningschefen. Den delges den politiska nivån för kännedom och 

fungerar som ett ”kontrakt” mellan förvaltningschefen och kommundirektören. 
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Strategiska nyckeltal (Q-nyckeltal) 

Från och med budget 2017 infördes en sammanställning av strategiska nyckeltal som inte 

är målsatta men ändå är viktiga att följa. Dessa ska följas upp och redovisas för 

fullmäktige i samband med årsredovisningen. Nyckeltalen ska förses med ”acceptabla 

värden” i exakta tal eller intervaller. Om de acceptabla värdena inte uppnås kan 

nyckeltalet målsättas i kommande budget. 

 

Anslagsnivåer och målnivåer 
 

Kommunfullmäktige beslutar i KF-budgeten om fördelning av nettokostnadsram per 

nämnd. 

KF-budgeten innehåller fullmäktigemål för respektive nämnd och kommunstyrelsen. 

 

Nämnderna och kommunstyrelsen beslutar i internbudget om fördelning av 

nettokostnadsram per verksamhetsområde/avdelning/enhet. 

I nämndernas internbudget finns nämndsmål för verksamheterna. Samtliga nämndsmål 

ska vara kopplade till ett fullmäktigemål.  
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Styrprocessen  
Styrprocessen består av fyra huvudaktiviteter: Mål, Budget, Uppföljning/Årsredovisning 

   

VISION/KF-MÅL  ÅRSBUDGET  UPPFÖLJNING  

   

1.Omvärldsanalys 
Oktober-December 
Vart fjärde år  
 

 1.Övriga Budgetförutsättningar 
Februari-mars 
Resursutrymme m m. 
Nämndernas bedömning av 
rambehov 

 1.Månadsuppföljning 
Varje månad 

 

   

2.Beredning av Kommunfullmäktiges 
Vision och mål för perioden 
 
januari -februari 
Vart fjärde år 

 2.Upptaktsmöte 
Mars 
Redovisning av fullmäktigemål och 
nämndernas redovisning av 
rambehov samt investeringar 
Resursutrymme 

 2. Delårsrapport 
Augusti-September 
Dialog och nämndsbehandling 
-Rapport till/från nämnd 
Sammanställd rapport 

 

   

3.Målseminarium 
Februari 
Vart fjärde år 

 3. Uppdrag till nämnderna 
Maj 
Redovisning av beredningens 
förslag till uppdrag med ek ram. 
 

 3.Beslut KS, KF 
Oktober 

 

 

   

4.KF beslut om fullmäktigemål 
Mars –April vart fjärde år 
 

 4. Beslut KS, KF 
Juni 
Fastställande av uppdrag till 
KS/nämnder 

 

 4.Bokslut och årsredovisning 
November-Mars 
Nämndsbehandling av ekonomi 
och mål. 
Kommunövergripande 
målanalys. 
Årsredovisning 

 

   

  5. Internbudget med Nämndsmål 
Juni - Oktober 
Uppdrag till verksamheterna 
 

 5. Beslut KS/KF 
April 

 

   

  6.Förvaltningsplaner 
December 
Gemensam samt per förvaltning 
  

 6.Revision 
April 

 

 

Budgetrestriktioner och budgetuppföljning 
 

Uppdrag/åtagande 
Nämnd/styrelse ansvarar för uppdraget som innebär att inom angivna ramar genomföra  

verksamheterna på ett sådant sätt att fastställda mål förverkligas. 

Anslagsnivå är i driftbudgeten total ram för nämnden/styrelsen och i investeringsbudgeten  

projektnivå.  
 

Följande generella restriktioner gäller för uppdraget: 
1. Förutom budgeten gäller som styrdokument kommunens ledarpolicy och medarbetar 

policy, antagna av kommunstyrelsen 2013-03-06. 

2. Internbudget (drift) med fördelningar mellan ramområden och verksamhetsområden skall 

fastställas av nämnd/styrelse och anmälas till kommunfullmäktige. 

Omfördelningar under året mellan ramområden skall beslutas av nämnd/styrelse och 

anmälas till kommunstyrelsen. 

3. Ny verksamhet får ej startas inom anslagsnivåns ekonomiska ram utan att detta  

redovisats och godkänts av kommunstyrelsen. 

4. Avtal, kontrakt och dylikt med långsiktig ekonomisk verkan för kommunen får inte ingås 

utan kommunstyrelsens godkännande. Leasingavtal tecknas av ekonomichefen inom  

befintligt ramavtal. 

5. Omfördelningar eller andra förändringar under året i förhållande till fastställd 

investeringsbudget beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har dock 5 mnkr 

till förfogande att besluta om. 

6. Av kommunen tecknade ramavtal som upphandlats centralt måste följas. 
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Återrapportering 
 

Månadsuppföljning 
Driftsbudgetuppföljning sker efter varje månad utom januari och de månader då delårsrapport och 

bokslut upprättas. Resultatet t o m föregående månad inklusive årsprognos skall redovisas till 

ansvarig nämnd/styrelse. Ekonomiavdelningen sammanställer nämndernas utfall och prognos till 

kommunstyrelsen. Vid befarat underskott skall åtgärdsplan snarast tas fram och meddelas till 

kommunstyrelse. 

Investeringsuppföljning sker per projekt efter februari, april och oktober samt de månader då 

delårsrapport och bokslut upprättas.  

 

Delårsrapport 
Nämnd/styrelse skall, enligt kommunstyrelsens anvisningar, till kommunfullmäktige, efter  

augusti månad, redovisa utfallet av verksamheten och prognos över förväntat resultat vid årets 

slut. Denna återrapportering skall omfatta redovisning och bedömning av måluppfyllelsen för 

nämndsmålen. 

Delårsrapporten skall innehålla analys av eventuella avvikelser för drift- och investeringsbudget. 

Vid befarat underskott skall åtgärdsplan snarast tas fram och meddelas till kommunstyrelse. 

Delårsrapporten är lagstadgad och skall behandlas av fullmäktige, med avstämning av fastställda 

mål och av balanskrav. 

 

Årsredovisning 
Nämnd/styrelse ska, enligt kommunstyrelsens anvisningar, till kommunfullmäktige, efter  

december månad, redovisa verksamhetens utfall av drift och investeringar.  

Nämnd/styrelse ska i verksamhetsberättelse slutrapportera sitt uppdrag/åtagande enligt gällande 

styrmodell. 

 

Åtgärder vid avvikelser 
Då avvikelser mot ram eller mål befaras eller har konstaterats, skall nämnd/styrelse vidta åtgärder 

inom ramen för sina befogenheter för att hålla budgeten med bästa möjliga måluppfyllelse. 

Väsentliga avvikelser mot ram eller mål skall så tidigt som möjligt rapporteras till kommun-

styrelsen tillsammans med en redogörelse för planerade åtgärder. Det åligger kommunstyrelsen att 

bereda nämndernas redovisningar, att vid behov föra en dialog med nämnd/styrelse samt att 

föreslå eller vid behov besluta vilka åtgärder som skall vidtas. Kommunstyrelsen svarar vidare för 

att göra de framställningar hos kommunfullmäktige som styrelsen anser påkallade. 
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Hantering av över- och underskott 
Principer för över- och underskott har fastställts av Kommunfullmäktige 2004-04-27, § 31. 

Om nämnd vid årsskifte har överskott eller underskott i sin redovisning jämfört med budget gäller 

följande: 

Huruvida över- eller underskott skall följa med till nästkommande år är en politisk bedömning och 

bestäms i samband med att beslut om kompletteringsbudget sker i april månad. 

Nämnd/förvaltning skall ha besked av ekonomiavdelningen före februari månads utgång om det 

förslag som föreligger. 

I dialogerna skall påverkansmöjlighet beaktas som en avgörande faktor liksom kommunens  

totala resultat och kommunens status vad avser ”God ekonomisk hushållning”. 

Anslagen till förfogande tas inte med i hanteringen av över- och underskott. 

Underskott som har förts över till nästkommande år skall genom effektivisering och rationali-

sering eller genom inskränkning, nedläggning eller kvalitetssänkning av verksamheten, täckas  

under året. Kvarstår underskott vid årets slut skall en översyn av verksamhet och organisation 

göras samt nämndens ansvar och chefsfrågan prövas. 

 

Kapitalkostnader på innevarande års investeringar 
Kapitalkostnader debiteras ut månaden efter det att investeringsprojektet färdigställts. Ej 

färdigställda projekt belastas vid årsskifte. Inventarier som bokförs som investering belastas med  

kapitalkostnader vid årsskifte. Redovisning av avslutade investeringsprojekt skall alltid 

rapporteras månadsvis till ekonomiavdelningen. Överstiger projektet 4 mnkr ska varje avslutad 

etapp belastas med kapitalkostnader även om inte hela investeringen är färdig.  

 

 

Balansenheter och Nollenheter 
Kommunfullmäktige har beslutat inrätta följande balansenhet: 

 

Under Kommunstyrelsen: 

VA-verksamhet 

 

Inom resultatområdet Kommunstyrelse finns följande nollenheter: 

Fastighetsavdelning,  

Måltider 

Lokalvård 

Kris- och säkerhet 

 

Inom resultatområdet Barn- och utbildningsnämnd finns nollenheterna: 

Gymnasieskolan inkl gymnasiesärskola 
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EKONOMISK ÖVERSIKT 

Årets resultat 
 

Med ett budgeterat årsresultat för 2019 på 12,2 mnkr lyckas vi inte uppnå vårt finansiella mål på 

2% av skatter och bidrag utan hamnar på 1,2%. För planåren 2020 och 2021 däremot är resultatet på 

rätt nivå utifrån målet. 

De två senaste boksluten, 2016 och 2017, har kommunens resultat varit bra, 2017 var det t o m 2,9% 

av skatter och bidrag. Överskottet 2017 beror framförallt på bättre skatteprognos samt extra 

statsbidrag för bostadsbyggande, migration samt de sk ”välfärdsmiljarderna”. Dessutom följer 

nämnderna budgeten totalt, även om det finns avvikelser, både positiva och negativa, mellan dem. 

För 2018 var resultatet vid årets början 18,5 mnkr men efter kompletteringsbudgeten har det sänkts 

till 6,3 mnkr.  

Några år tillbaka var kommunens resultat inte tillfredsställande. 2013 års resultat på -6,3 mnkr 

skulle varit betydligt sämre om inte AFA betalat tillbaka sjukförsäkringspengar på nästan 15 mnkr. 

Främsta orsaken till underskottet var ett kraftigt budgetöverskridande på socialnämnden  

med -20,8 mnkr. Ett antal åtgärder sattes igång med konsulter, krisgrupp, åtgärdsplaner m.m för 

att få ekonomin i balans. 

2014 hamnade årets resultat på +-0 mnkr. Även dettta år fanns en engångspost på 6,0 mnkr i form 

av en utdelning från SIKAB (kommunens småindustribolag). Till 2015 gjordes därför en 

skattehöjning med 74 öre för att rätta upp det ekonomiska läget. 

Kommunens resultat för 2015 visade på 8,8 mnkr, men även här var det medel från AFA på  

7,3 mnkr och bidrag från migrationsverket på 3,1 mnkr som påverkade resultatet positivt.  

 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och bidrag 

 

För att ha en god ekonomisk hushållning ska procenttalet helst inte överstiga 98 %. 

Ligger procenttalet över 100 använder kommunen mer pengar för löpande drift än vad 

skatteintäkterna medger. För 2018 ligger procenttalet väl högt och speglar att kommunen har ökat 

driftbudgeten för nämnderna och sänkt årets resultat i samband med kompletteringsbudgeten.  

I skatter och bidrag är ”välfärdsmiljarderna” från staten med på ca 11 mnkr från och med 2017 

samt de ”nya välfärdsmiljarderna” på ca 6 mnkr 2019 och ca 11 mnkr från 2020 och framåt.  
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Nettoinvesteringar 
För att klara finansieringen av investeringarna med skatteintäkter bör investeringsnivån vara lägre 

än summan av avskrivningar och årets resultat. För Klippans kommuns del innebär detta att 

investeringarna bör ligga kring 60 – 70 mnkr. 

 

 

Den kraftiga ökning av investeringsnivån som sker 2018 - 2021 beror på stora behov i form av  

ny förskola, ny grundskola samt ombyggnation av allaktivitetshuset Sågen. Eventuell investering 

för äldreboende har inte beaktats budgetmässigt i investeringsplanen. Socialnämnden har utrett 

framtida behov av antal platser. Under 2018 kommer kostnadsberäkningar av om-/tillbyggnation 

av befintligt boende eller nybyggnation göras för att se vilket alternativ som är det mest 

fördelaktiga för kommunen. 

Specifikation över vilka nya investeringar som planeras framgår av investeringsplanen på  

sidorna 28-29. 

 

 

Soliditet 
Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med egna medel, dvs det egna  

kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Ju mer som finansierats med egna medel  

desto starkare och stabilare är kommunens ekonomi på lång sikt.  

 

En kraftig förbättring av soliditeten skedde 2013 på grund av att de kommunala bolagens lån inte 

längre gick via kommunen. På grund av ändrade lagregler för bolagens avdragsrätt tar bolagen sedan 

dess själva upp sina lån från banken och kommunen går i borgen. Förändringen påverkade soliditeten 

positivt eftersom kommunens tillgångar sjönk (och skulden med samma belopp) medan det egna 

kapitalet var oförändrat. Kommunens borgensbelopp var vid senaste årsskiftet cirka 280 mnkr  

Soliditeten minskar kraftigt under planperioden vilket är kopplat till hög investeringsvolym och ökad 

upplåning. 
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Låneskuld 
I diagrammet visas kommunens lån per invånare.  

 

Den ökade låneskulden fr o m 2019 är kopplad till de höga investeringarna. För 2018 bedöms ingen 

nyupplåning ske, trots planerade investeringar på 134 mnkr. Orsaken är kommunens goda 

likviditet som vid bokslutet 2017 var 149 mnkr. För 2019 har nyupplåning budgeterats med  

80 mnkr, för 2020 med 100 mnkr och för 2021 med 50 mnkr. Det innebär att kommunens totala 

låneskuld kommer öka från 129 mnkr 2018 till 359 mnkr 2021. 

 

 

Finansnetto 
 

 

 

 
 

 

 

Finansnettot har stadigt förbättrats de senaste åren. Den positiva påverkan på finansnettot beror 

framförallt på betydligt lägre räntor för omsatta lån. 2016 fick kommunen även tillfälligt högre 

borgensintäkter på grund av retroaktiv ersättning från NÅRAB.  

Från och med 2018 finns en finansiell intäkt på 1,4 mnkr budgeterad för återbetalning från 

Treklövern av tidigare givna villkorade aktieägartillskott till bolaget. 

Under 2020-21 försämras finansnettot på grund av nyupplåningen. Den ökade låneskulden innebär 

att varje procent som räntan ökar på kommunens lån fr o m 2021 påverkar de finansiella 

kostnaderna med 3,6 mnkr.  
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Resultatbudget 
 Bokslut Budget Budget Plan Plan 

 2017 2018 inkl KB 2019 2020 2021 

Verksamhetens intäkter 355,4 313,3 320, 326,0 333,0 

Jämförelsestörande intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verksamhetens kostnader -1 211,9 -1 204,2 -1 245,4 -1 263,0 1 286,3 

Jämförelsestörande kostnader -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avskrivningar -38,0 -42,5 -45,6 -49,5 -54,7 

Verksamhetens nettokostnader -904,5 -933,4 -971,0 -986,5 -1 008,0 

Skatteintäkter 644,4 664,2 689,3 710,6 736,2 

Gen.statsbidrag o utjämning 247,2 232,8 245,4 248,3 245,3 

Kommunal fastighetsavgift 31,4 34,2 34,5 34,5 34,5 

LSS-utjämning 9,2 8,1 13,1 13,1 13,1 

Finansiella intäkter 1,6 2,8 2,8 2,8 2,8 

Finansiella kostnader -1,2 -2,5 -1,9 -2,7 -3,3 

Resultat före extraordinära poster 28,0 6,3 12,2 20,1 20,6 

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ÅRETS RESULTAT 28,0 6,3 12,2 20,1 20,6 

Kassaflödesbudget 
 Bokslut Budget Budget Plan Plan 

 2017 2018 inkl KB 2019 2020 2021 

Årets resultat 28,0 6,3 12,2 20,1 20,6 

Justering för av- och nedskrivning 38,0 42,5 45,6 49,5 54,7 

Justering för pensionsavsättning 0,3 0,2 -0,4 -0,3 -0,3 

Justering övr ej likvidpåverkande poster -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Just. för reavinst/förlust samt övrigt  9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Medel fr verks före förändr av rörelskap 75,7 49,0 57,4 69,3 75,0 

Ökn (-) minsk (+) kortfristiga fordringar 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökn (-) minsk (+) exploat.verks 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökn (+) minsk (-) kortfristiga skulder 20,5 2,0 3,5 2,9 3,1 

Kassaflöde fr löpande verksamhet 119,6 51,0 60,9 72,2 78,1 

Investering mtrl anläggningstillgångar -61,4 -134,4 -168,9 -163,3 -130,4 

Investering finansiella anl.tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Försäljning mtrl anläggningstillgångar 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Försäljning finansiella anl.tillgångar 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Erhållna invest.bidrag 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde fr investeringar -58,2 -134,4 -168,9 -163,3 -130,4 

Nyupptagna lån 0,0 0,0 80,0 100,0 50,0 

Amortering låneskuld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning (+) minskn (-) långfristig skuld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Förändring långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde fr finansieringsverksamhet 0,0 0,0 80,0 100,0 50,0 

ÅRETS KASSAFLÖDE 61,4 -83,4 -28,0 8,9 -2,3 

Likvida medel vid årets början 87,9 149,4 66,0 38,0 46,9 

Likvida medel vid årets slut 149,4 66,0 38,0 46,9 44,6 

 61,4 -83,4 -28,0 8,9 -2,3 
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Balansbudget 
 Bokslut Budget Budget Plan Plan 

 2017 2018 inkl KB 2019 2020 2021 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar 614,1 706,0 829,3 943,1 1 018,8 

 därav immateriella tillgångar 3,5 3,2 2,9 2,6 2,3 

 därav mark, byggn, tekn anläggn tillgång 578,0 661,3 776,7 878,9 940,9 

 därav maskiner och inventarier 26,9 35,8 44,0 55,9 69,9 

 därav långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 därav finansiella tillgångar 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

Omsättningstillgångar 211,5 128,1 100,1 109,0 106,7 

 därav förråd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 därav exploateringsverksamhet -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 

 därav kortfristiga fordringar 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 

 därav kassa och bank 149,4 66,0 38,0 46,9 44,6 

Summa tillgångar 825,6 834,1 929,4 1 052,1 1 125,5 

      

Eget kapital 469,6 475,9 488,1 508,2 528,8 

Just EK omf till skuld VA-kollektivet -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 därav årets resultat 28,0 6,3 12,2 20,1 20,6 

      

Avsättningar 13,7 13,9 13,5 13,2 12,9 

Avsättningar för pensioner 13,7 13,9 13,5 13,2 12,9 

Övriga avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      

Skulder      

Långfristiga skulder 131,5 131,5 211,5 311,5 361,5 

 därav långfristiga skulder 131,5 131,5 211,5 311,5 361,5 

 därav långfristiga leasingskulder  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kortfristiga skulder 210,8 212,8 216,3 219,2 222,3 

Summa skulder 342,3 344,3 427,8 530,7 583,8 

      

Summa skulder, avsättningar       

och Eget kapital 825,6 834,1 929,4 1 052,1 1 125,5 

      

Ansvarsförbindelser      

Pensionsförpliktelser inkl löneskatt 311,8 303,5 296,4 291,6 286,9 

Borgensförbindelser 277,4 253,9 253,9 253,9 253,9 
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Nettobudget per nämnd 
mnkr Bokslut 2017 Budget 2018 

inkl KB 

Budget 2019 

Kommunstyrelse -102,3 -112,8 -111,4 

Plan- och byggnämnd -2,7 -3,2 -2,9 

Kultur- och fritidsnämnd -44,7 -44,9 -48,7 

Barn- och utbildningsnämnd -394,3 -409,3 -422,9 

Socialnämnd -334,5 -343,0 -352,3 

Revision -0,8 -0,9 -0,8 

TOTALT VERKSAMHETEN -879,3 -914,1 -939,0 

Finansförvaltning 907,3 920,4 951,2 

TOTALT KOMMUNEN 28,0 6,3 12,2 

 

Nämndernas ramar är nettoramar och anpassade till de uppdrag/åtaganden som budget-

beredningen och nämnderna träffat överenskommelse om. 

Budgeten för löneökningarna hålls inne centralt tills avtalen är klara och finns budgeterad  

på finansförvaltningen.  

 

De löneökningar som är klara 2018 är redan utlagda i ramarna för 2019 med helårseffekt.  

Det som återstår för 2018 är lärarnas avtal. Enligt HR-avdelningen finns ingen information om 

när det kan vara klart.  

Löneökningarna 2019 för tekniska förvaltningens 0-enheter samt elevpengen på 

gymnasieskolan är redan utlagd i nämndernas budgetramar. För alla övriga finns budgeten för 

2019 års löneökningar på finansförvaltningen tills avtalen är klara. 

 

Förändringarna i nämndernas budgetramar för 2019 framgår av respektive nämnds uppdrag. 
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Investeringsplan 2019-2022 
Under planperioden kommer stora investeringar att göras. De största projekten är en ny förskola 

samt en ny skola. Förskolan byggs med 8 avdelningar inklusive nattis i Klippans tätort och 

planeras vara klar 2020. Under åren 2018-2021 finns 196 mnkr avsatta för en ny skola i östra 

Klippan. Det blir antingen en F-6 skola med tre paralleller eller F-9 med 2 paralleller. Lokalerna ska 

vara flexibla för att kunna möta aktuellt behov.  

Även inom VA-området finns behov av stora investeringar. Länsstyrelsen ställer krav på 

kommunen att bygga ut VA-ledningar på landsbygden. För 2019 är 22 mnkr avsatta för Skäralid. 

 

Investeringsplan 2019-2022, tkr 
Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Kommunledningsförvaltning     

IT-utbyggnad 500 500 500 500 

Informationsstruktur 450 450 450 450 

Bredband 300 300 300 300 

KS förfogandemedel 5 000 5 000 5 000 5 000 

Summa 6 250 6 250 6 250 6 250 

Teknisk förv; adm, gata, park     

Exploateringsområde bostäder 4 000 4 000 4 000 4 000 

Tomtförsäljning bostäder -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Exploat.omr Bolestad 4 000 6 000 0 0 

Exploat.intäkter omr Bolestad 0 0 -5 000 0 

Försäljning tomter Månstorp -1 000 0 0 0 

Förnyelse gatubelysning, utbyte armaturer 6 000 0 0 0 

Förnyelse gatubelysning, utbyte stolpar 0 1 000 1 000 1 000 

Trafiksäkerhetsprojekt kommunen 500 500 500 500 

RTI (statlig medfinans.infrastruktur) 50% 500 500 500 500 

Parker/grönomr/lekplatser och GC-vägar 1 500 1 500 1 500 1 500 

Maskiner och fordon 1 500 3 000 2 000 2 000 

Belysning GC-väg Ö Lj-by-Stidsvig 2 000 0 0 0 

GC-väg Ö Lj-by-Gråmanstorp 3 000 2 500 0 0 

Beläggning gator o vägar (reinv) 4 000 3 000 3 000 3 000 

Broreparationer 2 000 2 000 0 0 

Summa 27 000 23 000 6 500 11 500 

Fastighetsavdelningen     

Lekplatser/skoltomter 400 400 400 400 

Lokalvårds- och storköksutrustning 700 700 700 700 

Ny skola östra Klippan *)** inkl infrasturktur) 53 000 82 000 54 000 0 

Vedby skola, förprojektering 2018 0 0 33 000 0 

Lilla Snyggatorpsskolan, renovering 0 4 000 0 0 

Pilagårdsskolan, renovering byggnad B+C 2 500 0 0 0 

Ny förskola, 8 avdelningar *) 17 000 20 000 0 0 

Utredning äldreboende 2 000 0 0 0 

Ospec. mindre ombyggnader lokaler 500 500 500 500 

Summa exkl reinvest. 76 100 107 600 88 600 1 600 

Underh.plan reinvest. byggnader 4 000 4 000 4 000 4 000 

Fastighetsavdelningen reinvesteringar 4 000 4 000 4 000 4 000 
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Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Kultur- och fritidsnämnd     

Komplettering inventarier, utrustning 1 000 800 800 800 

Friskvårdsanläggningar, upprustning 0 100 0 0 

Flygel musikskolan 0 350 0 0 

Tvätthall/spolplatta Åbyvallen 0 500 0 0 

El och belysning Kopparmöllan 500 0 0 0 

Klubbhus Ljungbyhed 4 500 0 0 0 

Summa 6 000 1 750 800 800 

Barn- och utbildningsnämnd     

Inventarier för-/grund-/grundsärskola 1 000 1 000 1 000 1 000 

Inventarier gymnasieskola, gymn.särskola 1 500 1 500 1 500 1 500 

Nya Snyggatorp, inventarier 500 0 0 0 

Ny skola, inventarier 0 0 5 000 0 

Ny förskola, inventarier 0 2 000 0 0 

Upprustning idrottshallar 500 0 0 0 

Lilla Snyggatorp, inventarier 0 1 000 0 0 

Återuppbyggd skola Lj-hed, inventarier 0 0 3 000 0 

Summa 3 500 5 500 10 500 2 500 

Socialnämnd     

Sängar äldreomsorg 250 250 250 250 

Inventarier IFO, LSS, ÄO 500 500 500 500 

Bostad m särskild service, inventarier 0 500 0 0 

Psykiatriboende, inventarier 450 0 0 0 

Välfärdsteknologi 1 000 1 000 0 0 

Summa 2 200 2 250 750 750 

     

SUMMA SKATTEFINANSIERAT 125 050 150 350 117 400 27 400 

Tekniskt förvaltning– Avgiftsfinansierat     

VA-ledningar inkl utbyggnad 4 000 5 000 5 000 5 000 

Ledning Östra Ljungby,Lyckås 9 000    

Utbyggnad ledningar enl krav Länsstyrelse 3 000 8 000 8 000 8 000 

Avloppsreningsverk Färingtofta 1 100 0 0 0 

VA utbyggnad landsbygden 22 000 0 0 0 

VA Bostäder och förskola Badvägen 1 000 0 0 0 

VA Måstorp industriområde 3 800 0 0 0 

Summa avgiftsfinansierat 43 900 13 000 13 000 13 000 

 Oförutsedda investeringar 0 0 0 34 600 

TOTALT 168 950 163 350 130 400 75 000 
*) inkl utsmyckning 1 % av byggentreprenaden    **) 2021 preliminär, hanteras efter anbudsprocessen
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Kommunstyrelse 
Ansvarsområde 
Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheterna kommunledningsförvaltning  

(kommunkansli, ekonomiavdelning, HR-avdelning, näringslivsavdelning, 

kommunikationsavdelning, IT-avdelning) och teknisk förvaltning (gata och park, VA-

verksamhet, fastighetsavdelning, måltider, lokalvård samt administrativ enhet) bedrivs inom 

tilldelad ram utifrån de krav lagstiftningen anger samt i enlighet med de riktlinjer och mål som 

kommunen fastställer.  

Under kommunstyrelsen och inom ramen för kommunledningsförvaltningen hanteras också 

anslagna medel för överförmyndarnämnd och valnämnd.  

Dessutom ansvarar kommunstyrelsen för avgift till Söderåsens miljöförbund och ny  

gemensam räddningsnämnd för Klippan-Åstorp. 

Styrelsen ansvarar för fördelning av uppdrag och erhållen ram i internbudget. 

 
 

Verksamhetsidé 

”En kommun att växa i” 
 

Medborgarperspektiv 

Fullmäktigemål: Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendeutbud. 

 

 

Fullmäktigemål: Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat. 

 

 

Fullmäktigemål: Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik. 

 

 

Fullmäktigemål: Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna. 

 

 

Fullmäktigemål: Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt,  

socialt och ekonomiskt. 

 

 

Fullmäktigemål: Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska  

mötesplatser. 

 

 

Fullmäktigemål: Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga 

med tillgänglighet, tjänster och bemötande. 
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Fullmäktigemål: Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och 

tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling 

och ett tryggt liv. 

 

Fullmäktigemål: Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet. 

 

 

Ekonomiperspektivet 

Fullmäktigemål: Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk 

hushållning och förmåga till anpassning och omprövning. 

 

 

Medarbetarperspektivet 

Fullmäktigemål: Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god 

kompetensförsörjning. 

 

Fullmäktigemålen bryts i internbudgeten ner till mätbara nämndsmål för måluppfyllelse. 
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Återrapportering 
Nämnden skall till kommunfullmäktige i delårsrapport och årsredovisning  

återrapportera uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse av nämndsmål.  

Måluppfyllelsen av fullmäktigemålen redovisas endast i årsredovisningen och hanteras 

kommungemensamt av kommunens centrala analysgrupp. 

 

Resurstilldelning 
Överväganden och förändringar, tkr 
I ramen har följande förändringar gjorts: 
 

Ingående ram 108 260 

Från kompletteringsbudget 1/2018 2 455 

Rönneåprojektet, medfinansiering LIFE (troligen 6 år), 300 tkr 

Ny IT-chef IT4K (Klippans andel), 310 tkr 

Ekonom 0,5 tjänst, 300 tkr 

Gem räddningsnämnd ksau §10/2018 (Klippans andel), 720 tkr 

Konsumentrådgivning, från KFN, 125 tkr 

Budget- och skuldrådgivning, från SN, 580 tkr 

Boendehantering kundtjänst, från SN, 120 tkr  

Val till EU-parlamentet 200 

Utbildning politiker ny mandatperiod 300 

Samarbete besöksnäringsfrågor Söderåsen KS §78/2018  100 

Val i Sverige 2018 -300 

Cyberförsäkring 90 

Administratör Gata/Park 480 

Föreningsbidrag, flyttas till KFN -560 

Löneökningar inkl arvoden 2018, helårseffekt 2019 1 429 

Beräkning ny OH-fördelning -1 044 

Summa förändring 3 150 

 

Total tilldelad ram för år 2019, tkr 111 410 

Löneökningar 2019 med 2,4% - 3% (olika avtal) har beviljats för tekniska förvaltningens  

0-enheter (fastighetsavdelning, måltider samt lokalvård). Budgeten är redan utfördelad på 

köparna. 

I ramen ingår anslag till förfogande med följande belopp, tkr: 

Till Fullmäktiges förfogande 150 

Till Kommunstyrelsens förfogande 950 

Till KS Arbetsutskotts förfogande 200 

Summa 1 300 
 

Kompensation för löneökningar 2019 fördelas, inom ramen för centralt avsatta medel, när 

förhandlingarna har avslutats. 
 

Nämndens fördelning på ramområden, tkr 

Ramområde 
Netto 

ing 2018 

Brutto 

ing 2018 

Netto 

2019 

Brutto 

2019 

Kommunledningsförvaltning 70 728 90 775 73 060 93 107 

Tekniska förvaltningen 37 532 248 093 38 350 248 911 

Summa 108 260 338 868 111 410 342 018 

 

Kommunstyrelsen har rätt att i internbudget göra omdisponeringar mellan ramområdena. 

Ändringar rapporteras till kommunfullmäktige genom delgivning av internbudgeten. 
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Investeringar 2019, tkr 
Kommunledningsförvaltning   

IT-utbyggnad  500 

Informationsstruktur  450 

Bredband  300 

KS förfogandemedel  5 000 

Teknisk förvaltning, skattefinansierat   

Exploateringsområde bostäder  4 000 

Tomtförsäljning bostäder  -1 000 

Tomtförsäljning Månstorp  -1 000 

Exploateringsområde Bolestad  4 000 

Förnyelse gatubelysning, utbyte armaturer  6 000 

Trafiksäkerhetsprojekt, kommunen egna  500 

RTI (statlig medfinans.infrastruktur) 50%  500 

Parker/grönomr/lekplatser och GC-vägar  1 500 

Maskiner och fordon  1 500 

Belysning GC-väg Ö.Ljungby-Stidsvig  2 000 

GC-väg Ö.Ljungby-Gråmanstorp  3 000 

Beläggning gator och vägar  4 000 

Broreparationer  2 000 

Fastighetsavdelning   

Lekplatser skoltomter (Barn- och utbildningsnämnd) 400 

Ny skola östra Klippan (Barn- och utbildningsnämnd) 53 000 

Ny förskola 8 avdelningar (Barn- och utbildningsnämnd) 17 000 

Pilagårsskolan, renovering byggn B o C (Barn- och utbildningsnämnd) 2 500 

Lokalvårds- och storköksutrustning (Måltids- samt lokalvårdsavd) 700 

Utredning äldreboende (Socialnämnden) 2 000 

Mindre ombyggnationer lokaler  500 

Fastigh.avd, reinvesteringar byggnader   

Underhållsplan reinvesteringar   4 000 

Summa skattefinansierat  113 350 

   

Teknisk förvaltning, avgiftsfinansierat   

VA-ledningar inkl utbyggnad  4 000 

Ledning Ö.Ljungby - Lyckås  9 000 

Utbyggnad ledningar krav Länsstyrelse  3 000 

Avloppsreningsverk Färingtofta  1 100 

VA utbyggnad landsbygden  22 000 

VA bostäder och förskola Badvägen  1 000 

VA Månstorp industriområde  3 800 

Summa avgiftsfinansierat  43 900 

   

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN  157 250 
 

De skattefinansierade investeringar som avser kommunstyrelsens egen verksamhet uppgår 

år 2019 till 38 450 tkr. Dessa investeringar ökar driftkostnaderna i form av avskrivningar och 

ränta med 2 850 tkr/år (7,4 procent). 

Beräkningen bygger på 20 års avskrivning. Investeringsåret gäller 3 månader. 

 

 

Johan Pettersson Kerstin Persson 

Kommunfullmäktiges ordförande Kommunstyrelsens ordförande 
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Plan- och byggnämnd 
Ansvarsområde  
Plan- och byggnämnden behandlar planärenden och lämnar förslag till beslut avseende  

detaljplaner till kommunstyrelsen, samt ansvarar för att plan- och byggverksamheten  

bedrivs inom tilldelad ram utifrån de krav som lagstiftningen anger samt i enlighet med  

de riktlinjer och mål som kommunen fastställer. 

Nämnden ansvarar för fördelning av uppdrag och erhållen ram i internbudget. 

 

Verksamhetsidé 

”Vi bygger ett hållbart samhälle” 
 

Medborgarperspektiv 

Fullmäktigemål: Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendeutbud. 

 

 

Fullmäktigemål: Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat. 

 

 

Fullmäktigemål: Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna. 

 

 

Fullmäktigemål: Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt. 

 

 

Fullmäktigemål: Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska 

mötesplatser. 

 

 

Fullmäktigemål: Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga 

med tillgänglighet, tjänster och bemötande. 

 

 

Fullmäktigemål: Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet. 
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Ekonomiperspektivet 

Fullmäktigemål: Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk 

hushållning och förmåga till anpassning och omprövning. 

 

 

Medarbetarperspektivet 

Fullmäktigemål: Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god 

kompetensförsörjning. 

 

Fullmäktigemålen bryts i internbudgeten ner till mätbara nämndsmål för måluppfyllelse. 

 

 

Återrapportering 
Nämnden skall till kommunfullmäktige i delårsrapport och årsredovisning återrapportera 

uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse av nämndsmål. Måluppfyllelsen av 

fullmäktigemålen redovisas endast i årsredovisningen och hanteras kommungemensamt av 

kommunens centrala analysgrupp. 
 

 

Resurstilldelning 
Överväganden och förändringar, tkr 

I ramen har följande förändringar gjorts: 

Ingående ram 2 775 

  

Löneökningar inkl arvoden 2018, helårseffekt 2019  134 

Summa förändring 134 

 

 

Total tilldelad ram för år 2019, tkr 2 909 

 

Kompensation för löneökningar 2019 fördelas, inom ramen för centralt avsatta medel, när 

förhandlingarna har avslutats. 

 

 

Johan Pettersson Kent Lodesjö 

Kommunfullmäktiges ordförande Plan- och byggnämndens ordförande 
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Kultur- och fritidsnämnd 
Ansvarsområde 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att verksamheterna bibliotek, musikskola, allmänkultur, 

konsthall, öppen ungdomsverksamhet samt bad-, fritids- och friskvårdsanläggningar bedrivs 

inom tilldelad ram i enlighet med de riktlinjer och mål som kommunen fastställer. Nämnden 

hanterar också föreningsfrågor, föreningsbidrag samt kommungemensamma ungdomsfrågor. 

Nämnden ansvarar för fördelning av uppdrag och erhållen ram i internbudget. 
 

Verksamhetsidé 

”Kultur och fritid för alla” 

 

 

Medborgarperspektiv 

Fullmäktigemål: Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för  

invånarna. 

 

 

Fullmäktigemål: Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt. 

 

 

Fullmäktigemål: Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska  

mötesplatser. 

 

 

Fullmäktigemål: Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga 

med tillgänglighet, tjänster och bemötande. 

 

 

Fullmäktigemål: Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och 

tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling 

och ett tryggt liv. 

 

Fullmäktigemål: Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet. 

 

 

Ekonomiperspektivet 

Fullmäktigemål: Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk 

hushållning och förmåga till anpassning och omprövning. 
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Medarbetarperspektivet 

Fullmäktigemål: Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god 

kompetensförsörjning. 

 

Fullmäktigemålen bryts i internbudgeten ner till mätbara nämndsmål för måluppfyllelse. 

 

 

Återrapportering 
Nämnden skall till kommunfullmäktige i delårsrapport och årsredovisning återrapportera 

uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse av nämndsmål. Måluppfyllelsen av 

fullmäktigemålen redovisas endast i årsredovisningen och hanteras kommungemensamt av 

kommunens centrala analysgrupp. 
 

 

Resurstilldelning 
Överväganden och förändringar, tkr 

I ramen har följande förändringar gjorts 

 

 

Kompensation för löneökningar 2019 fördelas, inom ramen för centralt avsatta medel, när 

förhandlingarna har avslutats. 

 

 

  

Ingående ram  45 232 

Från kompletteringsbudget 1/2018 -925 

Konsumentrådgivning, flyttas till KS, -125 tkr 

Ökad hyra Sågen, 500 tkr 

Lägre hyra o kap.kostn pga nedskrivning baden 2017, -1 300 tkr 
 

 

  

Sågen driftkostnader 2 630 

Sågen kapitalkostnader inventarier 370 

Bolestad motorbana, kapitalkostnader 125 

Föreningsbidrag, från KS 560 

Kompensation hyresökning samt prisökning städ (löneökningar) 65 

Löneökningar inkl arvoden 2018, helårseffekt 2019 394 

Beräkning ny OH-fördelning 13 

Kulturarrangemang 200 

Summa förändring 3 432 

  

Total tilldelad ram för år 2019, tkr 48 664 
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Nämndens fördelning på ramområden, tkr 

Ramområde 
Netto ing 

2018 

Netto 

2019 

Nämnd och gemensam administration 6 537 6 489 

Kultur 13 513 14 408 

Fritid 25 182 27 767 

Summa 45 232 48 664 
 

Nämnden har rätt att i internbudget göra omdisponeringar mellan ramområdena. 

Ändringar rapporteras till Kommunfullmäktige genom delgivning av internbudgeten. 

 

Investeringar 2019, tkr 

Komplettering, inventarier, utrustning 1 000 

El och belysning Kopparmöllan 500 

Klubbhus Ljungbyhed 4 500 

Summa 6 000 

 

De investeringar som avser kultur- och fritidsnämndens verksamhet uppgår år 2019 till  

6 000 tkr. Dessa investeringar ökar driftkostnaderna i form av avskrivningar och ränta, alternativt 

intern hyra, med ca 450 tkr/helår. (7,4 procent). Beräkningen bygger på 20 års avskrivning. 

Investeringsåret gäller 3 månader. 

 

 

Johan Pettersson Michael Nemeti 

Kommunfullmäktiges ordförande Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
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Barn- och utbildningsnämnd 
Ansvarsområde 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att verksamheterna för- och grundskola, fritidshem, 

grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning bedrivs inom 

tilldelad ram utifrån de krav som skollag, förordningar och läroplaner anger samt i enlighet med 

de riktlinjer och mål som kommunen fastställer. Sedan 2018 har nämnden även ansvar för 

arbetsmarknads- och utvecklingsenheten. 

Nämnden ansvarar för fördelning av uppdrag och erhållen ram i internbudget. 

 

Verksamhetsidé 

”En förskola och skola man längtar till” 
 

Medborgarperspektiv 

Fullmäktigemål: Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik. 

 

 

Fullmäktigemål: Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna. 

 

Fullmäktigemål: Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt. 

 

 

Fullmäktigemål: Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska  

mötesplatser. 

 

 

Fullmäktigemål: Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga 

med tillgänglighet, tjänster och bemötande. 

 

 

Fullmäktigemål: Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och 

tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling 

och ett tryggt liv. 

 

Fullmäktigemål: Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet. 
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Ekonomiperspektivet 

Fullmäktigemål: Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk 

hushållning och förmåga till anpassning och omprövning. 

 

 

Medarbetarperspektivet 

Fullmäktigemål: Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god 

kompetensförsörjning. 

 

 

Fullmäktigemålen bryts i internbudgeten ner till mätbara nämndsmål för måluppfyllelse. 

 

 

Återrapportering 
Nämnden skall till kommunfullmäktige i delårsrapport och årsredovisning återrapportera 

uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse av nämndsmål. Måluppfyllelsen av 

fullmäktigemålen redovisas endast i årsredovisningen och hanteras kommungemensamt av 

kommunens centrala analysgrupp. 
 

 

Resurstilldelning 
Antal barn/elever 
Ramen för år 2019 bygger på nedanstående antal barn/elever folkbokförda i Klippans kommun. 

Eventuell volymförändring för våren, enligt mätningen 15 februari, regleras i kompletterings-   

budget 2019. Reglering av höstens volymförändringar görs i oktober efter mätning 15 september. 

När det gäller förskola, grundskola samt grundsärskola i egen regi beräknas 

volymförändringarna, från och med budget 2017, enligt skolpeng exklusive lokalkostnader. 

 

Antal barn/elever från Klippan 

Utfall 

2016 

Utfall 

2017 

Budget 

2018 inkl 

KB 

Budget 

2019 

Förskola, enskilda samt interkommunalt 161 143 135 142 

Förskola, egen verksamhet  604 612 633 633 

Fritidshem, enskilda samt interkommunalt 182 190 200 205 

Fritidshem, egen verksamhet  474 489 487 478 

Familjedaghem förskola 106 105 110 110 

Familjedaghem fritidshem 20 16 10 10 

Grundskola, enskilda samt interkommunalt 377 396 416 429 

Grundskola, egen verksamhet 1 415 1 463 1 525 1 559 

Resurselever 6 10 9 9 

Grundsärskola 14 16 18 19 

Träningsskola 6 5 4 4 

Gymnasium 618 639 662 675 

Gymnasiesärskola 20 24 26 26 
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Överväganden och förändringar, tkr 
I ramen har följande förändringar gjorts: 

Ingående ram 397 523 

Från kompletteringsbudget 1/2018  10 771 

Gen.statsbidrag skolstart 6 års ålder, helår 240 tkr 

Gen.statsbidrag nyanlända elever, helår 100 tkr 

Gen.statsbidrag förslag skolkommissionen o skolkostn.utredn, 170 tkr 

Gen.statsbidrag digitalisering nationella prov -85 tkr 

Elevvolymer 2018, 10 346 tkr 

 

  

Resursförstärkning barn/elever i behov av särskilt stöd 1 500 

Årlig prisuppräkning elevpeng (pers.kostnader) frivilliga skolformer  1 400 

Ökad hyra Bofinkenskolan, 11 st moduler 600 

Digitala hjälpmedel för- och grundskola 1 000 

Elevvolymer prognos 2019 6 300 

Kraftsamling ungdomar, projekt 10 ungdomar 700 

Kompensation hyresökning samt prisökning måltid/lokalvård (löneökningar) 525 

Löneökningar inkl arvoden 2018, helårseffekt 2019 2 020 

Beräkning ny OH-fördelning 588 

Summa förändring 25 404 

 

Total tilldelad ram för år 2019, tkr 422 927 
 
Kompensation för löneökningar 2019 fördelas, inom ramen för centralt avsatta medel, när 

förhandlingarna har avslutats. 

 

 

Nämndens fördelning på ramområden, tkr 

Ramområde 
Netto ing  

2018 

Netto 

2019 

Nämnd och ledning, skolskjutsar 8 581 8 591 

Förskola, pedagogisk omsorg 88 724 91 686 

Grundskola och fritidshem 178 496 190 933 

Elevhälsa, resursskola och Ventilen 19 366 21 117 

Särskolan (grund, gymn samt vux)  12 124 14 532 

Gymnasiet egna elever 79 220 84 211 

Gymn.skola produktion 375 375 

Vuxenutbildning 8 627 8 696 

Arbetsmarknads- o utvecklingsenheten 2 010 2 786 

SUMMA 397 523 422 927 

 
Nämnden har rätt att i internbudget göra omdisponeringar mellan ramområdena. 

Ändringar rapporteras till kommunfullmäktige genom delgivning av internbudgeten. 
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Investeringar 2019, tkr 

Inventarier förskola/grundskola/särskola 1 000 

Inventarier gymnasieskola 1 500 

Inventarier Nya Snyggatorp 500 

Upprustning idrottshallar  500 

Summa 3 500 

 
De investeringar som avser barn- och utbildningsnämndens verksamhet uppgår år 2019  

till 76 400 tkr, (72 900 tkr redovisade under kommunstyrelsen). 

Dessa investeringar ökar driftkostnaderna i form av avskrivningar och ränta, alternativt  

intern hyra, med ca 4 350 tkr/helår, (5,7 procent). 

Beräkningen bygger på 30 års avskrivning. Investeringsåret gäller 3 månader. 

 

 

Johan Pettersson Rune Persson 

Kommunfullmäktiges ordförande Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
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Socialnämnd 
Ansvarsområde 
Socialnämnden ansvarar för vård, service och omsorg till äldre och funktionshindrade samt stöd, 

råd och vård inom individ- och familjeomsorg inom tilldelad ram utifrån de krav som 

lagstiftningen anger samt i enlighet med de riktlinjer och mål som kommunen fastställer. 

Nämnden ansvarar för fördelning av uppdrag och erhållen ram i internbudget. 

 

Verksamhetsidé 

”Kvalitet i varje möte” 
 

Medborgarperspektiv 

Fullmäktigemål: Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik. 

 

 

Fullmäktigemål: Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna. 

 

 

Fullmäktigemål: Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt. 

 

 

Fullmäktigemål: Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska  

mötesplatser. 

 

 

Fullmäktigemål: Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga 

med tillgänglighet, tjänster och bemötande. 

 

 

Fullmäktigemål: Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och 

tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling 

och ett tryggt liv. 

 

 

Fullmäktigemål: Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet. 
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Ekonomiperspektivet 

Fullmäktigemål: Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk 

hushållning och förmåga till anpassning och omprövning. 

 

 

Medarbetarperspektivet 

Fullmäktigemål: Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god 

kompetensförsörjning. 

 

Fullmäktigemålen bryts i internbudgeten ner till mätbara nämndsmål för måluppfyllelse. 

 

Återrapportering 
Nämnden skall till kommunfullmäktige i delårsrapport och årsredovisning återrapportera 

uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse av nämndsmål. Måluppfyllelsen av 

fullmäktigemålen redovisas endast i årsredovisningen och hanteras kommungemensamt av 

kommunens centrala analysgrupp. 
 

Resurstilldelning 
 

Överväganden och förändringar, tkr 
I ramen har följande förändringar gjorts: 

Ingående ram  335 069 

Från kompletteringsbudget 1/2018  5 535 

Budget- och skuldrådgivning, till KS -580 tkr 

Boendehantering kundtjänst, till KS -120 tkr 

Personlig assistans, 2 ärenden, 1 560 tkr 

Medelpunkten, 660 tkr 

Färdtjänst ny upphandling, 500 tkr 

Volymökning LSS, 9 nya brukare, 2 685 tkr 

Volymökning vuxna, 5 nya brukare, 730 tkr 

Ökad hyra pga tvingad flytt från Sågen, 100 tkr 

 

  

Kortvårdsplatser utökning 9-11 platser 3 700 

Omvandling demensplatser Ljungbygården 1 100 

Ersättning larminsatser hemtjänsten 800 

Bemanning Åbyhem pga lokalutformning 1 000 

Stimulansmedel ökad bemanning för ÄO upphör 2019 1 900 

Uppsägning lokal källare L -200 

Minskning sjukfrånvaro 1% -750 

Effektivisering 3% LSS -2 700 

Komp. hyresökning samt prisökning måltid/lokalvård (löneökninga) 230 

Löneökningar inkl arvoden 2018, helårseffekt 2019 6 598 

Beräkning ny OH-fördelning 28 

Summa förändring 17 241 

 

Total tilldelad ram för år 2019, tkr 352 310 
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Kompensation för löneökningar 2019 fördelas, inom ramen för centralt avsatta medel, när 

förhandlingarna har avslutats. 

 

Nämndens fördelning på ramområden, tkr 

Ramområde 
Netto ing 

2018  

Netto 

2019 

Nämnd och ledning  21 392 22 223 

LSS/IFO 150 478 154 186 

Äldreomsorg 163 199 175 901 

Summa 335 069 352 310 

 

Nämnden har rätt att i internbudget göra omdisponeringar mellan ramområdena. 

Ändringar rapporteras till kommunfullmäktige genom delgivning av internbudgeten. 

 

 

Investeringar 2019, tkr 

  

Inventarier, utrustning IFO/LSS/ÄO  500 

Äldreomsorg, sängar 250 

Psykiatriboende inventarier 450 

Välfärdsteknologi 1 000 

Summa 2 200 

 

De investeringar som avser socialnämndens verksamhet uppgår år 2019  

till 4 200 tkr, (2 000 tkr redovisade under kommunstyrelsen). 

Dessa investeringar ökar driftkostnaderna i form av avskrivningar och ränta, alternativt  

intern hyra, med ca 625 tkr/helår (14,9 procent). Beräkningen bygger på 8 års avskrivning. 

Investeringsåret gäller 3 månader. 

 

 

Johan Pettersson Gunilla Svensson 

Kommunfullmäktiges ordförande Socialnämndens ordförande 
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Revision 
Ansvarsområde 
Revisionen ansvarsområde är att, på kommunfullmäktiges uppdrag, granska kommunstyrelsens 

och övriga nämnders verksamheter samt de kommunala bolagen inom tilldelad ram.  

 

 

Verksamhetsidé 

”Utföra revision enligt kommunallagens bestämmelser 9 kap 7-9 §§ 

och enligt fastställt revisionsreglemente. Utöver planerade 

revisionsinsatser under verksamhetsåret skall granskningar genom 

punkt-insatser kunna göras på de olika nämndernas 

verksamhetsområden”  
 

 

Mål 
Under verksamhetsåret följa hur samtliga nämnder och styrelser uppnår fastställda  

målsättningar. Detta skall leda till att verksamheterna bedrivs på ett för kommuninvånarna  

effektivt och ekonomiskt fördelaktigt sätt. 

 

 

Återrapportering 
Revisionen skall till kommunfullmäktige återrapportera uppdraget avseende ekonomiskt  

utfall och måluppfyllelse.  

 

 

Resurstilldelning 

Överväganden och förändringar 

I ramen har följande förändringar gjorts: 

Ingående ram 824 

  

  

Kompensation höjda arvoden från 1 januari 2018 5 

Summa förändring 5 

 

Total tilldelad ram för år 2019, tkr 829 

 

För uppdrag som beställs och utförs utöver ordinarie revision sker finansiering utanför ramen. 

 

 

Johan Pettersson Bo Rosengren 

Kommunfullmäktiges ordförande Revisionens ordförande 
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 116

Antagande av detaljplan för Nejlikan 20 del av Klippan 3:145 samt del 
av Klippan 3:117 
KS 2016.0834

Ärendet
Antagande av detaljplan för Nejlikan 20, del av Klippan 3:145
samt del av Klippan 3:117 för bostäder vid Solslätt/Badvägen
föreligger.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-10, § 179.
Detaljplan för Nejlikan 20, del av Klippan 3:145 och
del av Klippan 3:117, bilaga Kf § 116/18.
 
Yrkanden och propositioner
Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag
till beslut.Åsa Edvardsson (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktige beslutar
Anta detaljplan för Nejlikan 20, del av Klippan 3:145 och
del av Klippan 3:117 för bostäder vid Solslätt/Badvägen.
 
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet enligt följande:
Vi i den sverigedemokratiska gruppen reserverar oss i punkt 7.
Vi yrkar bifall till byggandet av förskolan men inte av lägenheter.
Detta dels för att de boende är emot detta samt att det endast
blir 30% grönyta kvar. Vi ser att det ska vara mer grönyta över.
_____
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Kommunfullmäktige
2018-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Plan- och byggnämnden
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 117

Inrättande av gemensam Överförmyndarnämnd 4 K - Bjuv, Klippan, 
Perstorp och Åstorps kommuner 
KS 2018.0083

Ärendet
Perstorps kommun är sedan 2012 värdkommun för avtalssamverkan kring
överförmyndarverksamheten i Bjuvs, Klippans och Perstorps kommuner.
 
Dessförinnan har motsvarande samverkan funnits mellan Klippan och Perstorp
sedan 2007. Verksamheten finansieras i likhet med annan samverkan i Familjen
Helsingborg och 6K utifrån respektive kommuns befolkningstal. Nuvarande
samverkan utgörs av en gemensam förvaltningsorganisation.
Respektive kommun har kvar sin egen överförmyndarnämnd.
 
Sedan Åstorps kommun uttryckt intresse av att delta i samverkan, har samtliga fyra
kommuner under våren 2018 ställt sig bakom en avsiktsförklaring att bilda en
gemensam nämnd för överförmyndarsamverkan fr.o.m. mandatperioden som inleds
den 1 januari 2019, benämnd Överförmyndarnämnden 4K – Bjuv, Klippan,
Perstorp och Åstorp. Förslag till överenskommelse och reglemente för den
gemensamma nämnden har tagits fram och underställs nu politisk behandling i
respektive samverkanskommun.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-10, § 184.
Avtal om samverkan i gemensam Överförmyndarnämnd samt reglemente
för Överförmyndarnämnd 4 K, bilaga Kf § 117/18.
 
Yrkanden
Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut med instämmande av Eva Stjärnlind (S).
 
Kommunfullmäktige beslutar
1. Inrättar en gemensam överförmyndarnämnd med Bjuvs, Klippans,
Perstorps och Åstorps kommuner från och med den 1 januari 2019;
 
2. Kalla nämnden Överförmyndarnämnden 4K – Bjuv, Klippan, Perstorp
    och Åstorp;
 
3. Avveckla överförmyndarnämnden i Klippans kommun per den
   31 december 2018;
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4. Att godkänna i ärendet redovisade samverkansavtal avseende
   Överförmyndarnämnden 4K – Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorp;
 
5. Anta redovisade reglemente för Överförmyndarnämnden 4K – Bjuv,
    Klippan, Perstorp och Åstorp;
 
6. Uppdra åt valberedningen att föreslå en ledamot (tillika vice ordförande)
    från majoriteten och en ersättare från oppositionen att för kommunens
    räkning ingå i den gemensamma nämnden.
 
7. Att behovet av lokal förankring förutsätts beaktas i nämndens
    delegationsordning.
 
8. Att förändring till gemensam nämnd utvärderas efter två år.
_____
 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen (för kännedom)
Socialnämnden (för kännedom)
Bjuvs kommun
Perstorps kommun
Åstorps kommun
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Överförmyndarsamverkan 4 K

Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd och 
överförmyndarorganisation för Bjuvs, Klippans, Perstorps 
och Åstorps kommuner

Bakgrund
Bjuvs, Klippans och Perstorps kommuner har sedan 2012 samverkat i avtalsform om gemensam 
förvaltningsorganisation för handläggning av kommunernas lagstadgade överförmyndaruppgifter. 
Sedan Åstorps kommun uttryckt intresse av att delta i samverkan, har samtliga kommuner under 
våren 2018 ställt sig bakom en avsiktsförklaring att bilda en gemensam nämnd för 
överförmyndarsamverkan fr.o.m. mandatperioden som inleds den 1 januari 2019.

Syfte
Syftet med samverkan är att utnyttja gemensamma resurser för att åstadkomma en organisation 
som långsiktigt förmår att tillgodose nödvändiga krav på minskad sårbarhet, ökad kompetens och 
kontinuitet vid rekrytering. Härutöver ska möjligheter till effektivisering av verksamheten tillvaratas. 

Samverkan i gemensam nämnd ska regleras i dels ett samverkansavtal, dels ett reglemente för 
nämnden, som ska antas av kommunfullmäktige i samverkanskommunerna. 

Detta avtal ersätter tidigare avtal mellan Bjuvs, Klippans och Perstorps kommuner från 2015.

1 § En gemensam överförmyndarnämnd
Samverkanskommunerna är överens om att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd. Nämnden 
ska heta Överförmyndarnämnden 4 K – Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorp. Kommunfullmäktige i 
varje samverkanskommun ska anta ett gemensamt reglemente för nämnden där nämndens 
verksamhetsområde, uppgifter, ansvar, sammansättning, arbetsformer och delegerade uppgifter från 
fullmäktige framgår närmare. Reglementet biläggs detta avtal, bilaga 1.

2 § Organisatorisk tillhörighet och ansvar
Nämnden tillsätts i Perstorps kommun (värdkommunen) och ingår i värdkommunens organisation. 
Anställningsmyndighet för de tjänstepersoner som ingår i den gemensamma 
förvaltningsorganisationen (överförmyndarenheten) är således Perstorps kommun. 
Överförmyndarenheten har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen. 

3 § Nämndens sammansättning och mandatperiod
Nämnden ska bestå av fyra ledamöter och fyra ersättare. Samverkanskommun ska välja en ledamot 
och en ersättare. Ledamot och ersättare ska väljas för fyra år räknat från den 1 januari året efter att 
allmänna val till kommunfullmäktige hållits. Nämndens första mandatperiod börjar den 1 januari 
2019.

Utgångspunkten ska vara att ledamoten väljs från samverkanskommunens majoritet och ersättaren 
från oppositionen. Detta gäller förutsatt att valet inte förrättats enligt lagen om proportionellt 
valsätt.
4 § Ordförande och vice ordförande
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Enligt kommunallagen ska värdkommunen välja ordförande för nämnden. Värdkommunen ska vidare 
av nämndens samtliga ledamöter välja en vice ordförande. Ordförande och vice ordförande ska väljas 
för samma tid som de valts till ledamöter.

Samverkanskommunerna är överens om  att posten som vice ordförande ska rotera med fyra års 
mellanrum mellan Bjuvs, Klippans och Åstorps kommuner. För mandatperioden 2019 – 2022 utses 
ledamoten från Klippans kommun till vice ordförande. 

5 § Inträdesordning för ersättare
I första hand ska ledamot ersättas av ersättare från samma kommun. Kommunfullmäktige i 
värdkommunen ska besluta om en kompletterande inträdesordning och bör, för det fall inga 
särskilda hinder talar mot det, bygga på principen att ledamot i andra hand ska ersättas av ersättare 
från annan kommun enligt följande:

- För ledamot från Bjuv tjänstgör i andra hand ersättare från
o Klippan
o Perstorp
o Åstorp

- För ledamot från Klippan tjänstgör i andra hand ersättare från
o Perstorp
o Åstorp
o Bjuv

- För ledamot från Perstorp tjänstgör i andra hand ersättare från
o Åstorp
o Bjuv
o Klippan

- För ledamot från Åstorp tjänstgör i andra hand ersättare från
o Bjuv
o Klippan
o Perstorps kommun

6 § Uppdraget
Den gemensamma organisationen svarar för utförandet av följande uppgifter:

- Samtliga uppgifter som delegeras enligt 19 kap 14 § Föräldrabalken.
- Inom ramen för delegationen ansvarar den gemensamma organisationen för 

överförmyndarnas tillsynsverksamhet över ställföreträdare enligt 16 kap Föräldrabalken.
- I ärenden som inte är delegerade ska överförmyndarenheten efter föredragning av ärendet 

presentera förslag till beslut och svara för dokumentationen. 
- Arvoden och kostnadsersättningar till ställföreträdare ingår i samarbetet endast på så sätt att 

underlag tas fram av organisationen. Arvoden och kostnadsersättningar utbetalas därefter av 
respektive samverkanskommun. 

- Den gemensamma organisationen ansvarar för dokumentation dvs. upprätthållande och 
granskning av personakter och register.

- Information och samverkan med respektive samverkanskommun om löpande förändringar, 
statistik, budgetuppföljning mm.

- Utbildning och rekrytering av ställföreträdare.
- Fullgörande av samtliga i framtiden tillkommande lagkrav på överförmyndarverksamheten 

såsom eventuell jourverksamhet, utbildning av ställföreträdare mm.
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7 § Administration
Överförmyndarenheten bereder och verkställer nämndens beslut samt planerar och administrerar 
den verksamhet nämnden  ansvarar för. Enheten ansvarar för all nämndadministration för nämnden, 
dess ledamöter och ersättare. Vid behov kan överförmyndarenheten anlita intern eller extern 
experthjälp.

8 § Bemanning 
För att uppnå de fördelar som är syftet med samarbetet ska organisationen bestå av minst 4,5-
årsarbetskrafter. Bemanningen är beräknad på det antal ställföreträdare som föreligger enligt 
föräldrabalken. Därutöver har chefen för överförmyndarenheten rätt att tillfälligt anställa ytterligare 
personer om kostnaden håller sig inom budgeterade medel.

9 § Expeditioner och expeditionstider
En för varje samverkanskommun utsedd tjänsteperson ska varje vecka ha mottagning i 
samverkanskommunen. Övrig tid ska vara förlagd till värdkommunen.

Det åligger härvid samverkanskommunen att tillhandahålla en för detta ändamål lämplig lokal utan 
kostnad för värdkommunen. 

10 § Samverkanskommunernas åtaganden
Samverkanskommunerna ansvarar för att
- Budgetera och utbetala ersättning (arvode och personliga utlägg) till av respektive 

samverkanskommun vald ledamot och ersättare. Underlag tillhandahålls av 
överförmyndarenheten, samt

- Budgetera och utbetala arvode och övrig kostnadsersättning till ställföreträdare i respektive 
samverkanskommun. Underlag tillhandahålls av överförmyndarenheten.

Samverkanskommunen fastställer arvode till sina förtroendevalda enligt de regler som gäller i varje 
kommun. Nämnden fastställer arvoden till ställföreträdare.

Härutöver ansvarar samverkanskommunerna för att
- På lämpligt sätt till allmänheten sprida och hålla informationsmaterial avseende 

överförmyndarverksamheten
- Ta emot och vidarebefordra handlingar som rör överförmyndarverksamheten till 

överförmyndarenheten
- Tillhandahålla och vid behov boka lokal för expedition och besök
- Tillkännage nämndens protokoll på respektive kommuns digitala anslagstavla
- Samverka med överförmyndarenheten i frågor som kan påverka nämndens verksamhet och 

ekonomi, samt
- I övrigt hålla överförmyndarenheten informerad om förhållanden rörande den egna kommunen 

som har betydelse för nämndens verksamhet

11 § Arkivhantering, akter, allmänna handlingar
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Värdkommunen ansvarar för att nämndens hantering av dess allmänna handlingar sker i enlighet 
med gällande regler. 

Pågående ärenden ska flyttas till värdkommunen. Arkivmyndigheten i värdkommunen ansvarar för 
tillsyn av nämndens arkiv. Värdkommunen ansvarar för slutarkivering av nämndens allmänna 
handlingar. Skulle nämnden upplösas ska avslutade ärenden slutarkiveras hos värdkommunen 
medan pågående ärenden flyttas till den kommun och nämnd som övertar ansvaret. 

12 § Personuppgiftsbehandling
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 
verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen. 

13 § Äganderätt och försäkringar
Värdkommunen äger den fasta och lösa egendom som används i nämndens verksamhet, samt 
tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar.

14 § Budget
Enligt kommunallagen ska värdkommunen årligen upprätta och fastställa budget för den 
gemensamma nämnden efter samråd med övriga samverkanskommuner. Förslag till budget ska av 
värdkommunen tillställas samverkande kommuner senast den 1 april  varje år. 

15 § Underlag för kostnadsfördelning
Fördelning av kostnader ska ske i förhållande till samverkanskommunernas invånarantal den 
1 november året innan verksamhetsåret. 

Värdkommunen upplåter erforderliga lokaler och utrustning samt svarar för erforderliga 
investeringar avseende lös egendom.

I underlag för budget ska de kostnader/investeringar som ska fördelas mellan 
samverkanskommunerna tas upp utifrån följande poster:

- Löne- och personalomkostnader
- Personaladministration 
- Ekonomiadministration
- IT
- Telefoni
- Företagshälsovård
- Ansvarsförsäkring
- Lokalkostnader
- Resor
- Litteratur
- Kompetensutveckling
- Övriga kostnader

Arvode och kostnadsersättningar till förtroendevalda samt ställföreträdare budgeteras av respektive 
samverkanskommun. För ställföreträdare utifrån huvudmannens folkbokföringsadress.

Vid väsentliga förändringar av verksamhetens omfattning i någon av samverkanskommunerna äger 
denna kommun rätt att påkalla förhandling med övriga samverkanskommuner rörande 
kostnadsfördelning. 
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16 § Ersättning
Ersättning enligt § 15 ska av varje samverkanskommun erläggas kvartalsvis i förskott. Betalning ska 
ske senast inom 30 kalenderdagar efter fakturans ankomstdatum.

Ekonomisk uppföljning ska ske två gånger per år, delårs- och årsredovisning, och tillställas varje 
samverkanskommun.

Verksamhetens kostnader ska slutregleras senast den 15 januari året efter verksamhetsåret. 

17 § Räkenskaper
Värdkommunen ska årligen till samverkanskommunerna före den sista januari redovisa föregående 
års räkenskaper samt underlag för verksamhetsberättelser. 

Vid överskott överförs detta till kommande år. Vid underskott fördelas kostnaden enligt vad som 
anges i detta avtal avseende kostnadsfördelning enligt 15 §. 

Om över- eller underskott uppstår och en samverkanskommun anser att över- eller underskott är 
orimligt stort gäller vad som stadgas avseende omförhandling i 22 §.

18 § Utvidgad samverkan
Om en ytterligare kommun vill ingå i överförmyndarsamverkan, ska samverkanskommunerna efter 
samråd och i samförstånd, besluta i ärendet samt fastställa villkoren för en eventuell utökning av 
samverkanskommunerna. En förutsättning för utökad samverkan är att tillkommande kommun ingår 
i den gemensamma nämnden.

19 § Insyn i nämndens verksamhet
Utöver den insyn som respektive samverkanskommun har genom sina valda ledamöter och ersättare, 
har kommunfullmäktige i respektive samverkanskommun rätt att begära upplysningar från nämnden. 
Presidiet och chefen för överförmyndarenheten är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges 
sammanträden om inte sekretesskäl förhindrar det.

Kommunstyrelsen i respektive samverkanskommun har inom ramen för sin uppsiktsplikt rätt att 
erhålla de underlag som behövs.

Ledamot i kommunfullmäktiges samverkanskommuner får ställa interpellationer och frågor om 
nämndens verksamhet. Dessa ska riktas till nämndens ordförande.

20 § Utvärdering och uppföljning
Ekonomisk uppföljning ska ske två gånger per år genom delårs- och årsredovisning och liksom 
bokslutet tillställas samverkanskommunerna senast under mars månad året efter verksamhetsåret. 
Härvid ska även kontrolleras att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och rättssäkert samt så 
kostnadseffektivt som möjligt. 

21 § Revision och frågan om ansvarsfrihet
Nämndens verksamhet ska granskas av revisorerna i var och en av samverkanskommunerna.
Revisorerna bestämmer om revisionen ska ingå i en samlad revision hos samverkanskommunerna 
eller om den ska ske särskilt.
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Fråga om ansvarsfrihet för Nämnden ska prövas av fullmäktige i var och en av 
samverkanskommunerna avseende de ledamöter och ersättare som valts av respektive fullmäktige.

22 § Tillägg, ändringar och omförhandling av avtalet
Tillägg till och ändringar inklusive omförhandling av detta avtal ska ske skriftligen och godkännas av 
samtliga samverkanskommuner för att vara gällande.

23 § Tvist
Eventuella tvister ska i första hand lösas genom förhandlingar parterna emellan. Om tvist ej kan lösas 
på detta sätt ska denna avgöras av allmän domstol.

24 § Avtalstid och uppsägning
Detta avtal gäller fr.o.m. den 1 januari 2019 och tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 18 
månader. 

En eventuell uppsägning har verkan endast för den samverkanskommun som säger upp avtalet. 
Samverkan i övrigt löper vidare om inte övriga samverkanskommuner i anslutning till uppsägningen 
enas om att samverkan ska avvecklas. 

Uppsägningstidens längd ska betraktas mot bakgrund av att värdkommunen ska ges rimlig tid för 
anpassning av sin personalstyrka. 

25 § Samverkans upphörande
För det fall samverkan ska avvecklas fördelas tillgångar och avvecklingskostnader på samma sätt som 
kostnaderna för organisationens verksamhet enligt 15 §.

Då organisationens personal är anställd av värdkommunen åligger det övriga samverkanskommuner, 
vid avtalets upphörande, om de avser att anställa personal för handläggning av sin 
överförmyndarverksamhet, att erbjuda personal i samverkansorganisationen anställning i sin 
verksamhet. 

Den gemensamma organisationen ska vid organisationens avveckling till respektive 
samverkanskommun överlämna personakter och register.

26 § Avtalets giltighet
Detta avtal är giltigt under förutsättning att det godkänts av kommunfullmäktige i respektive 
samverkanskommun senast den 31 december 2018 och att kommunfullmäktige i samtliga kommuner 
inom samma tid antar reglemente för nämnden.

Skulle en av samverkanskommunerna inte godkänna avtalet eller reglementet, ska avtalet ändå gälla 
för övriga kommuner såvida inte omständigheterna är sådana att samarbetet uppenbarligen inte kan 
fortsätta. Det åligger under sådana omständigheter värdkommunen att snarast arbeta fram förslag 
till nytt avtal och reglemente som de kvarvarande samverkanskommunerna kan anta.

För det fall kommunfullmäktiges beslut att godkänna avtalet eller att anta gemensamt reglemente 
inte skulle vinna laga kraft innan avtalet börjar gälla äger berörd samverkanskommun rätt att 
bedöma om beslutet alltjämt ska verkställas. Skulle beslutet därefter upphävas av domstol åligger 
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det alla samverkanskommuner att underlätta för den berörda kommunen att kunna rätta beslutet, 
exempelvis genom att arbeta fram nytt avtal eller reglemente.

§ 18 Originalavtal
Detta avtal har upprättats i fyra (4) original varav parterna tagit var sitt.
____________________

Bjuv den 
För Bjuvs kommun

NN Christer Pålsson
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör

Klippan den 
För Klippans kommun

NN  Tomas Rikse
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör

Perstorp den 
För Perstorps kommun

NN  Ulf Bengtsson
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör

Åstorp den 
För Åstorps kommun

NN  Lena Mårtensson Stenudd
Kommunstyrelsens ordförande Kommunchef

150 (242)



1

Överförmyndarsamverkan 4 K

Reglemente för  Överförmyndarnämnden 4 K -  Bjuvs, 
Klippans, Perstorps och Åstorps kommuner

Antaget av kommunfullmäktige i Bjuv 2018-xx-xx, § xx
Antaget av kommunfullmäktige i Klippan 2018-xx-xx, § xx
Antaget av kommunfullmäktige i Perstorp 2018-xx-xx, § xx
Antaget av kommunfullmäktige i Åstorp 2018-xx-xx, § xx

Bjuvs, Klippans, Perstorps och Åstorps kommuner har kommit överens om att från och med 1 januari 
2019 inrätta en gemensam nämnd inom överförmyndarverksamheten. Detta görs i enlighet med 
främst 19 kap föräldrabalken (1949:381), 3 kap 9 §, 9 kap 19 – 35 § kommunallagen (2017:725) och i 
övrigt med bestämmelser gällande speciallagar inom området.

Nämnden kallas Överförmyndarnämnden 4 K – Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorp.

Perstorps kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens 
organisation. Nämndens och överförmyndarorganisationens närmare uppgifter har preciserats i ett
särskild överenskommelse; Samverkansavtal Överförmyndarnämnden 4 K - Bjuv, Klippan, Perstorp 
och Åstorp.

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och det av kommunerna ingångna 
samverkansavtalet för den gemensamma nämnden.

Reglementet träder i kraft den 1 januari 2019.

VERKSAMHETSOMRÅDE

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Nämnden ansvarar för och verkställer överförmyndarverksamheten i Bjuvs, Klippans, Perstorps och 
Åstorps kommuner. Nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter som enligt lag eller 
författning åligger överförmyndaren. Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att 
verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet.

Nämnden är en rättsvårdande myndighet i första instans. Nämndens huvudsakliga uppgift är att 
utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.

§ 2 Uppgifter med hänvisning till författning
Nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter enligt nedan angivna lagar jämte 
föreskrifter rörande verksamhetsområdet i andra författningar.

1. Föräldrabalken (1949:381), i de delar som avser överförmyndarverksamheten
2. Förmynderskapsförordningen (1995:379)
3. Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn
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§ 3 Allmänna uppgifter
 Nämnden ska, inom ramen för sitt uppdrag, uppdatera och förenkla sitt regelbestånd.
 Nämnden ska informera om sin verksamhet i alla de samverkande kommunerna.
 Nämnden ska samverka med övriga kommunala nämnder i samverkanskommunerna, andra
 myndigheter och med enskilda organisationer som berörs av nämndens verksamhetsområde.
 Nämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ska hos berörd 

kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller annan nämnd lägga fram de förslag som behövs.
 Nämnden ska lämna yttranden som berör dess verksamhet.
 Nämnden sköter den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde inom ramen för 

den för nämnden fastställda budgeten. Ekonomisk uppföljning ska ske två gånger per år genom 
delårs- och årsredovisning och liksom bokslutet tillställas samverkanskommunerna senast under 
mars månad året efter verksamhetsåret. Härvid ska även kontrolleras att verksamheten bedrivs 
med hög kvalitet och rättssäkert samt så kostnadseffektivt som möjligt. 

MANDATPERIOD OCH SAMMANSÄTTNING

§ 4 Mandatperiod
Mandatperioden för ledamöter och ersättare i nämnden är fyra år räknat från och med den 1 januari
året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens första 
mandatperiod inleds den 1 januari 2019.

§ 5 Nämndens sammansättning
Nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Varje kommun väljer en ledamot och en 
ersättare. Ledamot väljs från samverkanskommunens majoritet och ersättare från oppositionen. 
Detta gäller förutsatt att valet inte förrättats enligt lagen om proportionellt valsätt.

Ledamot eller ersättare får inte ha uppdrag som god man eller förvaltare inom nämndens
verksamhetsområde.

§ 6 Utskott
Nämnden ska inte ha något utskott.

ORDFÖRANDESKAP

§ 7 Ordförande
Värdkommunen väljer ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter. 

§ 8 Ordförandens uppgifter
Det är ordförandens uppgift att svara för ledning, samordning och övervakning av nämndens 
samlade verksamhet. Detta innebär bland annat att:
1. fullgöra de uppgifter som föreskrivs i lag eller i nämndens reglementen,
2. leda nämndens verksamhet,
3. följa samverkansorganisationens arbete
4. överlägga med chefen för samverkansorganisationen,
5. överlägga med företrädare för myndigheter och andra kommunala och regionala organ,

6. representera nämnden genom kontakter med massmedia och med allmänheten i ärenden som
berör nämndens arbetsområde,
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7. i övrigt vara tillgänglig för uppdrag inom ramen för nämndens arbetsområde i den omfattning
nämnden beslutar.

Nämndens ordförande representerar nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte nämnden bestämmer annat.

§ 9 Ersättare för ordföranden
Vice ordföranden stödjer ordföranden vid verkställandet av dennes uppgifter och går, vid förfall för
ordföranden, in i dennes ställe.

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde fullgör för tillfället
den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Nämnden har rätt att välja annan ledamot
till ordförande för mötet.

ARBETSFORMER

§ 10 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i
värdkommunen om inte nämnden i särskilt fall beslutar något annat. Nämnden är beslutför med 
minst två ledamöter närvarande.

§ 11 Kallelse
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och
innehålla tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt sändas till varje ledamot och
ersättare samt annan som får närvara på sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får 
kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste
ledamoten gör det.

§ 12 Anmälan av förhinder
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av sammanträde
ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare.

§ 13 Ledamöternas och ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till eller att vidare delta i ett sammanträde ska i första
hand ersättaren från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i dennes ställe. Kompletterande
inträdesordning ska beslutas av kommunfullmäktige i Värdkommunen.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt i ledamotens ställe.

En ledamot eller ersättare som avbryter sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan
ärendet har handlagts.
En ledamot som avbryter tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får endast tjänstgöra åter
om ersättare från annan kommun har trätt in.
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Ersättarna har rätt att närvara på sammanträde även när de inte tjänstgör.

§ 14 Yttranderätt för ersättare
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig och delta i överläggningarna men får inte lägga
yrkanden eller förslag och inte heller delta i beslut. Ersättare har rätt att få sin mening antecknad i
protokollet.

§ 15 Slutna sammanträden
Nämndens sammanträden ska hållas inom stängda dörrar.

§ 16 Ordningen vid sammanträden
Ordföranden ansvarar för ordningen under sammanträdet.

Nämnden får, om den finns skäl för det, besluta att ljud- eller bildupptagning inte får förekomma
vid nämndens sammanträden.

Nämnden får inte sammanträda med ledamöter närvarande på distans.

§ 17 Närvarorätt
Vid nämndens sammanträden får, utöver de som ska kallas till sammanträdet, i den mån nämnden
inte beslutar annat,
1. nämndens sekreterare närvara,
2. chefen för överförmyndarenheten närvara och delta i överläggningarna,
3. föredragande tjänsteman närvara och delta i överläggningarna.

Nämnden får kalla annan förtroendevald i någon samverkanskommun att närvara vid behandlingen
av vissa frågor. Denne har i sådana fall rätt att yttra sig och delta i överläggningarna.
Personalföreträdare har inte rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

§ 18 Sekreterare
Chefen för överförmyndarenheten bestämmer om sekreterarskap för nämndens sammanträden.

§ 19 Justering och tillkännagivande av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämndens kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Nämndens protokoll ska tillkännages på varje samverkanskommuns digitala anslagstavla.

§20 Reservation
En ledamot som har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera sin reservation ska göra detta
skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet.

§ 21 Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer.
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§ 22 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av ordföranden
och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.

§ 23 Delegation av beslutanderätt
Nämnden kan enligt föräldrabalkens och kommunallagens bestämmelser delegera sin
beslutanderätt. Omfattningen och formerna för sådan delegering bestämmer nämnden i särskild
delegationsordning.

DELEGATION FRÅN FULLMÄKTIGE OCH ANDRA SÄRSKILDA UPPGIFTER

§ 24 Övrig delegering från kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige i respektive samverkanskommun delegerar, i de delar som berör den egna
kommunen, till nämnden att inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges särskilda
godkännande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av större
vikt:
1. själv eller genom ombud föra samverkanskommuns talan i alla mål och ärenden som faller
inom nämndens verksamhetsområde, med rätt att på samverkanskommunernas vägnar träffa
överenskommelse om betalning, ingå förlikning och sluta annat ekonomiskt avtal.
2. lämna yttranden i offentliga utredningar, promemorior, lagförslag och motsvarande i de fall
frågan endast berör nämndens verksamhetsområde och inte bedöms vara av strategisk
betydelse för samverkanskommun av dess kommunstyrelse

§ 25 Diarium och arkiv
Nämnden ansvarar för eget diarium. Nämnden ansvarar för det egna arkivet enligt vad
som anges i värdkommunens arkivreglemente.

§ 26 Personuppgiftsansvar
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i nämndens verksamhet. 
Nämnden ska utse dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen.

§ 27 Internkontroll och rapportering till kommunfullmäktige
Nämnden ansvarar för att den interna kontrollen är ändamålsenlig och tillräcklig och i enlighet med
vad som anges i värdkommunens reglemente för intern kontroll. Nämnden ska rapportera till
fullmäktige i samtliga samverkanskommuner.

När nämnden antar verksamhetsplan och behandlar sin verksamhetsberättelse ska detta utan
dröjsmål skickas till kommunstyrelsen i samtliga samverkanskommuner för kännedom. Nämnden
ska även i övrigt, på lämpligt sätt, hålla respektive kommunstyrelse kontinuerligt informerad om sin
verksamhet.

§ 28 Personal
Värdkommunen är anställningsmyndighet för personal vid den gemensamma 
överförmyndarverksamheten. Nämnden ansvarar för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen 
(1977:1160) för all personal i verksamheten. Nämnden ska, för den personal som omfattas av 
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nämndens ansvar enligt ovan, även besluta i alla sådana personalärenden som inte ska avgöras av 
värdkommunens personalorgan.

§ 29 Ersättning till förtroendevalda och ställföreträdare
Samverkanskommunerna budgeterar och utbetalar ersättning (arvode och kostnadsersättningar) till 
den egna kommunens ledamöter och ersättare enligt de ersättningsbestämmelser som gäller i den 
kommun den förtroendevalde företräder. 

Samverkanskommunerna budgeterar och utbetalar ersättning till respektive kommuns 
ställföreträdare. 

§ 30 Revision och fråga om ansvarsfrihet
Nämnden granskas av revisorerna i var och en av samverkanskommunerna. Frågan om ansvarsfrihet 
för nämnden ska prövas av kommunfullmäktige i var och en av samverkanskommunerna. Det är 
enbart kommunfullmäktige i den kommun som valt ledamot som vid vägrad ansvarsfrihet kan 
besluta om entledigande från uppdraget.

§ 31 Extraordinär händelse
Vid extraordinär händelse som avses i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap kan samverkanskommunernas
respektive krisledningsnämnd ta över hela eller delar av nämndens verksamhetsområde som berör
samverkanskommunen och i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära
händelsens art och omfattning. När förhållandena tillåter det ska krisledningsnämnden besluta att
uppgifterna går tillbaka till nämnden.

_______________________________
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118

Årsredovisning 2017 för AV Media Skåne 
KS 2018.0379

Ärendet
Klippans kommun har erhållit årsredovisning från AV Media Skåne
för år 2017 för yttrande.
 
AV Media Skåne har upprättat årsbokslut och årsredovisning per
2017-12-31 som varit föremål för revisionsgranskning.
Vidare har under 2017 AV Media Skånes verksamhet granskats
kopplat till avtalskommuner och upphandling.
 
Primärt har fokus varit på förbundets försäljning av IT-relaterade
produkter till medlemskommuner och avtalskommuner samt
förbundets leverans av tjänster till icke medlemskommuner och
skolor som inte finns inom medlemskommunernas geografi.
 
Förbundets revision riktar en anmärkning mot direktionen för
verksamhetsår 2017 men tillstyrker samtidigt att direktionen
ges ansvarsfrihet.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07,§ 198.
AV Media Skåne - Årsredovisning 2017, bilaga Kf § 118/18.
 
Jäv
Rune Persson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning eller beslut.
 
Deltar inte i beslut
Åsa Edvardsson (SD) anmäler att Sverigedemokraterna inte komer at delta i beslutet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet AV-Media Skåne.
_____
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
AV Media Skåne
Ekonmiavdelningen
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 119

Brukningsavgifter och särskilda avgifter för allmänna vatten och 
avloppsanläggningen 2019 
KS 2018.0620

Ärendet
VA-verksamheten har genomfört en omorganisation med en utökning
av tjänster för att klara kommande utmaningar, och taxan för
brukningsavgifter och särskilda avgifter föreslås höjas för att
finansiera verksamhetens ökade kostnader.
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07, § 191.
Tabell för brukningsavgifter och särskilda avgifter för allmänna
VA-anläggningar, bilaga Kf § 119/18.
 
Yrkande
Rune Persson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänner en höjning med 3% för brukningsavgifter samt med en höjning
om 25% för särskilda avgifter enligt tabell för brukningsavgifter att gälla
från och med 2019-01-01.
_____

Beslut skickas till 
Ekonomiavdleningen
Tekniska förvaltningen
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Datum: 2018-10-19
Bilaga 1

Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. 0435-280 00. kommun@klippan.se. www.klippan.se
Bankgiro: 991-2122. Org nr: 212000-0928

Tabeller för brukningsavgifter och särskilda avgifter för 
Klippans kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Brukningsavgifter
För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift.
Brukningsavgifter
SEK

taxa 2018 utan 
moms

taxa 2019 utan 
moms

taxa 2019 med 
moms

a) en fast avgift per år 1 965,00 2 024,00 2 530,00

b) en avgift per m3    
 levererat renvatten 6,40 6,60 8,24
 mottaget spillvatten 10,20 10,50 13,13

c) en avgift per lägenhet för 
bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet 285,00 294,00 368,00

d) en avgift per år och varje 
påbörjat 100-tal m2 tomtyta för 
annan fastighet 21,00 21,60 27,00

 
Särskilda avgifter
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren 
åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av 
huvudmannen debiteras följande avgifter:
Särskilda avgifter
SEK

avgift 2018 
utan moms

avgift 2019 
utan moms

avgift 2019 
med moms

Nedtagning av vattenmätare på 
fastighetsägarens begäran 300,00 375,00 469,00
Uppsättning av vattenmätare 
på fastighetsägarens begäran 300,00 375,00 469,00
Avstängning av vattentillförsel 
vid bristande betalning 450,00 563,00 703,00

Öppning av vattentillförsel vid 
bristande betalning 450,00 563,00 703,00
Undersökning av vattenmätare 450,00 563,00 703,00
Länsning av vattenbrunn 300,00 375,00 469,00
Förgäves besök, vid aviserat 
besök 240,00 300,00 375,00
Utbyte av skadad vattenmätare 
inkl montering 700,00 875,00 1 094,00
Olovlig öppning av servisventil 2 000,00 2 500,00 3 125,00
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 120

Säkerhet Rönngården 
KS 2018.0609

Ärendet
Socialförvaltningen lyfter ett oförutsett behov av akut karaktär gällande investering
i ombyggnation och larminstallationer motsvarande 700 tkr.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07, § 201.
 
Kommunfullmäktige beslutar
1. Bifaller socialförvaltningens äskande om 700 000 kronor för 
    investering i ombyggnation och larminstallationer på Rönngården.
2. Finansiering sker genom utökning av investeringsbudgeten för
    2018 och ianspråktagande av belopp inom de ramar som
    Kommunfullmäktige avsatt för upptagande av lån dvs inom
    kommunens rörelsekapital. Finansiering av
    kapitalkostnader för investeringen hänskjuts till kompletteringsbudgeten.
 
____

Beslut skickas till 
Socialnämnden
Ekonomiavdelningen
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 121

Klubbhus Ljungbyheds IF 
KS 2018.0630

Ärendet
Klippans kommun har sedan tidigare beslutat avsätta 4,5 mnkr avseende
byggnation av nytt klubbhus för Ljungbyheds If.
 
Kultur- och fritidsförvaltningen presenterar förslag till köp av moduler för
ombyggnation. Förvaltningen föreslår att inköp av moduler, till en kostnad
om 550 000 kronor, tidigareläggs till år 2018 varför beslut behöver fattas
om omdisponering av sedan tidigare avsatta medel.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07, § 197.
 
Jäv
Magnus Jorsell anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller beslutet av ärendet.
 
Yrkanden
Michael Nemeti (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med 
instämmande av Kenneth Dådring (VF).
 
Kommunfullmäktige beslutar
1. Inköp av moduler till en kostnad om 550 000 kronor avseende klubbhus för
    Ljungbyhed If tidigareläggs till år 2018.
2. Utökningen av investeringsbudgeten 2018 finansieras genom att ianspråktaga
    beloppen inom ramen för upptagande av lån dvs inom kommunens
    rörelsekapital.
_____

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 122

Delgivningsärende 2018 
KS 2018.0008

Ärendet
Beslutsunderlag
Kansliavdelningens sammanställning 2018-11-16.
 
Kommunfullmäktige beslutar
Delgivningsärende noteras.
_____
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