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VÄLKOMMEN

Datum och tid:  2017-04-25, kl  19:00
Plats: Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet ska ringa in sin personliga 
ersättare.

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde.

Johan Pettersson (S)

Ordförande
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1. Val av justerare  

2. Bo Malmberg (C) avsägelse av uppdrag som ledamot i 
Socialnämnden och Sociala utskottet

 

Sammanfattning
Bo Malmberg (C) har 2017-04-05 avsagt sig uppdrag som ledamot i 
Socialnämnden och dess utskott.
 
Beslutsunderlag
Bo Malmbergs avsägelse 2017-04-05.
 
Förslag till beslut

3. Ulrika Sommén (SD) avsägelse 2017-04-02  

Sammanfattning
Ulrika Sommén (SD) har 2017-04-10 avsagt sig uppdrag som ersättare i Kultur- 
och fritidsnämnden.
 
Beslutsunderlag
Ulrika Somméns avsägelse 2017-04-10.
 
Förslag till beslut

4. Anette Nellvi (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i 
Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden.

 

Sammanfattning
Anette Nellvi (SD) har 2017-02-28 avsagt sig uppdrag som ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden och befriades från uppdraget i Kommunfullmäktige 2017-02-
28. Fyllnadsvalet bordladet vid Kommunfullmäktige 2017-03-28, § 31.
 
Beslutsunderlag
Anette Nellvis avsägelse 2017-02-28.
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-28, § 31.
 
Förslag till beslut
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5. Gunilla Mårtensson (SD) avsägelse av uppdrag som 
ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning samt 
Valnämnden

 

Sammanfattning
Gunilla Mårtensson (SD) har 2017-02-13 avsagt sig uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktiges valberedning coh Valnämnden, Gunilla Mårtensson 
befriades från uppdragen i Kommunfullmäktige 2017-02-28, § 15.Fyllnadsvalet 
bordlades i Kommunfullmäktige 2017-03-28, § 30.
 
Beslutsunderlag
Gunilla Mårtenssons avsägelse 2017-02-13.
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-28, § 30.
 
Förslag till beslut

6. Love Christensson (L) avsägelse av uppdrag som 
ersättare i Socialnämnden

 

Sammanfattning
Love Christensson (L) avsade sig uppdrag som ersättare i Socialnämnden 2017-03-
27, Love Christensson befriades från uppdraget i Kommunfullmäktige 2017-03-28, 
§ 39. Fyllnadsvalet bordlades i Kommunfullmäktige 2017-03-28, § 39.
 
Beslutsunderlag
Love Christenssons avsägelse 2017-03-27.
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-28, § 39.
 
Förslag till beslut

7. Familjen Helsingborgs infrastruktur planering  

Sammanfattning
Familjen Helsingborg har i bred samverkan mellan de 11 medlemskommunerna 
tagit fram strategi inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2018-
2029.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-05, § 54.
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Förslag till beslut
Antar Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik för 
perioden 2018-2029.

8. Årsredovisning 2016 för Klippans kommun  

Sammanfattning
Årsredovisning 2016 för Klippans kommun föreligger och resultatet visar på 17,4 
mnkr.
Årsredovisning 2016 för Gemensam Räddningsnämnd visar budget i balans.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-05, § 57.
Revisorernas revisionsberättelse för 2016, 2017-04-10.
 
Förslag till beslut
Godkänna årsredovisning 2016 för Klippans kommun och för Gemensam 
Räddningsnämnd samt bevilja ansvarsfrihet.

9. Internbudget 2017 - information  

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2016-08-23, § 69 antagit budget för 2017 och ekonomisk 
flerårsplan för 2018-2019 samt fastställt uppdrag/åtagande för Kommunstyrelsen 
och nämnderna.
Respektive nämnd har beslutat om sin internbudget och ekonomikontoret har 
sammanställt internbudget 2017.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-05, § 58.
 
Förslag till beslut 
Notera redovisning av sammanställd interbudget 2017.

10. LSS-boende Apollohuset  

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2017-03-02, § 20 om att hemställa hos 
Kommunfullmäktige om äskande av medel i kompletteringsbudget för ökade 
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driftskostnader i samband med utökning av platser inom bostad med särskilt 
service LSS motsvarande 3 800 000 kronor.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-05, § 60.
 
Förslag till beslut 
Bevilja Socialnämnden 3 800 000 kronor för ökade driftskostnader i samband med 
utökning av platser inom bostad med särskild  service LSS vilket finansieras i 
kompletteringsbudget 2017.

11. Kompletteringsbudget 2017  

Sammanfattning
Ekonomikontoret har tagit fram förslag till kompletteringsbudget 2017.
Kompletteringsbudgeten innehåller del delar nämnder/styrelsers överskott och 
underskott samt ej avslutade investeringsanslag som efter bokslutsberedningen 
föreslås överföras till 2017. Utöver det innehåller kompletteringsbudgeten 
förändringar som inte var kända då budget 2017 beslutades samt i vissa fall 
särskild finansiering som i beslut hänskjutits till kompletteringsbudget.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-05, § 61.
 
Förslag till beslut
1. Fastställa kompletteringsbudget för 2017, utifrån mätning den 15 september.
2. Godkänner justerad investeringsplan.
3. Ersätter volymförändringar avseende elever inom förskola/skola samt att ny 
budgetreglering görs till hösten utifrån mätningen den 15 september.
4. Återför investeringsanslag om 800 000 kronor för köp av flygplan om inte planet 
från försvarsmakten köps in.

12. Regler för hantering av investeringar och anläggningar  

Sammanfattning
Kommunstyrelsen antog 2016-10-05, § 133 internkontrollplan för 2016, 
Kommunstyrelsens beslutade 2017-03-01 att investeringsrutin ska redovisas som 
en del av kommunens årsbokslut för 2016.
Ekonomiavdelningen lämnar redovisning av investeringsrutin och förslag till 
revidering av Regler för hantering av investering och anläggning föreligger.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokolll 2017-04-05, § 62.
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Förslag till beslut
1. Godkänner revidering av kommunens Regler för hantering av investering och 
anläggning i Klippans kommun.
2. Noterar att ekonomiavdelningen i samband med bokslut för 2016 redovisar 
investeringsrutiner och att samtliga kontrollmoment enligt intern kontrollplan 2016 
är fullgjorda.
3. Ändringar av Regler för hantering av investering och anläggning i Klippans 
kommun införs i kommunens författningssamling 7:02.

13. Motion om "bilfri" Storgata i Klippan - Svar  

Sammanfattning
Hans Bertil Sinclair (M) och Kenneth Dådring (M) inkom 2016-06-03 med motion 
om att under en försöksperiod införa förbud mot personbilstrafik på del av 
Storgatan i Klippan samt att utvärdera försöket under hösten 2017.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-05, § 69.
 
Förslag till beslut
Motionen avslås med motivering att det i nuläget inte finns tillräckliga skäl för att 
vidta åtgärder för en bilfri Storgata.
Uppdrar åt tekniska förvaltningen att utreda och föreslå åtgärder för att trafiken på 
Storgatan ska iaktta stadgad hastighetsbegränsning.

14. Redovisning av motioner 2017  

Sammanfattning
Kommunkansliet har sammanställt redovisning av motioner vars beredning ännu 
inte slutförts.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-05, § 70.
 
Förslag till beslut
Informationen noteras.
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15. Delgivningsärende 2017  

Sammanfattning
Beslutsunderlag
Kommunkansliets sammanställning 2017-04-04.
 
Förslag till beslut
Delgivningsärende noteras.
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