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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2017-06-20, kl  19:00
Plats: Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet ska kontakta kansliavdelningen på 
kommunledning@klippan.se eller 0435-28107, 28505, 28103.

Johan Pettersson (S)
Ordförande

Lars-Åke Svensson
Sekreterare

Kungörelsen är anslagen i laga ordning på kommunens anslagstavla ……………………
Intygar …………………………………………
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1. Val av justerare  

2. Fyllnadsval efter Ulrika Sommén (SD) av uppdrag som 
ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

 

Sammanfattning
Ulrika Sommén (SD), Repslagargatan 5, 264 32 Klippan avsade sig 2017-04-10 
uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.
Ulrika Sommén befriades från uppdraget 2017-04-25, § 41, och fyllnadsvalet 
bordlades.
 
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-25, § 41.
 
Kommunfullmäktiges beslut
 

3. Fyllnadsval efter Anette Nellvi (SD) av uppdrag som 
ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

 

Sammanfattning
Anette Nellvi (SD9, Björnbärssnåret 26, 264 53 Ljungbyhed avsade sig 2017-02-28 
uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden.
Anette Nellvi befriades från uppdragen 2017-02-28, § 24. Fyllnadsvalet avseende 
ersättare i Barn- och utbildningsnämnden bordlades 2017-02-28, § 24 samt 2017-
03-28, § 31.
 
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-25, § 43.
 
Kommunfullmäktiges beslut
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4. Fyllnadsval efter Gunilla Mårtensson (SD) av uppdrag 
som ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning samt 
Valnämnden

 

Sammanfattning
Gunilla Mårtensson (SD), Infanterigatan 15 G, 264 51 Ljungbyhed avsade sig 
uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning samt Valnämnden.
Gunilla Mårtensson befriades från uppdragen 2017-02-28, § 15. Fyllnadsval 
bordlades 2017-03-28, § 44.
 
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-25, § 44.
 
Kommunfullmäktiges beslut
Val av ny ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning samt Valnämnden utses 
Jonas Luckman, Åkervägen 31, 264 37 Klippan.

5. Paul Gustafsson (S) avsägelse av uppdrag som ledamot 
i Socialnämnden och sociala utskottet.

 

Sammanfattning
Paul Gustafsson (S), Ängelholmsgatan 80, 264 31 Klippan har 2017-04-26 avsagt 
sig uppdrag som ledamot i Socialnämnden och sociala utskottet.
 
Beslutsunderlag
Paul Gustafssons avsägelse 2017-04-26.
 
Kommunfullmäktiges beslut
Paul Gustafsson (S) befrias från uppdrag som ledamot i Socialnämnden och sociala 
utskottet.

6. Tommy Andersén (SD) avsägelse av uppdrag som 
ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

 

Sammanfattning
Tommy Andersén (SD), Falkgatan 6, 264 35 Klippan har 2017-05-08 avsagt sig 
uppdrag som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden.
 
Beslutsunderlag
Tommy Anderséns avsägelse 2017-05-08.
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Kommunfullmäktiges beslut
Tommy Andersén (SD) befrias från uppdrag som ledamot i Kultur- och 
fritidsnämnde.

7. Gemensamma mål 2018  

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2017 fastställt sju gemensamma mål för 
kommunövergripande och tvärsektoriellt arbete. Dessa mål omprövas årligen och 
föreslås  för 2018 utgå från en policy för hållbar utveckling. Målen täcker 
områdena ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-07, § 97.
 
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställer gemensamma mål för kommunövergripande och tvärsektoriellt arbete.

8. Budget 2018 flerårsplan 2019-2020 Ekonomichef Jan Tingecz 
och ekonom Ingela Reimer 

Sammanfattning
Ekonomiavdelningen överlämnar härmed budgetberedningens förslag till budget 
2018 samt plan för åren 2019-2020. Förslaget innefattar resultat-, kassaflödes- och 
balansbudget, investeringsplan 2018-2021 samt uppdrag/åtagande per nämnd med 
nettoram 2018.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-07, § 98.
Budgetdokument 2018 revideras 2017-06-12 och utsänds separat 2017-06-13.
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Sskattesatsen för den kommunala utdebiteringen är oförändrad, 20,75 kr.
2. Likditetsreserven utgörs av 20,0 mnkr i checkräkningskredit.
3. Utökad investeringsbudget företa nyupplåning 2018 med 100 mnkr.
4. Omsätta befintligt lån 15 mnkr 2018-06-01.
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 2018 från Treklövern Bostads AB enligt §5 i Lagen om allmännyttiga 
kommunala bostadsföretag (boendefrämjande åtgärder) med 500 000 kr används 
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för Träffpunkt Elfdalen (Leaderprojekt).
8. I övrigt godkänna budgetförslag inklusive uppdrag/åtagande per nämnd.
 
 

9. Motion om införande av LOV (Lag Om Valfrihet) inom 
vård- och omsorgsområdet - Remiss

 

Sammanfattning
Hans Bertil Sinclair (M) har 2017-06-08 inlämnat motion om införande av LOV 
(Lag Om Valfrihet) inom vård- och omsorgsområdet.
 
Beslutsunderlag
Moderaternas motion 2017-06-08.
 
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till Socialnämnden för yttrande.

10. Motion för ett stärkande av varumärket - Svar  

Sammanfattning
Kenneth Dådring (M) har 2016-04-26 inkommit med motion om att tillse att 
skyltplatserna utmed väg 21 bekläds med skyltar med texten ”Klippans kommun -
 Här bor och mår vi bra!” och att motsvarande sätts upp vid E4 samt att utreda 
kostnader, möjliga finansieringar och drift av en till tre digitala informationstavlor 
för Klippans centralort in-/utfarter.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-03, § 92.
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås avseende att omgående tillse att skyltplatserna utmed väg 21 
bekläds med skyltar med texten ”Klippans kommun - Här bor och mår vi bra!” och 
att motsvarande sätts upp vid E4:an då behovet av variation av budskap på s.k. 
välkomstskyltar uppfylls genom nuvarande lösning.
2. Motionen anses besvarad avseende utredning av kostnader, möjliga 
finansieringar och drift av en till tre digitala informationstavlor för Klippans 
centralorts in-/utfarter.
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11. Motion om bibliotek, skola och mötesplats - Svar  

Sammanfattning
Helena Dådring (M) har 2016-10-27 inkommit med motion avseende bibliotek, 
skola och mötespats i Ljungbyhed. Motionären framför att biblioteket är en naturlig 
mötesplats som ska vara tillgänglig för alla och att Ljungbyhedsskolans biblioteket 
idag inte uppfyller kraven för skolbibliotek. Genom att placera Ljungbyhed 
bibliotek på eller i direkt anslutning till skolan får kommunen ännu ett bibliotek 
som kan nyttjas av fler invånare och bli en mötesplats.
Motionen har remitterats till Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har ställt sig 
positiva till att en utredning genomförs kring möjlighet att Ljungbyheds bibliotek 
integreras med Ljungbyhedsskolans.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-03, § 93.
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Uppdrar åt Kultur- och fritidsnämnden att utreda möjligheten att integrera 
Ljungbyheds bibliotek med Ljungbyhedsskolans skolbibliotek.
2. Motionen anses därmed besvarad.
 

12. Motion gällande framtidens äldreomsorg i Klippans 
kommun - Svar

 

Sammanfattning
Vänsterpartiets partigrupp inkom 2016-10-21 med motion avseende framtidens 
äldreomsorg i Klippans kommun. Motionen remitterades till Socialnämnden för 
yttrande. Socialnämnden beslutade 2017-04-26, § 97, om att godkänna 
förvaltningens förslag till yttrande över motionen. Arbetsutskottet beslutade 2017-
05-22 att motionen anses besvarad.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-07, § 108.
 
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad.
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13. Årsredovisning 2016 för Söderåsens miljöförbund  

Sammanfattning
Söderåsens miljöförbund har överlämnat årsredovisning 2016 för godkännnande 
och beviljande av ansvarsrihet.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-03, § 86.
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänner årsredovisning 2016 för Söderåsens miljöförbund.
2. Beviljar inte ansvarsfrihet för dåvarande ordförande Marianne Zackrisson och 
vice ordförande Markus Zadenius.
3. Beviljar direktionens övriga enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2016.

14. Återställande av balanskravsresultat för Söderåsens 
miljöförbund

 

Sammanfattning
Medlemskommunerna ska utöver årsredovisning och ansvarsfrihet även ta ställning 
till förbundets underbalansering av budget d.v.s. om underskottet ska återställas.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-07, § 104.
 
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänner att 2016 års negativa balanskravsresultat om 2 972 tkr inte regleras med 
motiveringen att det negativa resultatet beror på synnerliga skäl, vilket är föranlett 
av extraordinära kostnader för avtal gällande avgångsvederlag.

15. Årsredovisning 2016 för AV Media Skåne  

Sammanfattning
AV Media har 2017-05-16 inkommit med årsredovsning för år 2016. 
Ekonomikontoret har tagit del av redovisningen, beaktat revisorernas 
anmärkningar och föreslår godkänna årsredovisning 2016 för AV Media samt 
bevilja ansvarsfrihet för förbundets direktion.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-07, § 105.
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänner AV Medias årsredovisning för år 2016.
2. Beviljar förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2016, beaktat revisorernas anmärkningar.

16. Ändring av basår vid indexuppräkning för 
avgifter/ersättningar avseende socialförvaltningens 
ansvarsområde

 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-08-23 § 73 om revidering av 
avgifter/ersättningar för socialförvaltningens ansvarsområde. Beslutet innefattade 
reglering av årlig indexomräkning. Socialnämnden föreslår därför att samtliga 
indexomräkningar ska göras utifrån basår 2014.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-07, § 107.
 
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa att samtliga indexomräkningar ska ske med basår 2014.

17. Tillsynsansvar för servering av folköl  

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2017-04-26, § 95 om tydliggörande av tillsynsansvar 
avseende servering av folköl.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-07, § 109.
 
Kommunfullmäktiges beslut
Faststäler att Klippans kommun har tillsynsansvar avseende servering av folköl.
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18. Framtidens skola i Klippans kommun  

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde 2017-04-24, § 36, beslutat 
förorda att en ny skola ska uppföras för att ersätta Bofinkenskolan och att den nya 
skolan ska tas i bruk senast höstterminen 2020. Preliminärt kostnadsberäknas den 
nya skolan till cirka 200 mkr. Vidare beslutade nämnden förorda att Vedby skola 
ska renoveras och byggas till för att bli 2-parallellig. Renovering och tillbyggnad 
kostnadsberäknas preliminärt till cirka 100 mkr. Vid Arbetsutskottets sammanträde 
2017-05-22 presenterade skolchef Rose-Marie Bergman arbetet med framtagande 
av effektmål vilka är politiska mål som ska fungera vägledande för processen kring 
byggnationen av den nya skolan. Alla beslut och övervägande som görs längs 
vägen ska mätas mot dessa mål. Arbetsutskottet beslutade 2017-05-22, § 75, att 
uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att arbeta fram förslag på Effektmål 
vilka ska presenteras för Kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-07 samt att 
överlämna ärendet utan eget förslag.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-07, § 96.
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Det ska uppföras en ny skola, i första hand vid gamla fotbollsplanen vid 
Kristoffers väg i Klippan och i andra hand vid förskolan Täppan, för att ersätta 
Bofinkenskolan. Den nya skolan ska kunna tas i bruk senast till höstterminen 2020.
2. Finansieringen av den nya skolan hanteras i budget 2018 och investeringsplanen 
för 2019-2021.
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Fyllnadsval efter Ulrika Sommén (SD) av uppdrag som 
ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

KS 2017.0306
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-04-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41

Ulrika Sommén (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i Kultur- 
och fritidsnämnden 
KS 2017.0306

Ärendet
Ulrika Sommén (SD), Repslagaregatan 5, 264 32 Klippan har 2017-04-10 avsagt sig 
uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.
 
Beslutsunderlag
Ulrika Somméns avsägelse 2017-04-10.
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ulrika Sommén (SD) befrias från uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.
2. Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden bordlägges.
_____
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Fyllnadsval efter Anette Nellvi (SD) av uppdrag som ersättare 
i Barn- och utbildningsnämnden

KS 2017.0193
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-04-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43

Fyllnadsval efter Anette Nellvi (SD) av uppdrag som ersättare i Barn- 
och utbildningsnämnden 
KS 2017.0193

Ärendet
Anette Nellvi (SD), Björnbärssnåret 26, 264 53 Ljungbyhed avsade sig 2017-02-28 
uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden.
Anette Nellvi befriades från uppdragen 2017-02-28, § 24 och fyllnadsvalet avseende 
ersättare i Barn- och utbildningnämnden bordlades.
I Kommunfullmäktige 2017-03-28 bordlades val av ny ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden.
 
Beslutsunderlag
Anette Nellvis avsägelse 2017-02-28.
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-28, § 31.
 
Kommunfullmäktiges beslut
Val av ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden bordlägges.
_____
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Fyllnadsval efter Gunilla Mårtensson (SD) av uppdrag som 
ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning samt 

Valnämnden

KS 2017.0160
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-04-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44

Fyllnadsval efter Gunilla Mårtensson (SD) av uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktiges valberedning samt Valnämnden 
KS 2017.0160

Ärendet
Gunilla Mårtensson (SD), Infanterigatan 15 G, 264 51 Ljungbyhed avsade sig uppdrag 
som ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning samt Valnämnden.
Gunilla Mårtensson befriades från uppdragen 2017-02-28, § 15 och fyllnadsvalet 
bordlades.
I Kommunfullmäktige 2017-03-28 bordlades val av ny ersättare i Kommunfullmäktiges 
valberedning och Valnämnden.
 
Beslutsunderlag
Gunilla Mårtenssons avsägelse 2017-02-13.
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-28, § 30.
 
Kommunfullmäktiges beslut
Val av ny ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning och Valnämnden bordlägges.
_____
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Paul Gustafsson (S) avsägelse av uppdrag som ledamot i 
Socialnämnden och sociala utskottet.

KS 2017.0374
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Tommy Andersén (SD) avsägelse av uppdrag som ledamot i 
Kultur- och fritidsnämnden

KS 2017.0416
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Gemensamma mål 2018

KS 2016.1651
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98

Gemensamma mål 2018 
KS 2016.1651

Ärendet
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2017 fastställt sju gemensamma mål för 
kommunövergripande och tvärsektoriellt arbete. Dessa mål omprövas årligen och föreslås 
för 2018 utgå från en policy för hållbar utveckling. Målen täcker områdena ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet.

Vid Arbetsutskottets sammanträde framkom synpunkter kring formulering av målen 
"Andelen sorterat avfall",  "Den upplevda diskrimineringen" och "Den upplevda 
tryggheten" vilka därefter reviderats inför Kommunstyrelsens sammanträde
2017-06-07.
 
Kommunstyrelsen föreslås fastställa gemensamma mål.
 
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-05-22, § 79.
Gemensamma mål (rev. 170607), bilaga KS § 98/17.
 
Kommunstyrelsens beslut

Fastställer gemensamma mål för kommunövergripande och tvärsektoriellt arbete.
_____
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 2017-05-22  

 
Förslag till gemensamma mål för 2018 
”Klippan – en kommun där vi tillsammans skapar goda förutsättningar att växa upp, leva och verka. Här bor och mår vi bra!” 

Gemensamma mål 2018 
KS och alla nämnder 

Mått 

Kommunens folkhälsoindex ska öka. 
 

Indexvärde från Region Skånes folkhälsoenkäter 

Andelen osorterat avfall ska minska. 
 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk 
behandling, andel %. 

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

Körsträcka per invånare och år. 
(Avser fordon registrerade i Klippan minskat med den andel som är miljöfordon) 

Diskrimeringen ska minska. Enkät och/eller medborgarpanel 

Tryggheten ska öka. 
 

Värde från polisens trygghetsmätning 
 

Resultaten i grundskolan ska förbättras. 
 

Meritvärde år 9 
 

Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Budgetavvikelse  
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2017-05-22

Förslag till gemensamma mål för 2018
”Klippan – en kommun där vi tillsammans skapar goda förutsättningar att växa upp, leva och verka. Här bor och mår vi bra!”

Fullmäktigemål Gemensamma mål 2018
KS och alla nämnder

Mått

 Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och 
livskvalitet för invånarna.

Kommunens folkhälsoindex ska öka. Indexvärde från Region Skånes folkhälsoenkäter

Andelen osorterat avfall ska minska. Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, 
inklusive biologisk behandling, andel %.

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

Körsträcka per invånare och år.
(Avser fordon registrerade i Klippan minskat med den 
andel som är miljöfordon)

Diskrimeringen ska minska. Enkät och/eller medborgarpanel

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

Tryggheten ska öka. Värde från polisens trygghetsmätning

 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.

Resultaten i grundskolan ska förbättras. Meritvärde år 9

 Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och 
jämlikhet.

- Redovisas som Q-tal

- Andel med utländsk bakgrund i förvaltningen  
jämfört med befolkningen i kommunen.

- Andel av det minst representerade könet i 
förvaltningarna

 Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god 
ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och 
omprövning.

Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse 
skall åtgärder vidtas.

Budgetavvikelse 
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 99

Budget 2018 samt flerårsplan 2019-2020 
KS 2016.1651

Ärendet
Ekonomiavdelningen överlämnar härmed budgetberedningens förslag till budget 2018 
samt plan för åren 2019-2020. Förslaget innefattar resultat-, kassaflödes- och 
balansbudget, investeringsplan 2018-2021 samt uppdrag/åtagande per nämnd med 
nettoram 2018. Komplettering med information kring styrsystem/budgetprocess, 
budgetrestriktioner, anvisningar för återrapportering samt ekonomisk översikt kommer 
ske till Kommunstyrelsens sammanträde 7 juni.
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
1. Skattesatsen för den kommunala utdebiteringen är oförändrad, 20,75 kr.
2. Likviditetsreserven utgörs av 20,0 mnkr i checkräkningskredit.
3. För utökad investeringsbudget företa nyupplåning 2018 med 100 mnkr.
4. Omsätta befintligt lån 15 mnkr 2018-06-01.
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 2018 från Treklövern Bostads AB enligt §5 i Lagen om allmännyttiga
    kommunala bostadsföretag (boendefrämjande åtgärder) med 500 000 kr används för
    Träffpunkt Elfdalen (Leaderprojekt).
8. I övrigt godkänna budgetförslag inklusive uppdrag/åtagande per nämnd enligt bilaga.
 
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-05-22, 80.
Budget 2018 (rev. 170601).
Majoritetens budgetförslag, bilaga a Ks § 99/17.
Moderaternas budgetförslag, bilaga b Ks § 99/17.
Liberalernas budgetförslag, bilaga c Ks § 99/17.
 
Yrkande
Johan Pettersson (S) yrkar att:
- 1,6 mnkr avsätts för satsning inom kollektivtrafik för att återinsätta linje 520 samt att
  400 000 kronor avsätts för insatser på det sociala området i viss omfattning för
  återställning av tidigare besparingsåtgärder- totalt 2 mnkr. Detta finansieras genom 
  inteckning av ytterligare 50 personer i befolkningsprognosen vilket motsvarar 2,5 mnkr.
  Detta innebär att överskottsmålen på 2% nås.
- 2 mnkr avsätts till förprojektering av Vedby skola samt att 250 000 kronor avsätts för
  detaljplanearbete och markköp Järnvägsövergångsprojektet- totalt 2, 25 mnkr.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Kenneth Dådring (M) yrkar att:
- samtliga nämnder och styrelsen åläggs ett effektiviseringskrav på 1,1%
- Socialnämnden efter effektiviseringskravet ges utökade resurser med
  4 500 000 kronor att fördelas med inriktning mot äldrevården
- Barn- och utbildningsnämnden efter effektiviseringskravet ges utökade
  resurser med 5 500 000 kronor att fördelas med inriktning mot förskola
  och pedagogisk omsorg
- Kommunstyrelsen efter effektiviseringskravet ges utökade resurser med 
  4 200 000 kronor att fördelas med inriktning mot "En levande landsbygd"
- Tekniskt utskott, Personalutskott och Barn- och utbildningsnämndens
   arbetsutskott avvecklas
- Sociala utskottet förändras till att enbart bestå av ordinarie ledamöter
- besparingarna av en minskad politisk organisation direkt går till att återupprätta
  de sociala aktiviteter som tidigare låg under äldrepedagogens ansvarsområde
- föreslagna effektiviseringar inte ska ses som en reducering av personal i den
  direkta verksamheten. Det ska inte heller ses som om att personal i den direkta
  verksamheten ska jobba varken mer eller mindre
- i övrigt yrkas bifall till Kommunstyrelsens förslag

Tommy Cedervall (L) yrkar att:
- två miljoner kronor används under 2018 för att förstärka lärartätheten på våra
  förskolor. Det finansieras 2018 genom att använda pengar ur de sociala
  investeringsfonderna. Fortsatt finansiering behandlas i budgetarbetet inför 2019.
- i investeringsbudgeten inte avsätta 33 mijoner kronor till Vedby skola 2020. De
  pengarna avsätts istället till förskola i Ljungbyhed och förbättringar av Pilagårdskolan
  i Östra Ljungby.
- i övrigt ställa oss bakom budgetberedningsförslag enligt KS 2016.1651
 
Tommy Cedervall (L) och Kenneth Dådring yrkar avslag på Johan Pettersson yrkande 
avseende att avsätta två miljoner kronor för förprojektering av Vedby skola.
 
Johan Pettersson (S) yrkar avslag på Moderaternas och Liberalernas budgetförslag till 
förmån för Arbetsutskottets förslag med tillägg enligt eget yrkande.
 
Robert Larsson (KD) yrkar bifall till Kenneth Dådrings förslag.
 
Ordföranden ställer proposition på Johan Petterssons, Kenneth Dådrings och Tommy 
Cedervalls förslag.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen bifallit Johan Petterssons förslag.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Med anledning av besluten presenteras reviderad budget till Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-06-20.
 
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige
1. Skattesatsen för den kommunala utdebiteringen är oförändrad, 20,75 kr.
2. Likviditetsreserven utgörs av 20,0 mnkr i checkräkningskredit.
3. För utökad investeringsbudget företa nyupplåning 2018 med 100 mnkr.
4. Omsätta befintligt lån 15 mnkr 2018-06-01.
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 2018 från Treklövern Bostads AB enligt §5 i Lagen om allmännyttiga
    kommunala bostadsföretag (boendefrämjande åtgärder) med 500 000 kr används för
    Träffpunkt Elfdalen (Leaderprojekt).
8. Avsätta 1,6 mnkr för satsning inom kollektivtrafik för att återinsätta linje 520.
9. Avsätta 400 tkr för insatser på det sociala området i viss omfattning för
    återställning av tidigare besparingsåtgärder.
10. Avsätta 2 mnkr till förprojektering av Vedby skola.
11. Avsätta 250 tkr för detaljplanearbete och markköp avseende Järnvägs-
      övergångsprojektet.
12. I övrigt godkänna budgetförslag inklusive uppdrag/åtagande per nämnd.

Deltar ej i beslutet
Sverigedemokraternas partigrupp deltar ej i beslutet.

Reservation
Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas partigrupper reserverar sig mot 
beslutet.
_____
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Datum
2017-06-12

Beteckning

   Ekonomiavdelningen

Ert datum Er beteckning

Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida Bankgiro
264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00 0435-28160 www.klippan.se 991-2122

Direkttelefon E-post Postgiro 
8 29 79-6

Kommunstyrelsen

Budget för 2018 samt plan 2019-20
Ekonomiavdelningen överlämnar härmed budgetberedningens förslag till budget 2018 
samt plan för åren 2019-2020. Förslaget innefattar resultat-, kassaflödes- och 
balansbudget, investeringsplan 2018-2021 samt uppdrag/åtagande per nämnd med 
nettoram 2018. 

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar 

 Att skattesatsen för den kommunala utdebiteringen är oförändrad, 20,75 kr

 Att likviditetsreserven utgörs av 20,0 mnkr i checkräkningskredit

 Att för utökad investeringsbudget företa nyupplåning 2018 med 100 mnkr

 Att omsätta befintligt lån 15 mnkr 2018-06-01

 Att eventuella volymförändringar inom Barn- och utbildningsnämndens område 
regleras i budgeten två gånger per år, efter mätning 15 februari samt 
15 september.

 Att avsätta 150 tkr till kommunfullmäktiges förfogande

 Att utdelning 2018 från Treklövern Bostads AB enligt §5 i Lagen om 
allmännyttiga kommunala bostadsföretag  (boendefrämjande åtgärder) med
500 000 kr används för Träffpunkt Elfdalen (Leaderprojekt).

 Att i övrigt godkänna budgetförslag inklusive uppdrag/åtagande per nämnd enligt 
bilaga. 

Jan Tingecz Ingela Reimer
ekonomichef ekonom
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KOMMUNSTYRELSENS 

ORDFÖRANDE 
Nu har vi kommit halvvägs in i 2017 års verksamhet och budget. Hittills ser det ut som att alla 

verksamheter utom Socialnämnden, kommer att klara sig utan större avvikelser. Socialnämnden 

har som det ser ut i nuläget, stoppat upp underskottet och flaggar för en prognos på - 5,3 Mnkr 

vid årets slut (-23,5 Mnkr 2016). Klarar vi hålla detta är jag stolt men inte nöjd, som vi brukar säga 

inom mitt parti. Vi har med gemensamma krafter fått kontroll på utgifterna och även om det har 

varit och fortfarande är tufft, ser vi att verksamheten nu är mer kontrollerad och kvalitetssäkrad. 

Vi ska ha en bra verksamhet men den måste anpassas utifrån det ekonomiska utrymme som 

finns. En eloge till alla dem som har gjort anpassningen möjlig! Nästa steg blir att faktiskt få en 

balanserad budget utan underskott! 

2018 kommer att bli ett år med många satsningar. En del kommer att startas upp redan 2017. En 

av satsningarna är ny förskola med 8 avdelningar. Den kommer dock inte att bli klar förrän en bit 

in på 2019. Sedan ska även en ny skola som ska ersätta Bofinkenskolan påbörjas. Detta arbete 

kommer att fortsätta in i 2020 innan den står klar för inflyttning. Nya Snyggatorpsskolan ska 

fortsätta renoveras och GC-väg Östra Ljungby/Gråmanstorp påbörjas för att slutföras 2019. Ett 

annat stort projekt som kommer att involvera många är Sågen-projektet. Under 2018–19 ska hu-

set ställas iordning i samverkan med föreningslivet, för att möta upp de behov man har i sina 

verksamheter. En av satsningarna kommer redan i år och det är skateparken i Sågens närhet. 

Dessutom kommer friluftsbadet i Ljungbyhed att invigas sommaren 2017. 

I investeringsplanen drar vi med de ovan uppräknade satsningarna, upp investeringarna för år 

2018 till hela 165,4 Mnkr och 2019 ser just nu ut att bli ännu högre, nämligen 195 Mnkr. Dock är 

det helt nödvändigt att vi säkerställer att vi t.ex. har bra och tillräckligt många platser i förskola, 

skola och äldreomsorg för att vi ska kunna matcha det faktum att kommunen växer befolk-

ningsmässigt. Vi har ett befolkningsmål att vi år 2026 ska vara 19 500 invånare och för att uppnå 

detta krävs det insatser på alla fronter. 

2018 kommer att bli året då det tillförs ett antal nya bostäder i främst tätorten Klippan. Förhopp-

ningsvis sprider sig intresset till att bygga i större omfattning även till övriga områden i kommu-

nen. Det faktum att vi fick 302 nya invånare 2016 och att vi fortsätter att växa befolkningsmässigt 

gör att vi måste ha en beredskap för fler områden som är lämpliga att bebygga. Alltså är det även 

stort tryck på att ta fram detaljplaner nu och framöver. Det gäller även planer för företagsetable-

ringar i både Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby. 

Resultatet för 2016 landade på 17,4 Mnkr och 2017 har vi siktet inställt på 10,3 Mnkr. Dock behö-

ver vi, för att hålla oss till målet 2 % överskott, ca 17 Mnkr 2017 i årsresultat och ca 18 Mnkr 2018 

för att betrakta resultatet som gott och hållbart. Budgeten för 2018, kommer om vi håller oss till 

planerna, att bli 18,5 Mnkr som är vårt mål. Låt oss alla arbeta hårt för att detta ska infrias. 

Med denna kombination av återblick och framtidsbeskrivning, avslutar jag med att lyfta vår vis-

ion: Klippan – en kommun där vi tillsammans skapar goda förutsättningar att växa upp, leva 

och verka. Detta kan vi endast åstadkomma om vi går i takt, d.v.s. arbetar sida vid sida. Med den 

personalstyrka och det engagemang alla anställda och även de folkvalda visar, har jag en stark 

tro på att vi de facto når både mål och vision! Här bor och mår vi bra! 

 

Kerstin Persson 

Kommunalråd  
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BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 

ÅREN 2018 - 2020 
 

Konjunkturen och skatteunderlaget bromsar in 
 

Svensk ekonomi ångar på 

Den svenska ekonomin avslutade fjolåret starkt. För helåret 2016 beräknas BNP ha ökat med 3,5 

procent. Skottår och ett relativt stort antal arbetsdagar gör att nivån blir extra hög. Justerat för 

effekterna av en ändrad kalender begränsas tillväxten till 3,2 procent. För i år räknar vi med att 

tillväxten i svensk ekonomi blir fortsatt hög. I kalenderkorrigerade termer beräknas BNP växa 

med 2,8 procent. Den fortsatt höga produktionstillväxten baseras på att det i år blir bättre fart på 

exporten och hushållens konsumtionsutgifter. Däremot beräknas investeringar och offentlig kon-

sumtion växa i något långsammare takt. 

 

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och skatteun-

derlaget fortsätter växa i snabb takt. Arbetslösheten pressas tillbaka och når mot slutet av i år, 

2017, ner i en nivå som är jämförbar med de nivåer som rådde föregående högkonjunktur, dvs. 

strax innan finanskrisens utbrott. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneut-

vecklingen bli fortsatt dämpad. Inte heller inflationen når några högre tal utan tolvmånaderstalen 

för KPI fortsätter i år hålla sig under 2 procent. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styr-

räntan till i början av nästa år. 

 

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi förutsätts stabiliseras på en hög nivå nästa år. Därefter be-

räknas konjunkturläget normaliseras. Det innebär att BNP, sysselsättning och skatteunderlag 

utvecklas svagare än under åren innan. Särskilt svag blir utvecklingen 2019 och 2020 i samband 

med att konjunkturläget gradvis försvagas. BNP beräknas då årligen växa med cirka 1½ procent 

att jämföra med 2,2 procent 2018 och 3–4 procent åren 2015–2017. Sysselsättningen i form av arbe-

tade timmar beräknas samtidigt inte längre öka. För kommunsektorns del innebär det en väsent-

ligt svagare utveckling av skatteunderlaget än åren innan. Det är också, i reala termer, liktydigt 

med en svagare utveckling än normalt. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt proble-

matisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg samtidigt växer extra snabbt. 

 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 

Procentuell förändring om inte annat anges 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

BNP* 3,9 3,2 2,8 2,2 1,6 1,5 

Sysselsättning, timmar* 1,0 1,9 1,5 0,3 0,0 0,0 

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

Timlön, nationalräkenskaper-

na 

3,2 

2,3 3,0 

3,1 3,4 3,4 

Timlön, konjunkturlönestatis-

tiken 

2,4 

2,6 2,9 

3,1 3,4 3,4 

Konsumentpris, KPIF-KS 0,6 1,3 1,7 1,9 2,0 2,0 

Konsumentpris, KPI 0,0 1,0 1,6 2,3 2,7 2,8 

Realt skatteunderlag 2,1 2,3 2,0 0,8 0,4 0,5 

Befolkning 1,1 1,2 1,3 1,2 1,1 1,1 

 

*Kalenderkorrigerad utveckling. Kalenderkorrigerad innebär att det faktiska värdet  

 är korrigerat för effekten av olika antal arbetsdagar inom kvartalen 

 

  

35 (223)



KLIPPANS KOMMUN  BUDGET 2018 

sida 4 

 

Skatteunderlagstillväxten växlar ner nästa år 

Skatteunderlagsprognosen är baserad på den samhällsekonomiska bild som presenteras i Makro-

Nytt, 1/2017 och sammanfattas här ovan. 

Den starka tillväxten av skatteunderlaget vi såg år 2015 väntas fortsätta i nästan lika snabb takt 

2016 och 2017 (diagram 1). År 2016 ökade antalet arbetade timmar dubbelt så mycket som 2015 

men lönesumman tilltog bara marginellt mer. Samtidigt ökade inkomsterna av sociala ersättning-

ar endast svagt och grundavdragen steg mer än året innan. Den sammantagna effekten är en liten 

nedgång i skatteunderlagstillväxten. 

År 2017 avtar skatteunderlagets ökning ytterligare något. Det hänger ihop med att sysselsätt-

ningsutvecklingen dämpas samt minskade utbetalningar av sjukpenning och arbetslöshetsersätt-

ningar. (Källa SKL cirkulär 17:06) 

 

Läget för Klippans kommun 
 

Ekonomin t o m 2016 

Resultatet för 2016 visar på 17,4 mnkr och innebär att vi når målet på god ekonomisk hushållning 

vad gäller vårt finansiella mål på 2 % av skatter och statsbidrag. 

Resultatet för 2015 hamnade på 8,8 mnkr. Exklusive medel från AFA på 7,3 mnkr och bidrag från 

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

Resultatet för 2014 hamnade på +/-0 efter en utdelning från vårt småindustribolag SIKAB på 6 

mnkr. 

 

Ekonomin 2017 

Det budgeterade resultatet för 2017 var ursprungligen 16 mnkr men i och med beslut av komplet-

teringsbudgeten i KF 2017-04-24  är det nu fastställt till 10,3 mnkr. 

Av extra tillskott på 10 miljarder till kommunerna har vi inkluderat 13.0 mnkr i budget 2017. 

Urspungsprognosen var 13,6 mnkr och slutbeskedet för tilldelningen är fastställd till 11 mnkr. 

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 att arbeta intensivt för att kom-

munen ska ha en budget i balans för helåret 2017 

 

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  

Vår totala sjukfrånvaro för Klippans kommun som arbetsgivare ökade under 2016 till 6,6 % av 

den totala arbetstiden. Motsvarande siffror för 2015 var 6,2 % och för 2014 5,5 %. Det är främst 

socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen som ökar och det är dit analys och 

åtgärder i första hand riktas.  

 

Befolkningsutvecklingen 

Befolkningssiffrorna fortsätter att visa en positiv utveckling. Sedan 2001 har befolkningen stadigt 

ökat varje år. Under 2016 ökade befolkningen med 302 personer till 17 219 personer.  

Födelseöverskottet är negativt med 9 personer. Invandringsöverskottet är 229 personer och inri-

kes flyttningsöverskott 79 personer. 

Befolkningstalet 2017-03-31 var 17 03 04 d.v.s. en ökning med 85 personer de 3 första månaderna. 

I underlaget har vi räknat med 17 136 invånare för budget 2018.  
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Sammanfattande framtidsutsikter  
 

Resultat 2018-2020 

Ramutrymmet för budget 2018 för respektive nämnd är en oförändrad ram, jämfört med 2017 

(exklusive löneökningar). För åren 2019 och 2020 gäller samma princip.  

Ökningen av skatter och bidrag har reducerats från 5,83 % för 2016 till 4,19 % för 2017, för att 

sjunka till 3,11 % 2018. Vidare en fortsatt nedåtgående trend för 2019 och 2020 till 2,56 % respek-

tive 2,55 %. Detta skatteunderlag räcker knapp till för att täcka lönekostnadsutvecklingen. 

För 2019-2020 har vi lagt in en ökning med 80 personer per år i skatteberäkningarna 

Budgeterat resultat för 2018 är 18,5 mnkr, 2019 19,2 mnkr och 2020 19,7 mnkr. 

 

Rubriker från Ekonomirapporten från SKL 2017-05-10  

 

 Investeringar och effektiviseringar nödvändiga framöver 

 Gapet mellan intäkter och kostnader växer 

 Stora investeringsbehov i skola, sjukvård och äldreomsorg 

 Effektiviseringar och ökade statsbidrag behövs 

 

Kommunernas ekonomi allmänt 

Kommunernas resultat 2016 var ett av de starkaste någonsin trots att kostnaderna ökade ovanligt 

kraftigt. De närmaste åren kommer den kraftiga ökningen av antalet barn och äldre fortsätta. 

Denna ökning motsvaras inte av en lika stor tillväxt i skatteunderlaget. Fram till 2020 kommer ett 

gap uppstå mellan underliggande intäkter och kostnader på 40 miljarder kronor om verksamhet-

en fortsätter utvecklas som hittills. Detta är inte hållbart. Gapet måste täckas, vilket kan ske på 

olika sätt och det troligaste är en kombination av olika åtgärder. 

 

Svensk ekonomi förstärks i år och nästa år  

Den svenska ekonomin utvecklas fortsatt starkt och BNP växer i år med cirka 3 procent. Högkon-

junkturen når nästa år sin topp varefter konjunkturen långsamt återgår till balans. Det innebär att 

utvecklingen av sysselsättningen stagnerar 2019 och 2020. I våra beräkningar blir tillväxten och 

skatteunderlaget därmed svagare. Samtidigt växer befolkningen och behoven av kommun-

sektorns verksamhet i fortsatt snabb takt vilket skapar stora problem för kommuner och lands-

ting att finansiera sin verksamhet. 

 

Utmaningar och insatser 

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

effektivisera – att hitta nya lösningar inom befintliga budgetramar. 

Viktigaste framöver är att ha en stram ekonomisk politik, samtidigt som vi skall ha god framför-

hållning och leverera väl analyserade och genomarbetade beslutsunderlag. 

Vidare finns avsatt 2,5 mnkr (där endast 0,2 mnkr har använts 2016) för Sociala investeringar 

2016, 2,0 mnkr för 2017 och 2,0 mnkr för 2018, för att långsiktigt komma i bättre balans med eko-

nomin. 

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 närva-

rande) 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 ny förskola och grundskola i Klippans Kommun innebärande kraf-

tig nyupplåning. 

Vårt kommunövergripande befolkningsmål på 19 500 invånare år 2025 (snitt på 250 per år) är 

ambitiöst och med den positiva utvecklingen av befolkningsutvecklingen under 2016 på 

 + 302 invånare (totalt 17 219 per 2016-12-31) uppstår ökade krav på infrastruktur, bostadsbyg-

gande och service i kommunen. 
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Översyn av äldreboende och fastighetsbestånd måste intensifieras. Gator och va-ledningar behö-

ver förbättras och vi kommer att få många nya krav från våra kommuninvånare, Vi ser bl. a. det 

utökade trycket inom kultur– och fritidssektorn. Vi måste också beakta ökade behov som kan 

uppkomma inom det sociala området. Som vanligt blir det stora arbetet att prioritera. 

 

Avslutningsvis bidrar följande till att skapa en god ekonomi:  

 

 

 

 

 

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. De övergripande målen 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 verk-

samhet. 

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 häm-

tas 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 
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. Fullmäktige-

målen adresseras som ett uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna tillsammans med tillde-

lad 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. 

Gemensamma mål 
För samordnade satsningar inom strategiska områden har Kommunfullmäktige antagit ett antal 

gemensamma mål. Dessa gäller hållbar utveckling inom miljö, folkhälsa, inkludering och eko-

nomi. Dessa mål hanteras av kommunstyrelsen och fördelas sedan till de olika förvaltningarna i 

en gemensam förvaltningsplan.  

Gemensamma nämndsmål 2018 
 

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

Gemensamt nämndsmål: 

Kommunens folkhälsoindex ska öka. 

 

  

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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Fullmäktigemål: 
Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.  
 

Gemensamt nämndsmål: 

Andelen osorterat avfall ska minska. 

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

Diskrimeringen ska minska. 

Tryggheten ska öka. 

 

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. 
 

Gemensamma nämndsmål: 

Resultaten i grundskolan ska förbättras. 
 

 

Fullmäktigemål: 
Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga  

till anpassning och omprövning. 
 

Gemensamt nämndsmål: 

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 förvalt-

ningschefen. Den delges den politiska nivån för kännedom och fungerar som ett ”kontrakt”  

mellan förvaltningschefen och kommundirektören. 
 

Strategiska nyckeltal (Q-nyckeltal) 

Från och med budget 2017 införs en sammanställning av strategiska nyckeltal som inte är mål-

satta 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 inter-

valler. 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 rambe-
hov 

 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 rambe-
hov 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 målana-
lys. 
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 investe-

ringsbudget 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 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 Kom-

munstyrelsen. Vid befarat underskott skall åtgärdsplan snarast tas fram och meddelas till kom-

munstyrelse. 

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 åtgär-

der 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. 
 

  

45 (223)



KLIPPANS KOMMUN  BUDGET 2018 

sida 14 

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 färdig-

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

kapitalkostnader vid årsskifte. Redovisning av avslutade investeringsprojekt skall alltid rapport-

eras 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 

Flyktingmottagning 

Kris- och säkerhet 

 

Inom resultatområdet Barn- och utbildningsnämnd finns nollenheterna: 

Gymnasieskolan inkl gymnasiesärskola 
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EKONOMISK ÖVERSIKT 

Årets resultat 
För 2018 samt planåren 2019-20 ligger årets resultat på 2% av skatter och bidrag vilket innebär att 

vårt finansiella mål uppnås.  

 

Även vid senaste bokslutet 2016 hamnade resultatet på rätt nivå utifrån det uppsatta målet med 

17,4 mnkr i årets resultat. Däremot har kommunens resultat inte varit tillfredsställande under 

åren 2013-15. 2013 hamnade resultatet på -6,3 mnkr trots att kommunen fick återbetalda 

sjukförsäkringspengar, sk AFA-pengar, på nästan 15 mnkr. Den främsta orsaken till underskottet 

var ett kraftigt budgetöverskridande på socialnämnden med -20,8 mnkr. Det var när det 

resultatet började synas på hösten 2013 som ett antal åtgärder sattes in (konsulter, krisgrupp, 

åtgärdsplaner m.m.) 

 

2014 hamnade årets resultat +-0 mnkr. I resultatet ligger en utdelning från SIKAB, kommunens 

småindustribolag, med 6,0 mnkr. Utan denna intäkt hade resultatet blivit negativt, vilket visar  

att det fortfarande fanns problem med ekonomin. Skattehöjning med 74 öre gjordes till 2015 för 

att rätta upp det ekonomiska läget. 

Kommunens resultat för 2015 visar på 8,8 mnkr, men även här är det medel från AFA om  

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

För 2017 har årets resultat sänkts till 10,3 mnkr efter kompletteringsbudgeten i april. Prognosen 

för kommunen efter april visar att alla nämnder utom socialnämnden håller sin budget. Social-

nämndens verksamheter har under flera år redovisat ekonomiska underskott som påverkar 

kommunen som helhet.  

 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och bidrag 

 

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

Under 2013 och 2014 låg procenttalet över 100 vilket visar att vi då använde mer pengar för  

löpande drift än vad skatteintäkterna medger.  

Trots att skatteintäkter och bidrag ökar med 4,2 % från 2016 till 2017 hamnar procenttalet över 

98 %.  I skatter och bidrag är det extra tillskottet från staten på 11 mnkr inkluderat 2017-2020. 
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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 – 65 mnkr. 

 

 

Den kraftiga ökning av investeringsnivån som sker 2017 - 2020 beror på stora behov i form av  

ny förskola, ny grundskola, fortsatt ombyggnation av Snyggatorpsskolan, investeringar  

i badanläggningar samt Sågen. Eventuell investering för äldreboende har inte beaktats. 

Specifikation över vilka nya investeringar som planeras framgår av investeringsplanen på  

sidorna 21-22 

 

 

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 jämfört med året innan på grund av att de kommu-

nala bolagens lån inte längre gick via kommunen. På grund av ändrade lagregler för bolagens av-

dragsrätt tar bolagen sedan dess själva upp sina lån från banken och kommunen går i borgen. Kom-

munens borgensbelopp var vid senaste årsskiftet drygt 200 mnkr Förändringen påverkar soliditeten 

eftersom kommunens tillgångar sjunker (och skulden med samma belopp) medan det egna kapitalet 

är oförändrat.  

Soliditeten sjunker kraftigt framöver vilket är kopplat till hög investeringsvolym och ökad upplåning. 
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Låneskuld 
I diagrammet visas kommunens lån per invånare. Den ökade låneskulden är kopplad till de höga 

investeringarna. För 2017 har nyupplåning budgeterats med 55 mnkr, för 2018 med 100 mnkr, 

2019 med 130 mnkr och 2020 med 25 mnkr. Det innebär att kommunens totala låneskuld kommer 

öka från 128 mnkr 2016 till 438 mnkr 2020. 

 

 

Finansnetto 
Finansnettot försämrades 2013 jämfört med åren tidigare. Det var en kraftigt utnyttjad check-

räkningskredit och under året ökad långfristig upplåning som gav ökade räntekostnader.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Den positiva påverkan på finansnettot 2014-16 beror framförallt på betydligt lägre räntor för om-

satta lån. 2016 fick kommunen även tillfälligt högre borgensintäkter på grund av retroaktiv er-

sättning från NÅRAB.  

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

klövern av tidigare givna aktieägartillskott till bolaget. 

Under 2019-20 försämras finansnettot på grund av upplåningen. Den ökade låneskulden innebär 

att varje procent som räntan ökar på kommunens lån fr o m 2020 påverkar de finansiella  

kostnaderna med 4,4 mnkr. 
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Resultatbudget 
 Bokslut Budget Budget Plan Plan 

 2016 2017 inkl KB 2018 2019 2020 

Verksamhetens intäkter 350,2 311,3 317,2 324,0 331,0 

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

Verksamhetens kostnader -1 165,4 -1 166,8 -1 188,7 -1 213,7 -1 238,3 

Jämförelsestörande kostnader -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avskrivningar -36,4 -40,2 -45,1 -49,0 -54,5 

Verksamhetens nettokostnader -852,8 -895,7 -916,6 -938,7 -961,8 

Skatteintäkter 621,1 641,8 664,2 686,7 710,4 

Gen.statsbidrag o utjämning 221,1 225,0 227,0 228,4 229,0 

Kommunal fastighetsavgift 30,7 30,6 34,4 34,4 34,4 

LSS-utjämning -2,8 9,2 9,2 9,2 9,3 

Finansiella intäkter 2,0 1,4 2,8 2,8 2,8 

Finansiella kostnader -2,1 -2,0 -2,5 -3,6 -4,4 

Resultat före extraordinära poster 17,4 10,3 18,5 19,2 19,7 

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 17,4 10,3 18,5 19,2 19,7 

Kassaflödesbudget 
 Bokslut Budget Budget Plan Plan 

 2016 2017 inkl KB 2018 2019 2020 

Årets resultat 17,4 10,3 18,5 19,2 19,7 

Justering för av- och nedskrivning 36,4 40,2 45,1 49,0 54,5 

Justering för pensionsavsättning 0,2 0,3 0,5 0,4 0,2 

Justering omklassificering mark 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Medel fr verks före förändr av rörelskap 56,4 50,8 64,1 68,6 74,4 

Ökn (-) minsk (+) kortfristiga fordringar -16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökn (-) minsk (+) exploat.verks -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökn (+) minsk (-) kortfristiga skulder -17,0 2,8 2,9 1,5 3,0 

Kassaflöde fr löpande verksamhet 21,7 53,6 67,0 70,1 77,4 

Investering mtrl anläggningstillgångar -59,7 -94,8 -165,4 -195,0 -96,0 

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

Försäljning mtrl anläggningstillgångar 0,1 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 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde fr investeringar -58,3 -94,8 -165,4 -195,0 -96,0 

Nyupptagna lån 25,0 55,0 100,0 130,0 25,0 

Amortering låneskuld -6,0 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 19,0 55,0 100,0 130,0 25,0 

ÅRETS KASSAFLÖDE -17,6 13,8 1,6 5,1 6,4 

Likvida medel vid årets början 105,6 87,9 101,7 103,3 108,4 

Likvida medel vid årets slut 87,9 101,7 103,3 108,4 114,8 

 -17,6 13,8 1,6 5,1 6,4 
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Balansbudget 
 Bokslut Budget Budget Plan Plan 

 2016 2017 inkl KB 2018 2019 2020 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar 603,7 658,3 778,6 924,6 966,1 

 därav immateriella tillgångar 3,4 3,1 2,8 2,5 2,2 

 därav mark, byggn, tekn anläggn tillgång 571,1 617,3 731,2 873,1 906,1 

 därav maskiner och inventarier 23,7 32,4 39,1 43,5 52,3 

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

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

Omsättningstillgångar 173,5 187,3 188,9 194,0 200,4 

 därav förråd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 därav exploateringsverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 därav kortfristiga fordringar 85,6 85,6 85,6 85,6 85,6 

 därav kassa och bank 87,9 101,7 103,3 108,4 114,8 

Summa tillgångar 777,2 845,6 967,5 1 118,6 1 166,5 

      

Eget kapital 444,1 454,4 472,9 492,1 511,8 

Just EK omf till skuld VA-kollektivet -0,4     

 därav årets resultat 17,4 10,3 18,5 19,2 19,7 

      

Avsättningar 13,4 13,7 14,2 14,6 14,8 

Avsättningar för pensioner 13,4 13,7 14,2 14,6 14,8 

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

      

Skulder      

Långfristiga skulder 129,2 184,2 284,2 414,2 439,2 

 därav långfristiga skulder 129,2 184,2 284,2 414,2 439,2 

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

Kortfristiga skulder 190,4 193,3 196,2 197,7 200,7 

Summa skulder 319,6 377,5 480,4 611,9 639,9 

      

Summa skulder, avsättningar       

och Eget kapital 777,2 845,6 967,5 1 118,6 1 166,5 

      

Ansvarsförbindelser      

Pensionsförpliktelser inkl löneskatt 320,5 314,9 307,9 305,6 301,6 

Borgensförbindelser 204,6 253,9 253,9 253,9 253,9 
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Nettobudget per nämnd 
mnkr Bokslut 2016 Budget 2017 

inkl KB 

Budget 2018 

Kommunstyrelse -87,5 -102,8 -109,0 

Plan- och byggnämnd -2,4 -2,9 -2,8 

Kultur- och fritidsnämnd -39,8 -45,0 -45,2 

Barn- och utbildningsnämnd -372,2 -388,3 -397,3 

Socialnämnd -335,7 -328,3 -335,0 

Revision -0,7 -0,8 -0,8 

TOTALT VERKSAMHETEN -838,2 -868,1 -890,1 

Finansförvaltning 855,6 878,4 908,6 

TOTALT KOMMUNEN 17,4 10,3 18,5 

 

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.  

 

Löneökningarna för 2017 med helårseffekt 2018 är utlagda i nämndernas ramar.  

Dessutom har kompensation för höjd KP (kompletteringspension) fördelats ut på nämnderna. 

Motsvarande ökning finns som en intäkt på finansförvaltningen eftersom denna del av  

PO-pålägget (personalomkostnadspålägget) är intern och ska täcka pensionskostnader.  

Kompletteringspensionen är höjd med 0,87% till 7,70% (2017; 6,83%). Totalt blir PO-pålägget 

39,20% för 2018 (2017: 38,33%). Ökningen av KP är enligt rekommendation från SKL (Sveriges 

kommuner och landsting).  

 

Löneökningarna 2018 för tekniska förvaltningens 0-enheter samt elevpengen på gymnasiesko-

lan är redan utlagd i nämndernas budgetramar. För alla övriga finns budgeten för 2018 års 

löneökningar på finansförvaltningen tills avtalen är klara. 

 

Förändringarna i nämndernas budgetramar för 2018 framgår av respektive nämnds uppdrag. 
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Investeringsplan 2018-2021 
Under planperioden kommer stora investeringar att göras. Kommunen ska bygga en ny förskola 

med 8 avdelningar i Klippan eftersom antal barn i förskoleåldern ökat de senaste åren. Projekte-

ringen startar under 2017 och förskolan planeras att stå klar under våren 2019. 

Etapp 4 av ombyggnationen på Snyggatorpsskolan finns budgeterad 2018 med 14 mnkr och är 

den sista etappen i ombyggnation/tillbyggnad av klassrum och lärararbetsrum.  

Under åren 2017-2020 finns 168 mnkr avsatta för en ny skola i östra Klippan. En skolutredning 

har gjorts där olika alternativ tagits fram. Under 2017 kommer beslut tas om vilket alternativ som 

ska genomföras. 

Ett annat stort projekt som ska genomföras under 2018 är Sågen där olika föreningars verksamhet 

ska samlas. Tanken är att föreningarna även ska vara med och påverka utformningen av lokaler-

na.  

Investeringsplan 2018-2021, tkr 
Budget 

2018 

Plan 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

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 0 4 000 6 000 0 

Exploat.intäkter omr Bolestad 0 0 0 -5 000 

Försäljning tomter Månstorp -1 000 -1 000 0 0 

Förnyelse gatubelysning 1 000 1 000 500 0 

Trafiksäkerh.projekt, kommunen andel 50% 500 500 500 500 

Parker/grönomr/lekplatser och GC-vägar 1 000 1 000 1 000 1 000 

Maskiner och fordon 500 500 500 500 

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

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

Gatuombyggnad (anslutn Läderfabr.) 5 000 0 0 0 

Läderfabriken 1 000 0 0 0 

Beläggning gator o vägar (reinv) 2 000 2 000 2 000 2 000 

Broreparationer 0 2 000 2 000 0 

Gjutna soffor, 6 st 200    

Övergång järnv.station, detaljplanarb+markköp 250 0 0 0 

Summa 16 450 16 000 17 500 2 000 

Fastighetsavdelningen     

Snyggatorpsskolan*) 14 000 0 0 0 

Lekplatser/skoltomter 400 400 400 400 

Storköksutrustning/matsalar 700 700 500 500 

Ny skola östra Klippan *) 50 000 107 000 9 000 0 

Vedby skola, förprojektering 2018 2 000 0 33 000 0 

Lilla Snyggatorpsskolan, renovering 0 0 4 000 0 

Antilopenskolan, brandlarm o passagesyst. 700 0 0 0 

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

53 (223)



KLIPPANS KOMMUN  BUDGET 2018 

sida 22 

 
Budget 

2018 

Plan 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Ny förskola, 8 avdelningar *) 12 000 27 000 0 0 

Ljungbygården, upprustn utemiljö entré 700 0 0 0 

Åbyhem, renovering kontor fd köksbyggn 0 1 600 0 0 

Nytt äldreboende *) **) 0 0 0 0 

Sågen 8 27 000 3 000 0 0 

Sågen 1, rivning o ny parkeringsplats 1 000 0 0 0 

Bryggeriet 20 1 600 0 0 0 

Summa exkl reinvest. 110 100 142 200 46 900 900 

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

Fastighetsavdelningen reinvesteringar 4 000 4 000 4 000 4 000 

Kultur- och fritidsnämnd     

Komplettering inventarier, utrustning 1 000 900 900 900 

Friskvårdsanläggningar, upprustning 200 0 100 0 

Flygel musikskolan 0 0 300 0 

Netloan bibliotekssystem 100 0 0 0 

Meröppet bibliotek 350 0 0 0 

Tvätthall/spolplatta Åbyvallen 0 500 0 0 

Utemiljö badhuset 1 000    

Summa 2 650 1 400 1 300 900 

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 

Ny skola, inventarier 0 0 4 000 0 

Ny förskola, inventarier 2 000 0 0 0 

Summa 4 500 2 500 6 500 2 500 

Socialnämnd     

Nytt verksamhetssystem 4 000    

Inventarier IFO, LSS, ÄO 500 500 500 500 

Summa 4 500 500 500 500 

     

SUMMA SKATTEFINANSIERAT 148 450 172 850 82 950 17 050 

Tekniskt förvaltning– Avgiftsfinansierat     

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

Ledning Östra Ljungby,Lyckås 8 000 9 000 0 0 

Utbyggnad ledningar enl krav Länsstyrelse 4 000 8 000 8 000 8 000 

Avloppsreningsverk Nybygget 1 000 0 0 0 

Avloppsreningsverk Färingtofta 0 1 1000 0 0 

Summa avgiftsfinansierat 17 000 22 100 13 000 13 000 

 Oförutsedda investeringar    30 000 

TOTALT 165 450 194 950 95 950 60 050 
*) inkl utsmyckning 1 %     **)framtida äldreomsorgsstruktur är under utredning
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Kommunstyrelse 
Ansvarsområde 
Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheterna kommunledningsförvaltning  

(kommunkansli, ekonomiavdelning, HR-avdelning, näringslivsavdelning, kommunikationsav-

delning, IT-avdelning) och teknisk förvaltning (gata och park, VA-verksamhet, fastighetsavdel-

ning, 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 hushåll-

ning 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. 

  

56 (223)



KLIPPANS KOMMUN  BUDGET 2018 

sida 25 

 

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 101 015 

  

Från kompletteringsbudget 1/2018 1 350 

Volymökning överförmyndarnämnden, 400 tkr  

0,25 tj för stöd till ungdomsråd, 200 tkr  

Ökning medlemsbidrag Söderåsens miljöförbund, 125 kr  

Förmånsportalen, 625 tkr  

Val i Sverige 300 

Kommunikationschef 900 

Ekonomtjänst till socialförvaltningen 700 

Räddningstjänsten Klippans andel, ökade kostnader lön, hyror, kap.kostn 455 

KS §51/17 Nytt driftbidrag Senioren 1 045 

Kapitalkostnader projekteringskostnader ny förskola och skola 150 

Kollektivtrafik, återinsätta linje 520 1 600 

Löneökningar 2017, helårseffekt 2018 inkl höjd KP (kompletteringspension) 1 682 

Beräkning ny OH-fördelning -165 

Summa förändring 8 017 

 

Total tilldelad ram för år 2018, tkr 109 032 

Löneökningar 2018 med 2,5% - 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 1 200 

Till KS Arbetsutskotts förfogande 300 

Summa 1 650 
 

Kompensation för löneökningar 2018 fördelas, inom ramen för centralt avsatta medel, när för-

handlingarna har avslutats. 
 

Nämndens fördelning på ramområden, tkr 

Ramområde 
Netto 

ing 2017 

Brutto 

ing 2017 

Netto 

2018 

Brutto 

2018 

Kommunledningsförvaltning 66 663 85 843 71 500 90 680 

Tekniska förvaltningen 34 352 256 283 37 532 259 463 

Summa 101 015 342 126 109 032 350 143 

 

Kommunstyrelsen har rätt att i internbudget göra omdisponeringar mellan ramområdena. 

Ändringar rapporteras till kommunfullmäktige genom delgivning av internbudgeten. 
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Investeringar 2018, 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 

Förnyelse gatubelysning  1 000 

Trafiksäkerhetsproj, kommunens del 50%  500 

Parker/grönomr/lekplatser och GC-vägar  1 000 

Maskiner och fordon  500 

GC-väg Ö.Ljungby-Gråmanstorp  3 000 

Gatuombyggnad Länderfabriksområdet  5 000 

Läderfabriken  1 000 

Beläggning gator och vägar  2 000 

Gjutna soffor  200 
Övergång järnv.stationen, planarb+markköp  250 

Fastighetsavdelning   

Sågen 1, rivning o parkeringsplats  1 000 

Snyggatorpsskolan (Barn- och utbildningsnämnd) 14 000 

Lekplatser skoltomter (Barn- och utbildningsnämnd) 400 

Ny skola Östra Klippan (Barn- och utbildningsnämnd) 50 000 

Ny förskola 8 avdelningar (Barn- och utbildningsnämnd) 12 000 

Antilopenskolan, brandlarm, passagesyst (Barn- och utbildningsnämnd) 700 

Bryggeriet 20  (Barn- och utbildningsnämnd) 1 600 

Vedby skola, förprojektering (Barn- och utbildningsnämnd) 2 000 

Storköksutrustning (Måltidsavdelning) 700 

Sågen 8 (Kultur- och fritidsnämnd) 27 000 

Ljungbygården (Socialnämnden) 700 

Fastigh.avd, reinvesteringar byggnader   

Underhållsplan reinvesteringar   4 000 

Summa skattefinansierat  136 800 

   

Teknisk förvaltning, avgiftsfinansierat   

VA-ledningar inkl utbyggnad  4 000 

Ledning Ö.Ljungby - Lyckås  8 000 

Utbyggnad ledningar krav Länsstyrelse  4 000 

Avloppsreningsverk Nybygget  1 000 

Summa avgiftsfinansierat  17 000 

   

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN  153 800 
 

De skattefinansierade investeringar som avser kommunstyrelsens egen verksamhet uppgår 

år 2018 till 28 400 tkr. Dessa investeringar ökar driftkostnaderna i form av avskrivningar och 

ränta med 2 100 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 hushåll-

ning 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 upp-

draget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse av nämndsmål. Måluppfyllelsen av full-

mäktigemålen redovisas endast i årsredovisningen och hanteras kommungemensamt av kom-

munens centrala analysgrupp. 
 

 

Resurstilldelning 
Överväganden och förändringar, tkr 

I ramen har följande förändringar gjorts: 

Ingående ram 2 632 

  

  

Löneökningar 2017, helårseffekt 2018 inkl höjd KP (kompletteringspension) 143 

Summa förändring 143 

 

 

Total tilldelad ram för år 2018, tkr 2 775 

 

Kompensation för löneökningar 2018 fördelas, inom ramen för centralt avsatta medel, när för-

handlingarna 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, konsument-

vägledning 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 hushåll-

ning 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 upp-

draget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse av nämndsmål. Måluppfyllelsen av full-

mäktigemålen redovisas endast i årsredovisningen och hanteras kommungemensamt av kom-

munens centrala analysgrupp. 
 

 

Resurstilldelning 
Överväganden och förändringar, tkr 

I ramen har följande förändringar gjorts 

 

 

Kompensation för löneökningar 2018 fördelas, inom ramen för centralt avsatta medel, när för-

handlingarna har avslutats. 

 

 

  

Ingående ram  44 563 

  

Kompensation hyresökning samt prisökning städ (löneökningar) 60 

Löneökningar 2017, helårseffekt 2018 inkl höjd KP (kompletteringspension) 589 

Summa förändring 649 

  

Total tilldelad ram för år 2018, tkr 45 212 
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Nämndens fördelning på ramområden, tkr 

Ramområde 
Netto ing 

2017 

Netto 

2018 

Nämnd och gemensam administration 8 237 8 378 

Kultur 11 944 12 178 

Fritid 24 382 24 656 

Summa 44 563 45 212 
 

Nämnden har rätt att i internbudget göra omdisponeringar mellan ramområdena. 

Ändringar rapporteras till Kommunfullmäktige genom delgivning av internbudgeten. 

 

Investeringar 2018, tkr 

Komplettering, inventarier, utrustning 1 000 

Friskvårdsanläggningar uppdatering 200 

Netloan, bibliotekssystem 100 

Meröppet bibliotek 350 

Utemiljö badhuset 1 000 

Summa 2 650 

 

De investeringar som avser kultur- och fritidsnämndens verksamhet uppgår år 2018 till  

29 650 tkr, (27 000 tkr redovisade under kommunstyrelsen). Dessa investeringar ökar driftkost-

naderna i form av avskrivningar och ränta, alternativt intern hyra, med  

ca 2 200 tkr/helår. (7,4 procent). Beräkningen bygger på 20 års avskrivning. Investeringsåret gäl-

ler 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. 

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 hushåll-

ning 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 upp-

draget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse av nämndsmål. Måluppfyllelsen av full-

mäktigemålen redovisas endast i årsredovisningen och hanteras kommungemensamt av kom-

munens centrala analysgrupp. 
 

 

Resurstilldelning 
Antal barn/elever 
Ramen för år 2018 bygger på nedanstående antal barn/elever folkbokförda i Klippans kommun. 

Eventuell volymförändring regleras i kompletteringsbudgeten 2018.  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 

2015 

Utfall 

2016 

Budget 

2017 inkl 

KB 

Budget 

2018 

Förskola, enskilda samt interkommunalt 177 161 154 140 

Förskola, egen verksamhet  574 604 628 615 

Fritidshem, enskilda samt interkommunalt 169 182 184 185 

Fritidshem, egen verksamhet  450 474 483 477 

Familjedaghem förskola 119 106 104 105 

Familjedaghem fritidshem 26 20 16 12 

Grundskola, enskilda samt interkommunalt 318 377 388 385 

Grundskola, egen verksamhet 1 460 1 415 1 459 1 480 

Resurselever 6 6 10 9 

Grundsärskola 17 14 15 12 

Träningsskola 6 6 5 3 

Gymnasium 612 618 639 650 

Gymnasiesärskola 20 20 24 25 
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Överväganden och förändringar, tkr 
I ramen har följande förändringar gjorts: 

Ingående ram 382 937 

Från kompletteringsbudget 1/2017  5 115 

Statsbidrag vuxenutbildningen, 900 tkr  

Förändring antal barn/elever, 4 215 tkr  

Kompensation hyresökning samt prisökning kost/lokalvård (löneökningar) 520 

Förändring antal barn/elever -1 788 

Utfasning vårdnadsbidrag  -200 

Prisuppräkning pers.kostnader gymnasium egna elever 1 400 

Kompensation ökad hyra pga kap.kostnader Snyggatorp 200 
 

Statsbidrag lovskola 335 100 

Arbete och sysselsättning, flyttat från Socialnämnden 2 010 

Löneökningar 2017, helårseffekt 2018 inkl höjd KP (kompletteringspension) 7 044 

Summa förändring 14 401 

 

Total tilldelad ram för år 2018, tkr 397 338 
 
Kompensation för löneökningar 2018 fördelas, inom ramen för centralt avsatta medel, när för-

handlingarna har avslutats. 

 

 

Nämndens fördelning på ramområden, tkr 

Ramområde 
Netto ing  

2017 

Netto 

2018 

Nämnd och ledning, skolskjutsar 8 581 8 723 

Förskola, pedagogisk omsorg 89 488 88 324 

Grundskola och fritidshem 171 508 179 891 

Elevhälsa, resursskola och Ventilen 16 554 17 544 

Särskolan (grund, gymn samt vux)  10 847 12 124 

Gymnasiet egna elever 77 639 79 220 

Gymn.skola produktion 375 375 

Vuxenutbildning 7 445 8 627 

Mottagningsenheten 500 500 

Arbetsmarknads- o utvecklingsenheten 0 2 010 

SUMMA 382 937 397 338 

 
Nämnden har rätt att i internbudget göra omdisponeringar mellan ramområdena. 

Ändringar rapporteras till kommunfullmäktige genom delgivning av internbudgeten. 
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Investeringar 2018, tkr 

Inventarier förskola/grundskola/särskola 1 000 

Inventarier gymnasieskola 1 500 

Ny förskola, inventarier 2 000 

Summa 4 500 

 
De investeringar som avser barn- och utbildningsnämndens verksamhet uppgår år 2018  

till 85 200 tkr, (80 700 tkr redovisade under kommunstyrelsen). 

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

intern hyra, med ca 4850 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 lagstift-

ningen 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 hushåll-

ning 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 upp-

draget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse av nämndsmål. Måluppfyllelsen av full-

mäktigemålen redovisas endast i årsredovisningen och hanteras kommungemensamt av kom-

munens centrala analysgrupp. 
 

Resurstilldelning 
 

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

Ingående ram  322 474 

Från kompletteringsbudget 1/2017  5 800 

Nytt LSS boende, 3 800 tkr  

Försörjningsstöd, 2 000 tkr  

Nytt driftbidrag Senioren -80 

Kompensation hyresökning samt prisökning kost/lokalvård (löneökningar) 220 

Insatser på det sociala området, i viss omfattning återställning tidigare be-

sparingar 

400 

Arbete och sysselsättning, flyttat till Barn- och utbildningsnämnden -2 010 

Löneökningar 2017, helårseffekt 2018 inkl höjd KP (kompletteringspension) 8 185 

Summa förändring 12 515 

 

Total tilldelad ram för år 2018, tkr 334 989 

 

Kompensation för löneökningar 2018 fördelas, inom ramen för centralt avsatta medel, när för-

handlingarna har avslutats. 

 

Nämndens fördelning på ramområden, tkr 

Ramområde 
Netto ing 

2017  

Netto 

2018 

Nämnd och ledning  24 275 24 594 

LSS/IFO 132 526 139 735 

Äldreomsorg 165 673 170 660 

Summa 322 474 334 989 
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Nämnden har rätt att i internbudget göra omdisponeringar mellan ramområdena. 

Ändringar rapporteras till kommunfullmäktige genom delgivning av internbudgeten. 

 

 

Investeringar 2018, tkr 

  

Inventarier, utrustning 500 

Verksamhetssystem 4 000 

Summa 4 500 

 

De investeringar som avser socialnämndens verksamhet uppgår år 2018  

till 5 200 tkr, (700 tkr redovisade under kommunstyrelsen). 

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

intern hyra, med ca 1 050 tkr/helår. Beräkningen bygger på 5 års (verksamhetssystemet) respek-

tive 10 års avskrivning. Investeringsåret gäller 3 månader. 

 

 

Johan Pettersson Gunilla Svensson 

Kommunfullmäktiges ordförande Socialnämndens ordförande 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL REVISION ÅR 2018 

KLIPPANS KOMMUN  BUDGET 2018 

Sida 39 

 

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 revisions-

insatser 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 732 

  

Från kompletteringsbudget 1/2017 85 

Arvoden, utbildning samt granskningsinsatser  

Kompensation höjda arvoden från 1 januari 2017 7 

Summa förändring 92 

 

Total tilldelad ram för år 2018, tkr 824 

 

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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Motion om införande av LOV (Lag Om Valfrihet) inom vård- 
och omsorgsområdet - Remiss

KS 2017.0523
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Till Kommunfullmäktige i Klippans kommun 

 

Motion angående införande av LOV (Lag Om Valfrihet) inom 
vård- och omsorgsområdet 

Klippans kommun har sedan ett antal år tillbaka infört tillämpning av LOV (Lag 
Om Valfrihet) inom området hemtjänst när det gäller serviceinsatser. Idag finns 5 
olika entreprenörer inom detta område. Valfrihet för våra kommunmedborgare är 
en stor tillgång för att tillgodose önskemålen om innehåll och omfattning av olika 
tjänster. Den konkurrenssituation som uppstår ger också positiva effekter för alla 
inblandade aktörer men framförallt för medborgarna. I vissa fall kan även 
kommunen avstå från insatser i egen regi om så skulle vara fallet pga t.ex 
kostnadsskäl. 

Vi vill nu utöka området för LOV till att även omfatta vård- och omsorgsinsatser 
kopplade till SOL (Socialtjänstlagen) § 4 (t.ex för vård och omsorg inom 
hemtjänsten , boendestöd/stöd i vardagslivet mm) samt tillämpliga delar inom 
LSS-området, exempelvis daglig verksamhet. 

 

Mot ovanstående bakgrund föreslår vi därför Kommunfullmäktige 

att Socialförvaltningen får i uppdrag att inventera och redovisa lämpliga 
delar inom aktuella områden för att tillämpa LOV (Lag Om Valfrihet). 

 

att Klippans kommun därefter inför tillämpning av LOV (Lag Om Valfrihet) 
inom redovisade lämpliga verksamheter. 

 

För den Moderata Kommunfullmäktigegruppen             

 
Hans Bertil Sinclair (M)    
Kommunfullmäktigeledamot         
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Motion för ett stärkande av varumärket - Svar

KS 2016.0763
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-05-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92

Motion för ett stärkande av varumärket- svar 
KS 2016.0763

Ärendet
Kenneth Dådring (M) har 2016-04-26 inkommit med motion om att tillse att 
skyltplatserna utmed väg 21 bekläds med skyltar med texten ”Klippans kommun- Här bor 
och mår vi bra!” och att motsvarande sätts upp vid E4 samt att utreda kostnader, möjliga 
finansieringar och drift av en till tre digitala informationstavlor för Klippans centralorts
in-/utfarter.
 
Ärendet återremitterades av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-17 för
komplettering med utredning av kostnader och finansiering av analoga skyltar längs
väg 21 och E4 samt en till tre digitala informationstavlor.
 
Det är positivt att kommunens ställningar används i största möjliga utsträckning för 
skyltning.
 
Utvecklingsstrateg Anna Ilirzon har inkommit med komplettering avseende kostnader 
enligt nedan.
 
Klippans kommuns har idag tre analoga välkomstskyltar vid infarterna till Klippans 
respektive Ljungbyheds tätorter, totalt sex skyltar. Samtliga välkomstskyltar medger upp 
till två s.k. underskyltar med egna budskap. Klippans tre välkomstskyltar byter i 
genomsnitt unika underskyltar vid åtta tillfällen per år. Ljungbyheds välkomstskyltar 
byter underskyltar vid i snitt fyra tillfällen per år. Det finns ingen begränsning i hur ofta 
man kan byta, denna intervall har fram till dagens datum motsvarat efterfrågat behov. 
Den totala kostnaden för byte av skyltar är 5 000 kronor per skylt-trio.
Summa kostnader per år: 60 000 kronor

Kostnaden för digitala infartskyltar har inhämtats från tre olika leverantörer. Med en 
utgångspunkt i rekommenderad storlek på digital skylt vid en 70-väg om ca 15 kvm 
innebär det en kostnad om 500 000 kronor per skylt. Tillkommer gör kostnad för 
installation, el och internet. Vidare tillkommer kostnader för reparationer. Livslängd för 
digitala skyltar uppskattas till 8-10 år.
Summa kostnad ca: 1 600 000 kronor
 
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-04-12, § 65.
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2016-12-17 § 194.

1 (3)75 (223)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-05-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utvecklingsstrateg Anna Ilirzons komplettering 2017-04-04.
Kenneth Dådrings (M) motion 2016-04-26, bilaga Ks § 92/17.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Motionen avslås avseende punkt 1 om att omgående tillse att skyltplatserna utmed
    väg 21 bekläds med skyltar med texten ”Klippans kommun- Här bor och mår vi bra!”
    och att motsvarande sätts upp vid E4:an då behovet av variation av  budskap på s.k.
    välkomstskyltar uppfylls genom nuvarande lösning.
2. Motionen anses besvarad avseende utredning av kostnader, möjliga finansieringar
    och drift av en till tre  digitala informationstavlor för Klippans centralorts in-/utfarter.
_____
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Motion om bibliotek, skola och mötesplats - Svar

KS 2016.1678
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-05-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93

Motion om bibliotek, skola och mötesplats- svar 
KS 2016.1678

Ärendet
Helena Dådring har 2016-10-27 inkommit med motion avseende bibliotek, skola och
mötespats i Ljungbyhed. Motionären framför att biblioteket är en naturlig mötesplats som
ska vara tillgänglig för alla och att Ljungbyhedsskolans biblioteket idag inte uppfyller
kraven för skolbibliotek. Genom att placera Ljungbyhed bibliotek på eller i direkt
anslutning till skolan får kommunen ännu ett bibliotek som kan nyttjas av fler invånare
och bli en mötesplats. Motionären föreslår att Ljungbyheds bibliotek placeras på eller i
direkt anslutning till Ljungbyhedsskolan.
 
Motionen har remitterats till Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och utbildnings-
nämnden för yttrande.
 
Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har ställt sig positiva till
att en utredning genomförs kring möjlighet att Ljungbyheds bibliotek integreras med
Ljungbyhedsskolans.
 
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-04-12, § 69.
Helena Dådrings motion 2016-10-27, bilaga Ks § 93/17.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Uppdrar åt Kultur- och fritidsnämnden att utreda möjligheten att
    integrera Ljungbyheds bibliotek med Ljungbyhedsskolans skolbibliotek.
2. Motionen anses besvarad.
_____
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Motion gällande framtidens äldreomsorg i Klippans kommun - 
Svar

KS 2016.1506
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 108

Motion gällande framtidens äldreomsorg i Klippans kommun- svar 
KS 2016.1506

Ärendet
Vänsterpartiets partigrupp inkom 2016-10-21 med motion avseende framtidens 
äldreomsorg i Klippans kommun.
 
Motionen remitterades till Socialnämnden för yttrande.
 
Socialförvaltningen yttrar sig nedan:
Socialnämnden har i beslut 2016-06-29, § 96, gett förvaltningen i uppdrag att utreda 
Framtida boende inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. Utredningens syfte 
är att kartlägga nuvarande boendestruktur för särskilda boenden i kommunen.

Socialnämndens ambitioner är att tillgodose behoven av ändamålsenliga särskilda
boendeformer inom äldreomsorgen samt funktionshinderomsorgen. Utredningen ska 
genomlysa nuvarande och kommande volymutvecklingar, mångfalden i boendeformer 
samt omvärldsbevakning.

Socialnämnden bedömer att beslut om att utreda Framtida boende i Klippans kommun 
kommer att belysa frågeställningar som lyfts i motionen från Vänsterpartiet samt att 
ingen parallell utredning bör startas.

Socialnämnden beslutade 2017-04-26, § 97, om att godkänna förvaltningens förslag till 
yttrande över motionen.
 
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-05-22, § 90.
Karin Enqvists motion 2016-10-21, bilaga Ks § 108/17.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
_____
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Årsredovisning 2016 för Söderåsens miljöförbund

KS 2017.0258
   

84 (223)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-05-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86

Årsredovisning 2016 för Söderåsens Miljöförbund 
KS 2017.0258

Ärendet
Söderåsens miljöförbund har överlämnat årsredovisning för år 2016 för godkännande och 
beviljande av ansvarsfrihet.
 
Ekonomichef Jan Tingecz yttrar sig enligt nedan.
 
Årets resultat om -2 972 000 kronor innebär att medlemskommunernas inriktningsbeslut 
om att eget kapital inte får understiga 1 000 000 kronor inte uppfyllts. Utgående eget 
kapital uppgår till 94 000 kronor.
Årets negativa balanskravsresultat skall återställas inom tre år. Åtgärdsplan för hur 
reglering skall ske skall antas av direktionen. Av senast beslutad budget 2016-12-06 
framgår att budget för 2017 uppgår till 260 000 kronor.
 
Flerårsplanen för 2018-2019 visar på ett överskott om 670 000 kronor vilket innebär ett 
sammantaget överskott för de närmaste tre åren om 930 000 kronor. Ytterligare åtgärder 
behöver således vidtas för att återställa årets negativa balanskravsresultat under de 
kommande tre åren.
 
Revisionen föreslår respektive kommuns Kommunfullmäktige besluta att inte bevilja
ansvarsfrihet för dåvarande ordföranden Marianne Zackrisson då ordföranden
genom obehörigt beslutsfattande överträtt sina befogenheter i och med undertecknandet
av avtal avseende avgångsvederlag till förbundets tidigare miljöchef.
I övrigt föreslås Kommunstyrelsen bevilja direktionens övriga enskilda 
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
 
Revisionen har dessutom särskilt understrukit det särskilda ansvar dåvarande ordförande
och vice ordförande haft avseende styrning och ledning.
 
Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att godkänna årsredovisning 2016 för 
Söderåsens Miljöförbund. Att inte bevilja ansvarsfrihet för dåvarande ordföranden 
Marianne Zackrisson och vice ordföranden Markus Zadenius samt att bevilja direktionens 
övriga enskilda ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
 
Före Kommunfullmäktiges behandling av ärendet bereds Söderåsens Miljöförbund och 
berörda ledamöter att avge förklaring över anmärkningar som framställts i Revisionens 
berättelse.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-05-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutsktottet 2017-04-17, § 71.
Söderåsens miljöförbunds årsredovisning 2016, bilaga a Ks § 86/17.
Revisionsberättelse, bilaga b Ks § 86/17.
 
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige 
1. Godkänner årsredovisning 2016 för Söderåsens Miljöförbund.
2. Beviljar inte ansvarsfrihet för dåvarande ordföranden Marianne Zackrisson och
    vice ordföranden Markus Zadenius mot bakgrund av vad som framkommit av
    revisionsberättelse och granskningsrapport och med hänsyn till det särskilda ansvar
    som åvilar ordföranden och vice ordföranden.
3. Beviljar direktionens övriga enskilda ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
    2016.
 
Jäv
Kenneth Dådring (M) och Kent Lodesjö (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
_____
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Datum
2017-05-09

Beteckning
83082

Ert datum Er beteckning

Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida                    Bankgiro
264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00 www.klippan.se          991-2122

Direkttelefon E-post                                    PlusGiro 
                                                                          829 79-6

Direktionen Söderåsens miljöförbund
Marianne Zackrisson 
Markus Zadenius

Möjlighet till yttrande

Av revisionsberättelsen för Söderåsens miljöförbund år 2016 framgår 
att revisorerna har riktat anmärkning mot direktionen. Den 20 juni 2017 
ska kommunfullmäktige i Klippan ta ställning till revisionsberättelsen 
för Söderåsens miljöförbund. Det innebär att kommunfullmäktige tar 
ställning till frågan om ansvarsfrihet och om man ställer sig bakom 
revisorernas anmärkning mot direktionen. 

Enligt 5 kap 31 § kommunalalgen ska kommunfullmäktige inhämta 
förklaring över anmärkning som framställts i revisionsberättelsen. 
Härav ges direktionen samt f.d. ordföranden och f.d. vice ordföranden 
möjlighet att yttra sig i frågan. Yttrande ska ha inkommit till Klippans 
kommun, kansliavdelningen, 264 80 Klippan, senast den 16 juni 2017. 
Yttrandet kan utgöra ett viktigt underlag för fullmäktiges 
ställningstagande och motivering.  

Revisionen kommer att kallas och beredas möjlighet att yttra sig vid 
fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen och frågan om 
ansvarsfrihet. Revisionen har ingen skyldighet men en rätt att delta. 

 Enligt uppdrag 

Lars Åke Svensson
Kanslichef 

Kopia revisionen
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Återställande av balanskravsresultat för Söderåsens 
miljöförbund

KS 2017.0258
   

148 (223)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 104

Återställande av balanskravsresultat för Söderåsens miljöförbund 
KS 2017.0258

Ärendet
Enligt kommunallagen finns möjlighet att underbalansera budget om det finns synnerliga 
skäl. I kommentarerna till kommunallagen anges att möjligheten ska användas med 
restriktivitet och ska normalt sett endast avse enstaka år. En finansiell analys skall 
genomföras där det konstateras att det finns ett eget kapital med realiserbara tillgångar 
som överstiger rimliga krav på finansiell handlingsberedskap. I ett sådant läge bör det 
finnas möjlighet att anta finansiella mål som tillåter det egna kapitalet att minska.

Miljöförbundet har sedan förbundsstarten år 2009 upparbetat eget kapital som vid beslut 
om budgetram år 2014 uppgick till 3 mnkr. Förbundet har valt att budgetera med 
underskott 2014-2016 för att minska innestående eget kapital. Synnerliga skäl bedöms 
enligt beslutet utgöras av att förbundet är en ung organisation vars kostnader till 80% 
utgörs av personalkostnader. Enligt inriktningsbeslut av medlemskommunerna får eget 
kapital inte understiga 1 mnkr. Utöver budgeterat underskott för år 2016 upprättades 
under våren 2016 ett avtal om avgångsvederlag mellan f d miljöchefen och Söderåsens 
miljö förbund till en summa av 2,5 mnkr. Beloppet bokades upp som en kostnad vilket 
medförde ett underskott i 2016-års resultat med -2,3 mnkr. I kommunallagen 8 kap 5 a § 
framgår att om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt ska det regleras 
under de närmast följande tre åren. Direktionen skall anta en åtgärdsplan för hur reglering 
skall ske. Beslut om reglering skall fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då 
det negativa balanskravsresultatet uppkom. I förbundets långtidsplan har man planerat för 
att minska det egna kapitalet för 2014 och 2015, däremot har den uppkomna situationen 
2016 gjort att det egna kapitalet reducerats snabbare än planerat. Balanskravsunderskottet 
diskuterades på medlemssamrådet den 30 mars 2017. Medlemssamrådet anser att 
förbundet inte ska återskapa det negativa balanskravet (-2,3 mnkr) utan fortsättningsvis 
endast planera för ett överskott i budgeten på 1,5-2 % årligen. Medlemssamrådet vill att 
förbundet tar fram ett beslutsunderlag.

Direktionen beslöt 2017-04-25 § 39 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till 
medlemskommunera hur balanskravsresultatet för år 2016 skall regleras. Förvaltningen 
föreslår en åtgärdsplan som innebär att reglering kan ske genom beslut i 
medlemskommunernas kommunfullmäktige om att inte återställa balansunderskottet.
 
Beslutsunderlag
Kanslichef Lars-Åke Svenssons skrivelse 2017-05-30.
 

1 (2)149 (223)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Godkänner att 2016 års negativa balanskravsresultat om 2 972 tkr inte regleras, med 
motiveringen att det negativa resultatet beror på synnerliga skäl, vilket är föranlett av 
extraordinära kostnader för avtal gällande avgångsvederlag.

Jäv
Kenneth Dådring och Kent Lodesjö deltar ej i beslutet på grund av jäv.
_____
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Årsredovisning 2016 för AV Media Skåne

KS 2017.0268
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 105

Årsredovisning AV Media 2016 
KS 2017.0268

Ärendet
Ekonomikontoret har för yttrande erhållit årsredovisning från AV Media Skåne för år 
2016.

”I revisionsberättelsen för 2015 påpekade revisorerna att förbundsordningen för AV 
Media Skåne inte lever upp till Kommunlagens krav. Den gällande förbundsordningen 
godkändes av medlemskommunerna redan 1998 och har därefter inte reviderats. Med 
andra ord beaktar förbundsordningen inte de lagförändringar som trädde i kraft 2006, dvs. 
för 10 år sedan. Direktionen lovade i samband med slutrevisionen av budgetåret 2015, att 
ta fram ett förslag till förändrad förbundsordning. Ett år senare har detta arbete inte 
resulterat i ett nytt förslag. Vi förväntar oss att arbetet med en ny förbundsordning kan 
slutföras under 2017.

Även i andra aspekter följer AV Media inte lagstiftningen. Förbundet upprättade inte en 
delårsrapport för 2016 enligt KL 8 kap 20b§, d.v.s. någon gång under perioden juni till 
augusti. Ett utkast till delårsrapport har dock upprättats per 31 oktober efter påpekande 
från revisorerna.

I granskningen av årsredovisningen för 2016 kan vi konstatera att förbundet inte klarat av 
att producera ett årsbokslut i enlighet med överenskommen tidplan. I årsredovisningen 
saknas uppgift om finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk 
hushållning, enligt KL 8 kap§1. Revisorerna ser allvarligt på de bristande rutinerna kring 
den ekonomiska rapporteringen.

Vi bedömer att årsredovisningen inte är upprättad enligt god redovisningssed. Det gäller 
avsaknad av mål för god ekonomisk hushållning och icke aktivering av kostnader. Vi 
förväntar oss att förbundet inför 2017 kommer att upprätta delårsbokslut och årsbokslut i 
enlighet med god sed lagstiftningens mening. Det innebär också att direktionen tydligt tar 
ansvar för styrning och kontroll av verksamheten gentemot upprättade mål.

Mot bakgrund av att förbundet inte lever upp till redovisningskrav, inte har
levererat att förlag till ny förbundsordning föreslår vi att medlemskommunernas 
kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet men samtidigt riktar anmärkning mot 
direktionen för bristande styrning och ledning samt att redovisningen avviker från god 
sed och kommunal redovisningslag”.

Ekonomichef Jan Tingecz har gått igenom årsredovisningen och föreslår 
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen samt bevilja ansvarsfrihet för 
förbundets direktion beaktande revisorernas anmärkningar. Revisorernas påpekande om 
att omarbeta förbundsordningen bör bevakas av kommunens företrädare i direktionen 
samt i samband med årsredovisning för 2017. Omarbetning av förbundsordningen bör 
göras under 2017.
 
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-05-22, § 85.
Årsredovisning 2016 AV Media, bilaga a Ks § 105/17.
Revisionsberättelse, bilaga b Ks § 105/17.
 
Kommunstyrelsens beslut till Kommunfullmäktige
1. Godkänner årsredovisning 2016 för AV Media Skåne.
2. Beviljar förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet
    för verksamhetsåret 2016, beaktat revisorernas anmärkningar.
_____
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Ändring av basår vid indexuppräkning för 
avgifter/ersättningar avseende socialförvaltningens 

ansvarsområde

KS 2017.0400
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107

Ändring av basår vid indexuppräkning för avgifter/ersättningar 
avseende socialförvaltningens ansvarsområde 
KS 2017.0400

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-08-23 § 73 om revidering av
avgifter/ersättningar för socialförvaltningens ansvarsområde. Beslutet innefattade
reglering av årlig indexomräkning.
 
Socialnämnden föreslår 2017-03-29, § 48, att samtliga indexomräkningar ska göras 
utifrån basår 2014.
 
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-05-22, § 87.
Protokollsutdrag Socialnämnden 2017-03-29 § 48, bilaga Ks § 107/17.
 
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige
Fastställer att samtliga indexomräkningar ska ske med basår 2014.

Protokollsanteckning
Sverigedemokraternas partigrupp har lämnat skriftlig protokollsanteckning,
bilaga Ks § 107/17.
_____
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Tillsynsansvar för servering av folköl

KS 2017.0417
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109

Tillsynsansvar för servering av folköl 
KS 2017.0417

Ärendet
Det finns en diskrepans mellan besluten i Kommunfullmäktige 2013-11-26, § l02, och 
Direktionen för Söderåsens miljöförbunds beslut 2013-12-10, § 124, vad avser tillsynen 
av servering av folköl. Kommunen har beslutat att lämna denna tillsyn till miljöförbundet 
men miljöförbundet har inte beslutat att ta emot uppdraget. Detta har lett till en otydlig 
ansvarsfördelning.

Klippans kommun utför tillsyn avseende servering av alkohol och de serveringsställen
som enbart serverar folköl är vid dags dato endast två.
Efter dialog med Söderåsens miljöförbund beslutade Socialnämnden 2017-04-26, § 95, 
att föreslår att Kommunfullmäktige med ändring av Kommunfullmäktiges beslut
2013-11-26 § 102, fastställer att Klippans kommun har tillsynsansvaret för servering
av folköl.
 
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Arbetsutskottet 2017-05-22, § 89.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Fastställer att Klippans kommun har tillsynsansvar avseende servering av folköl.
_____
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Framtidens skola i Klippans kommun

KS 2015.0806
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96

Framtidens skola i Klippan 
KS 2015.0806

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde 2017-04-24, § 36, beslutat
förorda att en ny skola ska uppföras för att ersätta Bofinkenskolan och att den nya
skolan ska tas i bruk senast höstterminen 2020. Preliminärt kostnadsberäknas den
nya skolan till cirka 200 mkr.
 
Vidare beslutade nämnden förorda att Vedby skola ska renoveras och byggas till
för att bli 2-parallellig. Renovering och tillbyggnad kostnadsberäknas preliminärt
till cirka 100 mkr.
 
Vid Arbetsutskottets sammanträde 2017-05-22 presenterade skolchef Rose-Marie
Bergman arbetet med framtagande av effektmål vilka är politiska mål som ska
fungera vägledande för processen kring byggnationen av den nya skolan. Alla
beslut och överväganden som görs längs vägen ska mätas mot dessa mål.
 
Arbetsutskottet föreslogs besluta att: 
1. Kommunfullmäktige beslutar att det ska uppföras en ny skola vid
    gamla fotbollsplanen vid Kristoffers väg i Klippan, för att ersätta
    Bofinkenskolan. Den nya skolan ska kunna tas i bruk senast till
    höstterminen 2020.
2. Finansieringen av den nya skolan hanteras i budget 2018 och
    investeringsplanen för 2019-2021. Eftersom den nya skolan
    ska användas för evakuering av eleverna vid renovering och
    eventuell tillbyggnad av Vedbyskolan flyttas investeringsanslaget
    för Vedbyskolan till 2020.
3. För att kunna fatta ett väl underbyggt beslut om åtgärder i Vedby
    skola får förvaltningen i uppdrag att med de nya befolknings-
    prognoserna som underlag ta fram ett beslutsunderlag till
    Kommunstyrelsen inför 2018 års budgetprocess. Intill dess att ett
    nytt beslutsunderlag föreligger och kommunstyrelsen kan fatta ett
    konkret beslut ligger det ursprungligen budgeterade beloppet fast.
4. Förvaltningen får också i uppdrag att utreda markägar- och
    detaljplaneförhållanden vid Vedby skola för att så långt möjligt, och
    i god tid undanröja hinder för en eventuell utbyggnad av Vedby skola.
    Eventuellt behov av finansiering av detta får hanteras i kompletterings-
    budgeten för 2018.
5. Godkänna förslag på effektmål på övergripande nivå.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att ta fram förslag på effektmål
    avseende pedagogiska värden och förutsättningar, få kallade Funktionella
   mål vilka ska behandlas vid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-06.
7. Uppdra till teknisk förvaltning att i samråd med barn- och
    utbildningsförvaltningen ta fram förslag på Grundläggande effektmål
    vilket ska behandlas vid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-06.
 
Arbetsutskottet beslutade 2017-05-22, § 75, att uppdra till barn- och 
utbildningsförvaltningen att arbeta fram förslag på Effektmål vilka ska presenteras för 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-07 samt att överlämna ärendet utan eget 
förslag.

Kommunstyrelsen påtalar att det i punkt 1 i förslaget ska läggas till information om 
vilken placering av skolan som avses i första hand och i andra hand. Texten i förslaget 
ändras därför till "1. Kommunfullmäktige beslutar att det ska uppföras en ny skola, i 
första hand vid gamla fotbollsplanen vid Kristoffers väg i Klippan och i andra hand vid 
förskolan Täppan, för att ersätta Bofinkenskolan. Den nya skolan ska kunna tas i bruk 
senast till höstterminen 2020."

Därutöver ska även andra meningen i beslutspunkt 2 tas bort.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-05-22 § 75.
Skolchef Rose-Marie Bergmans skrivelse 2017-05-30.
Förslag till Effektmål, bilaga Ks § 96/17.
 
Yrkande
Kerstin Persson yrkar att de delar av förslaget som avser Vedby skola ska hanteras som 
ett enskilt ärende vid dagens sammanträde.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen bifallit Kerstin Perssons förslag om att hantera 
Vedby skola i separat ärende.

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänner förslag på effektmål på övergripande nivå.
2. Uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden att ta fram förslag på
    effektmål avseende pedagogiska värden och förutsättningar, så kallade
    Funktionella mål vilka ska behandlas vid Kommunstyrelsens sammanträde
    2017-09-06.
3. Uppdrar till teknisk förvaltning att i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen
    ta fram förslag på Grundläggande effektmål vilket ska behandlas vid
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

    Kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-06.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Det ska uppföras en ny skola, i första hand vid gamla
    fotbollsplanen vid Kristoffers väg i Klippan och i andra hand vid förskolan Täppan,
    för att ersätta Bofinkenskolan. Den nya skolan ska kunna tas i bruk senast till
    höstterminen 2020.
2. Finansieringen av den nya skolan hanteras i budget 2018 och investeringsplanen
    för 2019-2021.
_____
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FÖRSLAG PÅ EFFEKTMÅL 
 
Övergripande effektmål 
Mål som uttrycker de värden den nya skolan ska tillföra hela Klippans kommun i ett större 
perspektiv. 
 
 
En skola som visar att vi tror på att en bra skola är en del av ett bra liv! Skolan ska stärka vår 
vision genom att erbjuda attraktiva lärmiljöer för barn och unga och nya resurser för alla 
medborgare i Klippans kommun.  
Kommentar: En tydlig fingervisning om ambitionsnivå men även en indikation om att det inte ska vara 
ett slutet skolhus utan en resurs för fler människor och verksamheter. ”Alla” behöver definieras längre 
fram i projektet, det finns kanske grupper och verksamheter som behöver prioriteras? 
 
Attraktivitet. En arbetsmiljö av högsta klass som bidrar till att behålla och rekrytera Sveriges 
skickligaste pedagoger och stärka bilden av Klippans kommun som en attraktiv arbetsgivare. 
Kommentar: Målet är en direkt översättning av de förhoppningar och farhågor som förvaltningarna 
uttryck. Det fattas idag ca 50.000 lärare i Sverige och en ny skola bör ge ytterligare starka argument för 
att välja Klippans kommun som arbetsgivare. Ett mål av detta slag förutsätter att projektet 
kommuniceras väl, det räcker inte med att skapa attraktiva arbetsmiljöer, det måste göras kända och 
marknadsföras för att målet ska uppnås. 
 
Hållbarhet. En skola som visar vägen genom miljöer som är socialt hållbara, pedagogiskt 
innovativa, ekologiskt föredömliga inom kloka och ansvarstagande ekonomiska ramar. 
Kommentar: Tillämpning av formuleringar i kommunens vision. Formuleringar som dessa kräver tydlig 
tillämpning i projektet för att vara trovärdiga. 
 
Anpassning och omprövning. Utformningen av skolan svarar mot pedagogiska behov i nutid 
och möjliggör omställningar i framtid till låga kostnader och bibehållen kvalitet. 
Kommentar: Ett effektivitetsmål, krav på högt pedagogiskt värde över tid och möjlighet att hantera 
olika organisation i samma hus. 
 
 
Funktionella effektmål 
Mål inriktade på pedagogiska värden och förutsättningar för en väl fungerande verksamhet. 
 
Likvärdigt. Skolans lärmiljöer ska utformas med stor respekt för barns olikheter och behov och 
skapa förutsättningar för att alla kan ta del av lärmiljöerna på ett likvärdigt sätt. 
Kommentar: Lagkrav som kan stärkas upp med verktyg för uppföljning framtaget av 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
 
Inkluderande. Trygghet, tydlighet och begriplighet ur barnets perspektiv ska vara ledstjärnor för 
skolans utformning. 
Kommentar: Egentligen lagkrav men förstärka utifrån ambitionen att skapa en trygg och stimulerande 
lärmiljö för alla barn. 
 
En skola att växa i. Skolan miljöer vara utformade efter barns behov och erbjuda dem ökade 
möjlighet till ansvar och frihet i takt med stigande ålder och förmåga. 
Kommentar: Målet formulerat dels ur pedagogiskt perspektiv men även forskningsförankrat då vi vet 
att skolmiljöer med tydlig identitet och struktur bidrar till bra skolresultat. 
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Samarbete och utveckling. Skolans planering ska främja samverkan och erfarenhetsutbyte inom 
personalgruppen och mellan skolans elever genom planerade mötesplatser och miljöer för spontan 
social samvaro. 
Kommentar: Uttalad ambition och målsättning formulerad av utbildningsförvaltningen. Forskning visar 
att skolor med en samsyn kring uppdrag och pedagogik är en framgångsfaktor. 
 
Stimulans och lärglädje. Skolan ska erbjuda en variation av miljöer som stödjer ett varierat 
arbetssätt och skapar attraktiva möjligheter för elever och lärare att dela och visa upp det pågående 
arbetet. 
Kommentar: Ett varierat arbetssätt är en av nycklarna till hög måluppfyllelse, i forskningen talar man 
ofta om en ”bred pedagogisk repertoar” och att man kan se vad andra gör, lära sig av det och låta sig 
inspireras är även det kvalitetshöjande. 
 
Hela barnet. Skolans miljöer ska präglas av en helhetssyn på barns behov, miljöer för lek, 
rekreation, fysisk aktivitet, måltider, vila och samvaro är nödvändiga delar av en stimulerande 
pedagogisk miljö. 
Kommentar: Målet kan användas för flera syften, dels för att skapa en varierad skolmiljö men även för 
att se till att skapa förutsättningar för fritidsaktiviteter och kultur. För att kunna definiera detta krävs 
att verksamhetsbeskrivningen omfattar detta, i dagsläget är utgångspunkten grundskola samt sär- och 
träningsskola. 
 
Variation inom en tydlig struktur. Skolans lokaler ska var planerade med hänsyn till en väl 
fungerande verksamhet under hela dagen där fritidsverksamhet och skola kompletterar varandra. 
Dubbel användning av lokaler och resurser ska skapa förutsättningar för attraktiva miljöer och 
effektiv användning av resurser. 
Kommentar: Effektmålet kommer ur behovet av en integrerad verksamhet där skola och 
fritidsverksamhet kompletterar varandra. Målet är även motiverat ur behovet att skapa attraktiva 
miljöer och ett effektivt utnyttjande av dem genom att de används för flera syften under längre tid 
 
Lärmiljö överallt. Skolans lokaler och dess utemiljö ska ses som en helhet och erbjuda varierade och 
stimulerande möjligheter till pedagogisk verksamhet. Ytor och funktioner med lågt pedagogiskt 
värde ska minimeras eller helt undvikas. 
Kommentar: Målet finns med för att säkerställa en sammanhållen miljö där utemiljön finns med i 
planeringen från början och att den ges en pedagogisk funktion. Målet indikerar också ett kritiskt 
förhållningssätt till alla ytor: det som inte kan motiveras ur pedagogisk väg kommer att ges lägre 
prioritet. 
 
Trygghet och säkerhet. Skolans övergripande plan och utformningen av enskilda ytor ska bidra till 
trygghet genom överblickbarhet och tydliga zoner för olika delar av verksamheten. 
Kommentar: Med ”zoner” avses att det finns en tydlighet i miljön, att man förstår vad som hör hemma 
var, att det finns en identitet och struktur i miljöerna som bidrar till ordning och reda. 
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Grundläggande krav  
Krav som Klippans kommun ställer utöver de lagkrav som gäller för en skola 
 
EKONOMI -  ENERGI  
Minimera prång, fasad och takyta, enkel byggnadsvolym.  
Rationell byggnad sett till stomme, val av material och planlösning.  
En byggnad enkel att drifta och underhålla. Genom att omsorg läggs på att teknik är lätttillgänglig, 
robusta fasadmaterial med långt underhållsintervall.  
Fasadmaterial väljs med tanke på klotter och skadegörelse.  
Fuktprojekteringsanalys i alla skeden. Minimera risken till vattenläckage och skador. 
 
EKOLOGI Vi ska bygga med de bästa materialen som ger minst påverkan på vår miljö. Tänk 
hållbarhet ur ett livcykelperspektiv. Ingående material, från elkablar, dörrtrycken till stomme. 
 
 EN SKOLA FÖR OVISS FRAMTID  
Utbyggnadsbar skola. Planlösning och tekniska system ska enkelt och med rimlig ekonomi gå att 
bygga ut.  
IT/telefoni bra täckning. Stor kapacitet för framtida osäkerhet kring användning. Trådlös 
uppkoppling i samtliga undervisningsytor. 
 
SÄKERHET OCH TRYGGHET FÖR BARNEN:  
Trafik till och från skola ska uppmuntra gång och cykel.  
Minimera korsande trafikslag.  
Separera inlastning.  
Minska möjlighet att klättra upp på tak 
Öka trygghet genom överblickbarhet- minimera prång och baksidor  
Ha ett säkerhetstänk kring möjliga attentat  
 
ARKITEKTUR  
Skolan ska var något Klippans kommun kan vara stolta över.  
Sätta Klippan på den arkitektoniska kartan. Igen.  
Skolans arkitektur ska bidra till det övergripande målet att få lärare till kommunens skolor och få nya 
kommuninvånare att flytta till Klippans kommun och stanna. 
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FÖRSLAG TILL ARBETSPROCESS 
 
DELAKTIGHET OCH ANSVARSTAGANDE 
Projektet ska drivas under samarbetsformer med tydligt delegerat ansvar inom en gemensam plan. 
 

• Skolan tar fram ett lokalprogram för den nya skolan som ska byggas 
• Tekniska tar fram en tidplan och en projektplan med detaljerad ansvarsgränsdragning 
• Tekniska har ansvaret att driva projektet och informera beställaren/nyttjaren 
• Skolan medverkar under framtagning av programhandlingar genom nyttjarmöten 
• Arkitekten anordnar workshop så att skolan (barn och personal) formar utemiljön 
• Landskapsarkitekten anordnar workshop så att skolan (barn och personal) formar utemiljön 
• Skolan medverkar så att Tekniskas rumsfunktionsmallar för skola, kök/matsal och idrottshall fylls i 
• Skolan granskar programhandlingen och säkerställer att deras tankar och idéer finns med i ritningen 
• Ritningarna signeras av skolan och skyddsombuden 

 
Efter signerade handlingar kommer Tekniska att fortsätta projekteringen av systemhandlingarna. 
Viktigt att skolan utser en representant som har mandat att ta snabba beslut så att processen inte 
hindras. 
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