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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2017-09-26, 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

Eva Larsson
Sekreterare

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

2. Kommunalförbundet Medelpunktens verksamhet - 
Information

Jessica Alfredsson 

Sammanfattning
Verksamhetschef Jessica Alfredsson ger information om verksamheten.
 
Beslutsunderlag
 
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras.
_____

3. Fyllnadsval av ersättare i Plan- och byggnämnden efter 
Rune Samuelsson (S)

 

Sammanfattning
Fyllnadsval skall genomföras efter Rune Samuelsson (S) avseende uppdrag som 
ersättare i Plan- och byggnämnden.
 
Beslutsunderlag
 
Kommunfullmäktiges beslut
 

4. 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. Fyllnadsvalet 
bordlades 2017-04-25, § 41 samt 2017-06-20, § 56.
 
Beslutsunderlag
Ulrika Somméns avsägelse 2017-04-10.
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-20, § 56.
 
Kommunfullmäktiges beslut
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5. Fyllnadsval efter Anette Nellvi (SD) av uppdrag som 
ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

 

Sammanfattning
Anette Nellvi (SD), Björbärssnåret 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, 2017-03-
28, § 31 samt 2017-06-20, § 57.
 
Beslutsunderlag
Anette Nellvis avsägelse 2017-02-28.
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-20, § 57.
 
Kommunfullmäktiges beslut
 

6. Peter Kromnows avsägelse av uppdrag som ledamot i 
Handikapprådet, Landsbygdsrådet, Socialnämnden samt 
sociala utskottet, samt som ersättare i 
Kommunfullmäktige.

 

Sammanfattning
Peter Kromnow (KD, Vessmantorpsvägen 2, 264 52 Ljungbyhed har 2017-07-21 
avsagt sig samtliga uppdrag i Klippans kommun, såsom ersättare 
i Kommunfullmäktige, ledamot i Handikapprådet, Landsbygdsråd, Socialnämnd 
och sociala utskottet.
 
Beslutsunderlag
Peter Kromnows avsägelse 2017-07-21.
 
Kommunfullmäktiges beslut
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7. Avsägelse från Tonny Svensson av uppdrag som 
nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt

 

Sammanfattning
Tonny Svensson (M), Kamrersgatan 19, 264 31 Klippan har 2017-08-14 avsagt sig 
uppdrag som nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt.
 
Beslutsunderlag
Tonny Svenssons avsägelse 2017-08-14.
 
Kommunfullmäktiges beslut

8. Therese Borg (SD) avsägelse av uppdrag som ledamot i 
Kommunstyrelsen samt Kultur- och fritidsnämnden.

 

Sammanfattning
Therese Borg (SD), Kungsgatan 15 B, 264 51 Ljungbyhed har 2017-09-07 avsagt 
sig uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen samt Kultur- och fritidsnämnden.
 
Beslutsunderlag
Therese Borgs avsägelse 2017-09-07.
 
Kommunfullmäktiges beslut

9. Ulrika Sommén (SD) avsägelse av uppdrag som 
ersättare i Kommunstyrelsen samt som ledamot i 
pensionärsrådet.

 

Sammanfattning
Ulrika Sommén (SD), Repslagargatan 5, 264 32 Klippan har 2017-09-11 avsagt sig 
uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen samt som ledamot i Pensionärsrådet.
 
Beslutsunderlag
Ulrika Somméns avsägelse 2017-09-11.
 
Kommunfullmäktiges beslut
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10. Valkretsar och valdistrikt för allmänna val 2018, 
mandatperiod 2019-2022

 

Sammanfattning
På grund av nya regler i vallagen (4 kap. 5 och 12 §§) har Länsstyrelsen begärt att 
landsting och samtliga kommuner tar beslut om valkretsindelningar och skickar till 
Länsstyrelsen, oavsett om man avser att utföra förändringar eller ej. Beslut om 
antal valkretsar ska fattas av Kommunfullmäktige senast den 31 oktober 2017 (4 
kap 13 § vallagen). Till följd av de nya reglerna i vallagen ska alla kommuner, 
oavsett storlek och antal, fastställa antalet valkretsar. Klippans kommun utgör idag 
en valkrets och det föreslås att Klippans kommun behåller detta dvs. att kommunen 
även framgent utgör en valkrets. Länsstyrelsen har begärt att kommunen ser över 
indelningen i valdistrikt och meddelar Länsstyrelsen förslag till indelning senast 
den 31 oktober 2017. Beslut om valdistriktsindelningar meddelas därefter, enligt 4 
kap. 18 § vallagen, av Länsstyrelsen senast den 1 december 2017.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-06, § 126.
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställer att Klippans kommun utgör en valkrets i valet 2018.
2. Inga ändringar görs i valdistriksindelningen i Klippans kommun utan behålles 
oförändrad, d.v.s.med nio valdistrikt inför valet 2018.
3. Underrättar Länsstyrelsen om kommunens beslut enligt punkt 1-2.

11. Partiöverläggningar med förslag till förändring inför 
mandatperiod

 

Sammanfattning
Vid partiöverläggningar inför mandatperiod 2019-2022 har nedanstående förslag 
till ändringar diskuterats. Det har tidigare beslutats om att utvärdering ska 
genomföras avseende Personalutskott och Tekniskt utskott. Detta beslut ska 
fullföljas och utvärdering genomföras avseende kostnader, kvalitet och effektivitet.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-06.
 
Kommunfullmäktiges beslut
Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utarbeta underlag med följande 
ändringar inför mandatperiod 2019-2022.
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning ändras så att sammanträden hålls 
måndagar istället för tisdagar.
2. Socialnämndens reglemente ändras så att sociala utskottet består av 3 
ledamöter/3 ersättare istället för nuvarande 5.
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3. Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ändras eller ses 
över avseende följande:
- arvodet för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande (oppositionsråd) ändras från 
600 % till 900 % av inkomstbasbeloppet dvs. från 50 % till 75 % av årsarvodet för 
Kommunstyrelsens ordförande.
- översyn av arvodesnivåer för överförmyndarnämndens presidium (ordförande, 
1:e vice och 2:e vice ordförande).
- arvode ska utgå för ordförande i utskott som inte är ordförande i utskottets 
nämnd. Exempelvis är ordföranden i personalutskottet inte ordförande i 
Kommunstyrelsen.
- översyn av förtroendevaldas rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och 
resekostnader.
4. Enkät om sammanträdestider skickas till samtliga förtroendevalda med 
förfrågan om lämpliga sammanträdestider dvs dagtid eller kvällstid.
5. Ändring av bestämmelser för partistöd så att grundstödet höjs från 15 000 kr till 
20 000 kr medan mandatstödet förblir oförändrat.

12. Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet 
Medelpunkten

 

Sammanfattning
Kommunalförbundet Medelpunkten har inkommit med årsredovisning för år 2016. 
Ekonomichef Jan Tingecz har yttrat sig och föreslår att årsredovisning 2016 för 
Kommunförbundet Medelpunkten godkänns samt att förbundets direktion och dess 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
 
Beslutsunderlag
Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning 2016.
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-06, § 130.
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänner årsredovisning  2016 för Kommunalförbundet Medelpunkten.
2. Beviljar förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2016.

13. Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet 
Medelpunkten

 

Sammanfattning
I samband med att förbundsordningen skickades ut för revidering och beslut 2016 
framkom synpunkter på innehållet varför ärendet återremitterades. 
Förbundsordningen har nu på nytt reviderats och förtydligats på en del punkter:
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- Översyn av språket och vilka begrepp som används
- Vissa förtydligande för att undvika utrymme för tolkningar
- Tagit bort hänvisning till lagar och paragrafer och istället skrivit ut texten
- Kompletterat med reglemente för revisorerna och kompletterat reglementet för 
direktionen
- Ett medlemsdirektiv har också tagits fram för att närmare beskriva förbundets 
ändamål och syft
Förutom dessa revideringar har innehållet ändrats avseende:
- Budget, eget kapital
- Ansvar
- Resultatfördelning
- Medlemskommunernas styrning och insyn
- Inträde av ny medlem
- Likvidation och upplösning
- Ekonomisk reglering vid utträde
 
Beslutsunderlag
Kommunalförbundet Medelpunktens förbundsordning med tillhörande reglemente 
för direktionen och revisorerna samt medlemsdirektivet.
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-06, § 131.
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Antar Kommunalförbundet Medelpunktens förbundsordning med tillhörande 
reglemente för direktionen och revisorerna samt medlemsdirektivet.

14. Medlemskap i samordningsförbundet Finsam i 
Nordvästra Skåne

 

Sammanfattning
Kommundirektören har haft kommunstyrelsens uppdrag att undersöka huruvida 
Klippans kommun kan ansluta sig till något av de Finsamförbund som bildats i 
Skåne. Finsam står för finansiell samverkan mellan staten, i skepnad av 
Arbetsförmedling och Försäkringskassa, Regionen och ett valfritt antal kommuner. 
Syftet med den finansiella samordningen är att de ingående myndigheterna ska 
kunna effektivisera de samlade insatserna kring den enskilde som av något skäl står 
utanför den ordinarie arbetsmarknaden, t.ex. kring rehabiliteringsinsatser. 
Målgrupper är personer boende i berörda kommuner, företrädesvis i åldersgruppen 
18-64 år.
 
Beslutsunderlag
Samordningsförbundet Finsams slutrapport med reviderad förbundsordning 
(170830).
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-06, § 132.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänner medlemskap för Klippans kommun i Samordningsförbundet Finsam.
2. Antar Samordningsförbundet Finsams förbundsordning.
3. Kostnader finansieras inom ramen för Arbetsmarknad- och utvecklingsenhetens 
budget genom erhållen kostnadskompensation till följd av sänkt hyra.
4. Val av en ledamot och ersättar för Klippans kommun utses av 
Kommunfullmäktige och handläggs i den för valärenden sedvanliga ordningen.

15. Arbetsordning för skyddsjägare - revidering av arvode  

Sammanfattning
Det föreslås ändring av den fasta omkostnadsersättningen för den av skyddsjägarna 
som är samordnare då uppdraget som samordnare tar allt mer tid i anspråk. Det 
föreslås därför en höjning för samordnaren från 2 000 kr/år till 6 000 kr/år vilket 
ska täcka såväl omkostnader (telefon m.m.) som ianspråktagande av tid. Det är ett 
viktigt uppdrag att vara samordnare och det krävs en mycket omdömesgill person.
Det har dock visat sig att uppdraget tar allt mer tid i anspråk varför det är rimligt 
med en högre ersättning än för övriga skyddsjägare. Det är samordnaren som får 
alla samtal från allmänheten och planerar vilka skyddsjägare som åker på 
respektive uppdrag. Samordnaren svarar för löpande dialog med Söderåsens 
miljöförbund men även polismyndigheten. I övrigt bibehålles arvoden oförändrade.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-06, § 140.
 
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänner revidering av arbetsordning avseende höjning av årlig fast ersätning till 
samordnare för skyddjägare från 2000 kronor till 6000 kronor.

16. Delgivningsärende 2017  

Sammanfattning
Beslutsunderlag
Kansliavdelningens sammanställning 2017-09-14.
Kommunfullmäktiges beslut
Delgivningsärende noteras.
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