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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2017-12-19, kl  18:00
Plats: Musikskolans lokal, 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. Redovisning av ekonomiska läget för Klippans kommun Ekonomichef, Jan Tingecz 
19:00

Sammanfattning
Ekonomichef Jan Tingecz redovisar ekonomiska läget för Klippans kommun.
 
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen noteras.

3. Interpellation gällande Socialnämndens budgetarbete 
2018 och 400 000 kronor speciellt riktade mot att "återta 
tappad mark"

 

Sammanfattning
Hans Bertil Sinclair (M) har inkommit med interpellation till Socialnämndens 
ordförande gällande avsatta medel i budgetarbetet 2018 speciellt riktade mot att 
"återta tappad mark".
 
Beslutsunderlag
Hans Bertil Sinclairs interpellation 2017-12-04.
Socialnämndens ordförande, Gunilla Svenssons svar lämnas på sammanträdet.

4. Interpellation om att landets 70+ pensionärer kan erhålla 
fritt inträde till Klippans badhus

 

Sammanfattning
Hans Bertil Sinclair (M) har inkommit med interpellation till Kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Michael Nemeti gällande att 70+ pensionärer kan 
erhålla fritt inträde till Klippans badhus.
 
Beslutsunderlag
Hans Bertil Sinclairs interpellation 2017-12-04.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Michael Nemetis svar lämnas på 
sammanträdet.
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5. Fyllnadsval efter Ulrika Sommén (SD) av uppdrag som 
ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

 

Sammanfattning
Ulrika Sommen befriades från uppdraget som ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden 2017-04-25, § 47. Fyllnadsvalet bordlades 2017-04-25, § 47, 2017-
06-20, § 56, 2017-09-26, § 76, 2017-10-31, § 93.
 
Beslutsunderlag
Ulrika Somméns avsägelse 2017-04-10.
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-10-31, § 93.

6. Fyllnadsval efter Peter Kromnow (KD) av uppdrag som 
ledamot i Handikapprådet och Socialnämnden

 

Sammanfattning
Peter Kromnow (KD), Vessmantorpsvägen 2, 264 52 Ljungbyhed avsade sig 2017-
07-21 samtliga uppdrag i Klippans kommun.

Fyllnadsval bordlades vid Kommunfullmäktige 2017-09-26, § 78, 2017-10-31, § 
95.
 
Beslutsunderlag
Peter Kromnows avsägelse 2017-07-21.
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-10-31, § 95.

7. Fyllnadsval efter Ulrika Sommén (SD) av uppdrag som 
ledamot i Pensionärsrådet

 

Sammanfattning
Ulrika Sommén (SD), Repslagargatan 5, 264 32 Klippan avsade sig 2017-09-11 
uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen samt som ledamot i Pensionärsrådet.

Fyllnadsval bordlades vid Kommunfullmäktige 2017-09-26, § 81.
Val av ersättare i Kommunstyrelsen utsågs vid Kommunfullmäktige 2017-10-31, § 
98, val av ledamot i Pensionärsrådet bordlades.
 
Beslutsunderlag
Ulrika Somméns avsägelse 2017-09-11.
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-10-31, § 98.
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8. Fyllnadsval efter Bengt Tollstadius (L) av uppdrag som 
ersättare i Valnämnden

 

Sammanfattning
Bengt Tollstadius (L), Storgatan 31, 264 33 Klippan avsade sig 2017-10-27 
uppdrag som ersättare i Valnämnden.

Val av ersättare i Valnämnden bordlades vid Kommunfullmäktige 2017-10-31, § 
103.
 
Beslutsunderlag
Bengt Tollstadius avsägelse 2017-10-27.
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-10-31, § 103.

9. Fyllnadsval av ersättare i Kommunstyrelsen efter Åsa 
Edvardsson (SD)

 

Sammanfattning
Åsa Edvardsson (SD) Valhallavägen 3 B, 264 38 Klippan avsade sig 2017-10-12 
uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen.

Fyllnadsval av ersättare i Kommunstyrelsen bordlades vid Kommunfullmäktige 
2017-10-31, § 101.
 
Beslutsunderlag
Åsa Edvardssons avsägelse 2017-10-12.
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-10-31, § 101.

10. Jesper Hansen (M) avsägelse av samtliga uppdrag i 
Klippans kommun fr.o.m. 2017-12-31 förutom uppdrag 
som ledamot i Kommunfullmäktige.

 

Sammanfattning
Jesper Hansen (M), Byvägen 38, 264 71 Östra Ljungby har 2017-11-27 avsagt sig 
samtliga uppdrag fr.o.m. 2017-12-31 förutom uppdraget som ledamot i 
Kommunfullmäktige.

Jesper Hansens avsäger sig härmed följande uppdrag:
* Ledamot i Handikapprådet
* vice ordförande i Kommunfullmäktiges valberedning
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* 2:e vice ordförande i Plan- och byggnämnden
* 2:e vice ordförande i Plan- och byggnämndens arbetsutskott
 
Beslutsunderlag
Jesper Hansens avsägelse 2017-11-27.

11. Magnus Jorsell (M) avsägelse av uppdrag som ersättare 
i Plan- och byggnämnden

 

Sammanfattning
Magnus Jorsell (M), Långgatan 21, 264 52 Ljungbyhed har 2017-11-29 avsagt sig 
uppdrag som ersättare i Plan- och byggnämnden.
 
Beslutsunderlag
Magnus Jorsells avsägelse 2017-11-29.

12. Motion om att återuppta verksamheten med Ung Omsorg 
inom äldreomsorgen - Remiss

 

Sammanfattning
Hans Bertil Sinclair (M) har 2017-11-28 inkommit med motion om att återuppta 
verksamheten med Ung Omsorg i äldreomsorgen.
 
Beslutsunderlag
Hans Bertil Sinclairs motion 2017-11-26.
 
Förslag till beslut
Motionen remitteras till Socialnämnden för yttrande.

13. Motion om att studerande på vård- och 
omsorgsprogrammet behöver körkort i den kommande 
yrkesutövningen! - Remiss

 

Sammanfattning
Tommy Cedervall och Iréne Dahl (L) har 2017-12-01 inkommit med motion om att 
studerande på vård- och omsorgsprogrammet behöver körkort i den kommande 
yrkesutövningen.
 
Beslutsunderlag
Tommy Cedervall och Iréne Dahls motion 2017-10-26.
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Förslag till beslut
Motionen remitteras till Barn- och utbildningsförvaltningen och 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomiavdelningen) för yttrande.

14. Redovisning av motioner 2017  

Sammanfattning
Kansliavdelningen har sammanställt redovisning av motioner vars beredning ännu 
inte slutförts.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-01, § 181.
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Informationen noteras.

15. Förslag till nytt verksamhetsområde avseende 
vattentjänster i Gråmanstorp

 

Sammanfattning
Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för 
fastigheter i Gråmanstorp i Klippans kommun innebär en utökning av 
verksamhetsområdets omfattning och Klippans kommuns åtagande i 
tillhandahållande av vattentjänster.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-01, § 176.
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Fastställer att kommunens verksamhetsområde för försörjning av vatten och 
spillvatten utökas i Gråmanstorp till att även omfatta fastigheter enligt 
fastighetsförteckning med tillhörande karta (bilaga Ks § 176/17).

16. Utökad samverkan avseende räddningstjänst  

Sammanfattning
Klippan och Åstorps kommuner har en gemensam Räddningsnämnd sedan 2013-
09-01. Under 2016 genomfördes en framtidsstudie om framtida utmaningar, vilket 
resulterade i två huvudalternativ för organisationen. Det ena alternativet är att driva 
räddningstjänsten vidare i egen regi och det andra alternativet är att gå in i en 
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gemensam organisation med Räddningstjänsten Skåne Nordväst som är ett 
kommunalförbund med dagen medlemskommuner Helsingborg, Ängelholm och 
Örkelljunga.
 
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-31 beslutades att återremittera 
ärendet med hänsyn till den situation som kan uppstå om Klippan och Åstorps 
kommuner fattar olika beslut gällande anslutningen till Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-06, § 185.
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Avslår förslag om anslutning till Räddningsförbundet Skåne Nordväst.

17. Införande av enhetstaxa inom Klippans kommuns 
barnomsorg

 

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med förslag om införande av 
enhetestaxa gällande barnomsorgen i Klippans kommun.
 
Förslaget innebär att införa enhetstaxa för barnomsorgsavgift från och med 1 
januari 2018 samt att från och med 2018 inte debitera någon barnomsorgsavgift för 
juli månad för barn i förskola som är ledigt under en sammanhängande period på 
minst fyra veckor under tiden juni-augusti.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-06, § 187.
 
Kommunstyelsens förslag till beslut
1. Fastställer enhetstaxa för barnomsorgsavgift fr.o.m. 2018-01-01.
2. Från och med 2018 debiteras inte någon barnomsorgsavgift för juli månad för
    barn i förskola som är ledigt under en sammanhängande period på minst fyra
    veckor under tiden juni-augusti.

18. Tillämpningsbestämmelser för skolskjuts  

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-09-25, § 84, att föreslå 
Kommunfullmäktige att anta tillämpningsbestämmelser för skolskjuts.
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De nya tillämpningsreglerna för skolskjuts är framtagen av kommunerna i Familjen 
Helsingborg i syfte att få ett mer likvärdigt regelverk i området. Den största 
skillnaden gentemot det gällande regelverket är framförallt att dokumentet är mer 
utförligt skrivet gällande bland annat definitioner samt med hänvisningar till 
gällande lagstiftning och rådande praxis. Förtydligande har även gjorts avseende 
handläggning av skolskjutsärenden vilket i sak inte innebär någon förändring, då 
den beskriver ett befintligt förfarande.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-06, § 188.
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Antar tillämpningsbestämmelser för skolskjuts.

19. Uppsägning av samverkan gällande 
konsumentrådgivning

 

Sammanfattning
Klippans kommun och tre andra kommuner i Familjen Helsingborg köper sedan 
2001 konsumentvägledningstjänster av Helsingborgs stad via ett avtal som 
förlängts i omgångar. Kostnaden för tjänsten uppgår för Klippans del till 126 000 
kronor per år.
 
Med anledning av att tjänsten utnyttjas förhållandevis lite av invånare i Klippan 
förslår Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-07, § 48, i första hand att avtalet sägs 
upp och i andra hand att hanteringen av konsumentrådgivning överförs till 
Kommunstyrelsen om tjänsten fortsatt ska ingå i kommunens tjänsteutbud.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-06, § 194.
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Konsumentvägledningsuppdraget jämte anslaget om 126 000 kronor överförs
    från Kultur- och fritidsnämnden till Kommunstyrelsen.
2. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att organisera verksamheten.

20. Godkännande av borgensåtagande avseende 
Kommunalförbundet Medelpunkten

 

Sammanfattning
Medelpunkten finansieras idag till mer än 2/3 av externt kapital. Av dessa är 16 
Mkr ett långfristigt lån i Swedbank och cirka 8 Mkr inbetalda förskott från 
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medlemskommunerna. När förskottsfaktureringen upphör måste förskotten ersättas 
med annat externt kapital. Till detta kommer ett ytterligare behov av 6 Mkr för att 
stärka Medelpunktens likviditet och möjliggöra nödvändiga hjälpmedelsinköp och 
andra investeringar under året. Totalt sett har Medelpunkten därför ett lånebehov 
om 30 Mkr. Det är inte möjligt att låna i Kommuninvest då det finns ett krav att 
samtliga medlemskommuner måste vara medlemmar, vilket inte Helsingborg är.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-06, § 196.
 
Kommunstyrlsens förslag till beslut
Godkänner ett borgensåtagande om 2,2 miljoner kronor avseende del av 
Medelpunktens lån av Helsingborgs stad.

21. Antagande av ny förbundsordning för 
Kommunalförbundet AV Media Skåne

 

Sammanfattning
Klippans kommun har som medlem i Kommunalförbundet AV Media Skåne fått en 
ny förbundsförordning för undertecknande. Förbundet startade sin verksamhet 
1998 och ska tillvarata berörda kommuners intressen inom förskola, utbildning och 
annan pedagogisk verksamhet. Syftet är bland annat att ge medlemskommunerna 
ett brett utbud inom områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och 
kompetensutveckling samt erbjuda relevant teknik.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-06, § 197.
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Antar ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media.

22. Tillsynsansvar för elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare

 

Sammanfattning
Söderåsens Miljöförbund har inkommit med förslag om att överta tillsynsansvar för 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
 
Ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare har trätt i kraft från och 
med den 1 juli 2017. Enligt information från Länsstyrelsen Skåne ligger 
kontrollansvaret på respektive kommun.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-06, § 202.
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Överlåter tillsynsanvaret för elektroniska cigaretter och påfyllnings behållare enligt 
lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till Söderåsens 
Miljöförbund.

23. Avfallsplan år 2018-2021 för Klippans, Perstorps  och 
Örkelljunga kommuner

 

Sammanfattning
Nårab har inkommit med förslag till avfallsplan för respektive ägarkommun 
avseende åren 2018-2021.
 
Avfallsplanen är i grunden ett kommunalt dokument som skall antas av 
Kommunfullmäktige. Mot bakgrund av det faktum att ingen av kommunerna varit 
involverade i processen och dessutom fått ärendet för yttrande i ett sent skede 
föreslås en något ändrad tågordning för ärendet än den Nårab föreslagit.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att nu gällande avfallsplan för Klippans 
kommun, som avser åren 2013-2016, även ska gälla för år 2018.
Kommunstyrelsen föreslås även besluta att Nårab får i uppdrag att tillsammans 
med representanter för respektive ägarkommun delta i en gemensam arbetsprocess 
med uppdraget att före halvårsskiftet 2018 ta fram ett förslag till ny avfallsplan för 
åren 2019-2022 samt att förslag till ny avfallsplan ska vara avstämt med och 
korrelera med kommunernas gemensamma mål och respektive styrdokument för 
bolaget.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrlelsens protokoll 2017-12-06, § 198.
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Nu gällande avfallsplan för Klippans kommun som avser åren 2013-2016 ska
    gälla även för 2018.
2. Uppdrar till Nårab att tillsammans med representanter för respektive
    ägarkommun att delta i en gemensam arbetsprocess  med uppdraget
    att före halvårsskiftet 2018 ta fram ett förslag till ny avfallsplan för
    åren 2019-2022.
3. Förslag till ny avfallsplan ska vara avstämt med och korrelera med
    kommunernas gemensamma mål och respektive styrdokument för bolaget.   
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24. Delgivningsärende 2017  

Sammanfattning
Beslutsunderlag
Kansliavdelningens sammanställning 2017-12-11.
 
Kommunfullmäktiges beslut
Delgivningsärende noteras.
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