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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 40 Bo Malmberg (C) avsägelse av uppdrag som ledamot i 

Socialnämnden och Sociala utskottet
§ 41 Ulrika Sommén (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i Kultur- 

och fritidsnämnden
§ 42 Johanna Andersson (C) avsägelse av uppdrag som ersättare i 

Socialnämnden och sociala utskottet
§ 43 Fyllnadsval efter Anette Nellvi (SD) av uppdrag som ersättare i Barn- 

och utbildningsnämnden
§ 44 Fyllnadsval efter Gunilla Mårtensson (SD) av uppdrag som ersättare 

i Kommunfullmäktiges valberedning samt Valnämnden
§ 45 Fyllnadsval efter Love Christensson (L) av uppdrag som ersättare i 

Socialnämnden
§ 46 Familjen Helsingborgs infrastruktur planering
§ 47 Årsredovisning 2016 för Klippans kommun
§ 48 Internbudget 2017 - information
§ 49 LSS-boende Apollohuset
§ 50 Kompletteringsbudget 2017
§ 51 Regler för hantering av investeringar och anläggningar
§ 52 Motion om "bilfri" Storgata i Klippan - Svar
§ 53 Redovisning av motioner 2017
§ 54 Delgivningsärende 2017
§ 55 Närvaro Kommunfullmäktige
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40

Bo Malmberg (C) avsägelse av uppdrag som ledamot i 
Socialnämnden och Sociala utskottet 
KS 2017.0303

Ärendet
Bo Malmberg (C), Storgatan 50 G, 264 33 Klippan har 2017-04-05 avsagt sig uppdrag 
som ledamot i Socialnämnden och  sociala utskottet.
 
Beslutsunderlag
Bo Malmbergs avsägelse 2017-04-05.
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Bo Malmberg (C) befrias från uppdrag som ledamot i Socialnämnden och sociala 
utskottet.
2. Till ny ledamot och tillika 1:e vice ordförande i Socialnämnden samt ledamot i sociala 
utskottet utses Johanna Andersson (C), Granlunda 2220, 264 92 Klippan.
_____
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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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42

Johanna Andersson (C) avsägelse av uppdrag som ersättare i 
Socialnämnden och sociala utskottet 
KS 2017.0345

Ärendet
Johanna Andersson (C), Granlunda 2220, 264 92 Klippan har 2017-04-21 avsagt sig 
uppdrag som ersättare i Socialnämnden och sociala utskottet.
 
Beslutsunderlag
Johanna Anderssons avsägelse 2017-04-21.
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Johanna Andersson (C) befrias från uppdrag som ersättare i Socialnämnden och sociala 
utskottet.
2. Till ny ersättare i Socialnämnden och sociala utskottet väljs Bo Malmberg (C), 
Storgatan 50 G, 264 33 Klippan.
_____
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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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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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45

Fyllnadsval efter Love Christensson (L) av uppdrag som ersättare i 
Socialnämnden 
KS 2017.0271

Ärendet
Love Chrisensson (L), Blåbärsbacken 9, 264 53 Ljungbyhed har 2017-03-27 avsagt sig 
uppdrag som ersättare i Socialnämnden.
Love Christensson befriades 2017-03-28, § 39 från uppdrag som ersättare i 
Socialnämnden och val av ny ersättare bordlades.
 
Beslutsunderlag
Love Christenssons avsägelse 2017-03-27.
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-28, § 39.
 
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i Socialnämnden utses Lars Roslund (L), Måns väg 6, 264 94 Klippan.
_____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 46

Familjen Helsingborgs infrastruktur planering 
KS 2016.0916

Ärendet
Familjen Helsingborg har i bred samverkan mellan de 11 medlemskommunerna tagit 
fram strategi inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2018-2029.

I strategin lyfts de infrastrukturprojekt och kollektivtrafiksatsningar fram som 
kommunerna tillsammans prioriterar och driver regionalt, nationellt och internationellt. 
Strategin revideras vart fjärde år med syfte att vara ett underlag till nationella och 
regionala planer och trafikförsörjningsprogram.

Strategin antogs i juni 2016 av familjen Helsingborgs styrelse. Ett antagande av strategin 
i medlemskommunernas Kommunfullmäktige innebär ett upphävande av den tidigare 
strategin för infrastruktur, som antogs 2014 i samband med antagandet av strukturplanen 
för Skåne Nordväst.
 
Beslutsunderlag
Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik, bilaga Kf § 46.
Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-05, § 54.
 
Kommunfullmäktiges beslut
Antar Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik inför 
planperioden 2018-2029 vilket innbär att tidigare strategi för infrastruktur antagen 2014 
för Skåne Nordväst upphävs.
_____
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§ 47

Årsredovisning 2016 för Klippans kommun 
KS 2016.0907

Ärendet
Ekonomichef Jan Tingecz överlämnar årsredovisning för Klippans kommun för år 2016.
 
Resultatet för 2016 visar på 17,4 mnkr.
Årsredovisningen 2016 för Gemensam Räddningsnämnd visar budget i balans.
 
Vid Kommunfullmäktiges behandling av årsredovisningen åvilar det fullmäktige även att 
ta ställning till frågan om ansvarsfrihet.
 
Besutsunderlag
Årsredovisning 2016 för Klippans kommun, 2017-04-25, bilaga A Kf § 47/17.
Årsredovisning 2016 för Gemensam Räddningsnämnd, bilaga B Kf § 47/17.
Revisorernas revisionsberättelse för 2016, bilaga C Kf § 47/17.
 
Yrkande
Rune Persson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag om att godkänna 
årsredovisning samt revisorernas förslag om att bevilja ansvarsfrihet.
 
Helena Dådring (M) yrkar att Kommunfullmäktige i sitt beslut noterar följande som 
påtalats av revisionen; "Vi riktar en allvarlig anmärkning mot socialnämnden för 
bristande styrning, ledning, uppföljning och intern kontroll. Vi riktar anmärkning mot 
kommunstyrelsen för bristande styrning och kontroll samt att de inte fullgjort sin 
uppsiktsplikt gentemot socialnämnden. "
 
Rune Persson (S) yrkar avslag på Helena Dådrings förslag om tillägg till 
kommunfullmäktiges beslut.
 
Tommy Cedervall (L) yrkar bifall till helena Dådrings förslag om tillägg till 
kommunfullmäktiges beslut.

Ordföranden finner att att det endast föreligger ett förslag avseende godkännande av 
årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ för 2016 års 
verksamhet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla förslagen.
 
Ordföranden ställer proposition på Helena Dådrings tilläggsförslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutat avslå förslaget. Omröstning begärs.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Följande propositionsordning godkännes.
Den som avslår Helena Dådrings förslag röstar Ja.
Den som bifaller Helena Dådrings tilläggsförslag röstar Nej.

Omröstningen genomföres varvid det enligt till detta protokoll bifogad närvarolista avges 
21 Ja-röster och 10 Nej-röster samt 1 avstår. Orföranden finner att Kommunfullmäktige 
beslutat avslå Helena Dådrings tilläggsförslag.
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänner årsredovisning 2016 för Klippans kommun inkluderande Gemensam 
Räddningsnämnd.
2. Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ 
beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. 

Reservation
Moderata partigruppen med undantag för ledamot som röstat Ja, Liberalernas partigrupp 
och Kristdemokraternas partigrupp reserverar sig mot beslutet till förmån för Helena 
Dådrings förslag.
_____
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Årsredovisning 

Räddningsnämnden 

ÅRETS HÄNDELSER 

Räddningsnämnden har under året jobbat med en framtidsstudie som belyst den framtida 

organisationen och bemanningen för vår räddningstjänst. Räddningstjänsten har problem med 

att rekrytera och behålla operativ deltidspersonal på grund av en rörligare arbetsmarknad, och 

behöver därför se över den framtida organisationen. Under året har flera gemensamma 

arbetsträffar genomförts med tjänstemän, fackliga organisationer och räddningsnämnd. 

Arbetet med framtidsstudien har resulterat i en hel del frågetecken och arbetet med 

framtidsstudien går nu vidare i en fas där mer fakta behövs tas fram, bland annat om hur vi 

kan samverka med övrig räddningstjänst i Skåne nordväst och hur man kan bemanna vår 

framtida räddningstjänst. 

Räddningsnämnden har också tagit fram ett samverkansavtal om nivå 2 befäl efter förfrågan 

från Perstorps räddningstjänst. Avtalsutkastet som är framtaget, innebär att Räddningstjänsten 

Söderåsens nivå 2 befäl även rycker ut till Perstorps kommun vid behov, avtalet är inte 

påskrivet än och förväntas tas i drift någon gång under våren 2017. 

Räddningssamverkan i Skåne har under året haft en arbetsgrupp som arbetat fram ett underlag 

för en gemensam regional räddningschef i beredskap. Tjänsten är nu klar och tas i drift den 11 

januari 2017. Den regionala räddningschefen i beredskap företräder Skånes alla 

räddningstjänster och styr alla resurser över hela Skåne vid stora svåra händelser. Tjänsten 

kommer också vara den naturliga kontakten in mot övriga myndigheter. 

Ser man till årets larmstatistik på Räddningstjänsten Söderåsen har det varit 784 utryckningar, 

vilket är en fortsatt uppåtgående trend. Totalt har det varit ett 50 tal fler registrerade larm än 

2015 men inga större kostnadsdrivande utryckningar. Under året som gått har det varit ett 

antal villabränder i vårt område, men annars har det inte varit några större bränder och 

olyckor inom kommunerna. Det som man ser en viss ökande trend på är utryckningar till 

falska automatiska brandlarm och bränder. Händelser som varit av större dignitet har skett 

utanför Åstorps och Klippans kommuner, våra styrkor har vid ett flertal tillfälle blivit larmade 

som extra förstärkningsresurs på större bränder i våra grannkommuner. Under dessa bränder 

har i stort sett alla Skåne Nordväst räddningstjänster varit engagerade. Händelser som 

påverkat och berört oss i år är bland annat den tragiska händelsen i Örkelljunga där en 

brandman omkom i samband med räddningsinsats, detta fick till följd att räddningstjänsterna i 

Skåne tillsatte en arbetsgrupp, som tog fram nya arbetsrutiner för att säkra och stärka 

styrkornas arbetsmiljö ute på olycksplats. 

Operativa enheten har under året lagt mycket jobb på att utveckla och förbättra kvalitén på 

övning och utbildning för operativa utryckningspersonalen. Under våren genomfördes det 

övningstillfällen på kvällstid på Räddningstjänsten Skåne Nord Väst övningsområde i 

Helsingborg med all deltidspersonal och under hösten har deltidsbrandmännen och 

insatsledarna varit på heldagsövningar på Revinges räddningsskola. Styrkeledarna har under 

året haft ett flertal extra ledningsövningar, de har också under hösten haft en heldagsövning 

med arbetsmiljöutbildning och förevisning av nya tekniker. För övriga övningar har det 

funnits ett grundschema som arbetsgrupperna själv hanterat med sin styrkeledare. Under året 

som gått har Första Insats Person FIP startats upp på station Åstorp. FIP har nu varit igång 

sedan 2013 med start på Ljungbyheds station. I utvärderingarna av FIP, visar det sig att det 

ger bra effekt på snabbare framkomsttider till olycksplats. Andra positiva effekter är bla 

tidigare släckning av brand, tydligare och snabbare helhetsbild av olyckan samt snabbare och 

bättre ordergivning till räddningspersonalen. 

Serviceenheten har under året jobbat mycket med arbetsmiljön gällande hantering av 

kontaminerad utrustning efter larm. På Klippans brandstation har man under året jobbat med 

nya tvätt och hanteringsutrymmen för andningsskydd och larmkläder för att förbättra 
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Räddningsnämnden 

arbetsmiljön. Enheten har också jobbat med flera andra förbättringar avseende arbetsmiljön i 

våra lokaler och teknisk utrustning inom de 3 brandstationer. 

Förebyggande enheten har under året introducerat 2 nya medarbetare, en Brandingenjör på 

heltid och en tillsynsförrättare på projektanställning. Man har under året lagt mycket fokus på 

förbättring av ärendehantering och rutiner gällande Lag om skydd mot olyckor och utverkat 

helt nytt arbetssätt för processen. I övrigt har den beslutade tillsynsplanen följts gällande 

ärende, remisshantering och tillsyner enligt Lagen om skydd mot olyckor, och Lagen om 

brandfarliga och explosiva varor. Det har också genomförts samtillsyner med andra 

förvaltningar och Polis. Under året har det utbildats ca 1700 externa personer inom våra 

specifika utbildningar. Styrkorna har enligt plan också deltagit i flera olika evenemang inom 

kommunerna under det gångna året och brandstationerna har haft ca 700 personer på 

studiebesök. 

 

Fem viktiga händelser 2016 

Anvisning 
 

Årets fem viktigaste händelser, redovisas kortfattat i punktform. 

 Framtidsstudie gällande räddningstjänstens framtida organisation och verksamhet. 

 Införande av Första Insats Person på Åstorps räddningsstyrka. 

 Översyn av rutiner och ärendehantering gällande myndighetsutövning mot Lag om 

skydd mot olyckor. 

 Översyn och ombyggnad för att skapa en bättre arbetsmiljö vid hantering av 

röksskyddsutrustning. 

 Överenskommelse mellan Skånes räddningstjänster om en gemensam Regional 

Räddningschef i beredskap, RRC. 
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MÅL 

Fokusområden: 

Fler i arbete och fler företag 

Kommunfullmäktiges mål: 

Myndighetsutövning och service mot företagen ska förbättras 

Aktiviteter Status 

Myndighetsutövning skall följa planerad tillsynsplan enligt LSO (Lag om skydd mot olyckor) 

och LBE (Lag om brandfarliga och explosiva varor). 
 

 

 

Kommentar 
 

Totalt sett har förebyggandeavdelningen hanterat 276 ärenden under året, ärendena kan i sig innehålla 

flertalet händelser så som möten, platsbesök, yttranden, rapporter, etc. Dessa har främst hanterats av 

förebyggandeavdelningens ordinarie personal. 

Under året har förebyggandeavdelningen varit förstärkt med ytterligare en personalresurs i 

projektform, som har skolats in på timbas i syfte att avlasta ordinarie personal. Detta har skett i 

kombination med en nyanställning som också har skolats in under våren. Förutom ordinarie 

ärendegång har den stora flyktingvågen 2015 bidragit till att många nya flyktingboenden har inrättats. 

Dessa har tillkommit både som remissärenden och nya prioriterade tillsynsärenden vilket bidrar till en 

extra oförutsedd arbetsbelastning under 2016. 

65 tillsynsärenden enligt (LSO) Lagen om skydd mot olyckor 2:2 och 2:4 (ordinarie tillsyner inkl 

klassade farliga verksamheter). 13 tillsynsärenden och 19 tillstånd enligt (LBE) Lagen om brand och 

explosiva varor. 129 remissärenden där räddningstjänsten stöttar andra myndigheter i beslutsfattande, 

varav 42 ärenden inom kommunerna. 

 Utförd 

Fokusområden: 

Utveckla attraktivt boende 

Kommunfullmäktiges mål: 

Kommunens invånare ska känna sig trygga i samhället 

Aktiviteter Status 

90% av kommunens invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 minuter 
Procentuellt antal utryckningar inom föreskriven tid, statiskutdrag från dokumentation i Daedalos 

statistik. 

 

 

Kommentar 
 

På den operativa sidan är målet med att nå 90% av kommuninvånarna med livräddande styrka inom 20 

min uppnått. 

Vid 57% av utryckningarna har räddningsstyrkan varit på plats inom 10 min, vid 86% inom 15 min 

och vid 98% inom 20 min. De 2% där vi inte har varit på plats inom de 20 minuterna (5 larm) beror på 

att vi haft dubbellarm 2 gånger, svårtillgänglig skogsbrand 1 gång, felpositionering 1 gång och dåligt 

väglag 1 gång. 

Vad det gäller tiden för första enhet framme på olycksplats, oftast Första Insats Person, så har dessa 

varit framme enligt följande tider, 85% inom 10 min, 98% inom 15 min och 100% inom 20 min vilket 

påvisar att Första Insats Person har bra effekt för att få fram första hjälpresurs snabbare till behövande. 

 

 

 Utförd 
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Årsredovisning 

Räddningsnämnden 

Aktiviteter Status 

Räddningstjänsten skall följa planerad tillsynsplan enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor) 

och LBE Lagen om brandfarliga och explosiva varor). 
Informationskampanjer och rådgivning skall genomföras enligt tillsynsplan. 

 

 

Kommentar 
 

Aktiviter och informationskampanjer är genomförda enligt plan och totalt sett har 

förebyggandeavdelningen hanterat 276 ärenden under perioden, ärendena kan i sig innehålla flertalet 

händelser så som möten, platsbesök, yttranden, rapporter, etc. Dessa har främst hanterats av 

förebyggandeavdelningens ordinarie personal. 

Under våren har förebyggandeavdelningen varit förstärkt med ytterligare en personalresurs som har 

skolats in på timbas i syfte att avlasta ordinarie personal. Detta har skett i kombination med en 

nyanställning som också har skolats in under våren. Förutom ordinarie ärendegång har den stora 

flyktingvågen 2015 bidragit till att många nya flyktingboenden har inrättats. Dessa har tillkommit både 

som remissärenden och nya prioriterade tillsynsärenden vilket bidrar till en extra oförutsedd 

arbetsbelastning under 2016. 

65 tillsynsärenden enligt (LSO) Lagen om skydd mot olyckor 2:2 och 2:4 (ordinarie tillsyner inkl 

klassade farliga verksamheter). 13 tillsynsärenden och 19 tillstånd enligt (LBE) Lagen om brand och 

explosiva varor. 129 remissärenden där räddningstjänsten stöttar andra myndigheter i beslutsfattande, 

varav 42 ärenden inom kommunerna. 

 Utförd 

Räddningstjänsten ska utbilda kommunens verksamheter i brandkunskap 
Antal utbildade i brandskyddskunskap, heta arbeten, utbildning i skolor och HLR. 

 

 

Kommentar 
 

Följande utbildningar är genomförda, 1086 personer är utbildade i brandskyddskunskap, 502 personer 

i HLR varav 159 st i DHLR,131 personer i Heta arbete och ca 700 personer på studiebesök. 

 Utförd 

Fokusområden: 

Fler väljer kommunen som arbetsgivare 

Kommunfullmäktiges mål: 

Ledare i Åstorps kommun ska ha god ledarkompetens 

Aktiviteter Status 

Alla ledare i operativ tjänst skall ha minst räddningsledare A utbildning. 
 

 

 

Kommentar 
 

Alla räddningsledare i ordinarie operativ tjänst har i dag räddningsledare A utbildning eller högre. 1 

reservstyrkeledare har under hösten utbildats på räddningsskolan i Revinge till räddningsledare A. I 

övrigt följs utbildningsplanen. 

 Utförd 
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Årsredovisning 

Räddningsnämnden 

EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖRENKLAD  

Helår förenklad 2016 gemensam räddningsnämnd 

Tabellvärden 2014 2015 2016 Årsbudget 2016 Avvikelse 2016 

Summa intäkter 14 21,7 22,9 21,8 1,1 

Summa kostnader -21,2 -21,8 -22,9 -21,8 -1,1 

Varav 

personalkostnader -12,9 -14,4 -15,1 -14,5 -0,6 

Summa 

Nettokostnader -7,1 0 0 0 0 

Kommentar 

Det ekonomiska utfallet 2016 är i balans. De avvikelser som uppkommit i form av högre 

kostnader har uppvägts av högre intäkter. 
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Årsredovisning 

Räddningsnämnden 

EKONOMISK REDOGÖRELSE MED KOMMENTAR 

Helår detalj 2016 gemensam räddningsnämnd 

Tabellvärden 

Utfall Helår 

2014 

Utfall Helår 

2015 

Utfall Helår 

2016 

Årsbudget 

Helår 2016 

Avvikelse Helår 

2016 

Statsbidrag 0 0 0 0 0 

Övriga externa 

intäkter 13,7 13,6 14,7 21,8 -7,1 

Övriga interna 

intäkter 0,3 8,1 8,2 0 8,2 

Summa intäkter 14 21,7 22,9 21,8 1,1 

Personalkostnader -12,9 -14,4 -15,1 -14,5 -0,6 

Lokalkostnader -1,4 -1,5 -1,5 -1,5 0 

Övriga interna 

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

Övriga externa 

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

Avskrivningar -2 -2,3 -2,2 -2,5 0,3 

Finansiella 

kostnader -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 0 

Summa 

kostnader -21,2 -21,8 -22,9 -21,8 -1,1 

Summa 

Nettokostnader -7,1 0 0 0 0 

Kommentar resultat 

Det ekonomiska utfallet 2016 är i stort sett i balans vilket innebär ett mindre minus på 27 tkr. 

Underskottet fördelas enligt följande, 60% 16 tkr för Klippan och 40% 11 tkr för Åstorp 

De avvikelser som under året uppkommit ligger till stor del på personalkostnader för operativ 

deltidspersonal. Under året har vi haft ett 50 tal fler larm än 2015 och verksamheten har haft 

fler övningar och utbildningar än budgeterat, vilket genererat högre kostnader. 

Övriga kostnader som också har också genererat högre utgifter är till stor del 

arbetsmiljöåtgärder i form av ny skyddsutrustning för brandmännen, projekt friska brandmän 

där verksamheten anpassat nya tvättutrymmen för larmutrustningen. Det har också 

uppkommit en del oförutsedda reparationer av larmfordon. 

De högre kostnaderna har till största del vägts upp av högre intäkter än beräknat. De 

verksamheter som genererat mer intäkt än budgeterat är larmavgifter för falska automatlarm, 

granskningsavgifter för tillsyn och tillstånd samt intäkter via avtal. 
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Årsredovisning 

Räddningsnämnden 

INVESTERINGAR 

Investeringar 2016 

Tabellvärden 

Utfall Helår 

2014 

Utfall Helår 

2015 

Utfall Helår 

2016 

Årsbudget 

Helår 2016 

Avvikelse Helår 

2016 

Investeringsinkomst 0 0 0 0 0 

Investeringsutgift -10 -0,6 -0,7 -0,8 0,1 

Nettoinvestering -10 -0,6 -0,7 -0,8 0,1 

Kommentar 

Årets investeringar har bestått av uppdatering av föråldrat andningsskydd och ett nytt fordon i 

Klippan till Första Insats Person FIP. Investeringarna håller sig inom budgeterad ram, dock är 

inte all utrustning till andningsskyddet färdiginvesterat än, då viss utrustning inte är fullt 

utvärderad än. 
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Årsredovisning 

Räddningsnämnden 

NYCKELTAL 

VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL 2016 2015 2014 

Annan brand 17 40 46 

Annan hjälp till ambulans 16   

Annan händelse utan risk för skada 12   

Annan nödställd person 3   

Annan olycka/tillbud 3   

Annan vattenskada 1   

Annat sjukvårdslarm 69 85 67 

Annat uppdrag 15   

Automatlarm utan brandtillbud 169 151 131 

Begränsat läckage av drivmedel/olja 3   

Brand fordon/fartyg 19   

Brand i avfall/återvinning 8   

Brand i byggnad 73 60 51 

Brand i skog eller mark 24   

Fastklämd person 2   

Felindikering automatlarm 4   

Hiss, risk för personskada 1   

Hjälp till polis 1   

Hjärtstoppslarm 14   

Inbrottslarm 164 169 122 

Läckage från vattenledning 2   

Nödställt djur 2   

Passning 4   

Suicid/försök 4   

Trafikolycka 120 143 119 

Utsläpp av farligt ämne 4 7 13 

Övrigt 30 80 79 

Totalt antal händelser 784 735 628 

Statistik från föregående år är ej jämförbart då vi 2016 fått nya benämningar på våra 

larm/händelser, därav saknas det statistik i flertalet rutor från föregående år. Totalen är dock 

jämförbar 
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Årsredovisning 

Räddningsnämnden 

FRAMTID 

En av de största framtida utmaningarna är hur man ska klara att rekrytera och behålla operativ 

dag- och deltidspersonal. Frågan om hur vi ska bemanna, organisera och kvalitetssäkra den 

framtida räddningstjänsten är också en stor utmaning. Arbetsmarknaden är idag betydligt 

rörligare, vilket gör att det är svårt att både rekrytera dagtidspersonal med rätt kompetens och 

deltidspersonal som både bor och jobbar inom kommunerna och klarar anspänningstiden. 

Ser man till organisationen som helhet ligger det en stor utmaning i att klara alla 

arbetsuppgifter och myndighetsutövning som tenderar att bli mer och mer specialistinriktade. 

Ska organisationen klara framtidens krav kommer denna behöva fler specialistkompetenser 

eller samverka mer andra aktörer för att kunna driva och finansiera de resurser som behövs för 

arbetsuppgifterna. 

Övriga utmaningar som ligger framför oss är hur vi ska möta framtidens krav på arbetsmiljö 

och teknikutveckling, som både är kostnadsdrivande och kräver mer specialistkompetens. 

Fem utmaningar 2017 

Anvisning 
 

Fem utmaningar 2017, kortfattat i punktform. 

 Rekrytering av operativ dag- deltidspersonal 

 Kvalitetssäkring av operativ personal 

 Utveckling och strukturering av organisationen för att möta framtidens krav 

 Arbetsmiljökrav 

 Teknikutveckling 
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-04-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 48

Internbudget 2017 - information 
KS 2016.1261

Ärendet
Kommunfullmäktige har 2016-08-23, § 69 antagit budget för 2017 och ekonomisk 
flerårsplan för 2018-2019 samt fastställt uppdrag/åtagande för Kommunstyrelsen och 
nämnderna. Respektive nämnd har under hösten 2016 tagit fram mätbara nämndsmål 
samt fördelat den ekonomiska ramen på verksamhetsområden. Beslut om internbudget 
har tagits enligt följande:
 
Kommunstyrelsen 2016-11-02, § 145.
Plan- och byggnämnden 2016-10-17, § 81.
Kultur- och fritidsnämnden 2016-10-31, § 101 samt § 102.
Barn- och utbildningnsämnden 2016-11-07, § 100 samt 2016-11-28, § 108.
Socialnämnden 2016-11-23, § 158.
 
Under 2016 genomfördes en översyn av Socialnämndens verksamhet för att komma 
tillrätta med det stora budgetunderskottet. I avvaktan på att översynen skulle bli klar 
avsattes 14 mnkr på finansförvaltningen ifall översynen visade att budgetramen var 
otillräcklig. "Styrgrupp för Socialnämndens balans i ekonomi" tog beslut 2016-11-22, § 
70 att hela summan på 14 mnkr skulle tillföras Socialnämnden. Ramen för 
Socialnämnden är därmed 14 mnkr högre i internbudgeten jämfört med tilldelad ram i 
fullmäktiges beslut.
 
När respektive nämnd tagit beslut om sin internbudget sammanställer ekonomikontoret 
internbudgetdokumentet som härmed presenteras.
 
Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens sammanställda interbudget 2017, bilaga Kf § 48/17.
Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-05, § 58.
 
Kommunfullmäktiges beslut
Noterar redovisningen av sammanställd internbudget 2017.
_____
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-04-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49

LSS-boende Apollohuset 
KS 2017.0107

Ärendet
Socialnämnden beslutade 2017-03-02, § 20 att hemställa hos Kommunfullmäktige om 
äskande av medel i kompletteringsbudget för ökade driftskostnader i samband med 
utökning av platser inom bostad med särskilt service LSS motsvarande 3 800 000 kronor.
 
Socialförvaltningen i Klippans kommun har i dagsläget 6 LSS-boende med totalt 42 
platser. Under flera år har detta antal platser kunnat tillgodose de behov som funnits. Idag 
finns sju beslut som p.g.a. brist på plats inte kunnat verkställas där nämnden riskerar 
vitesföreläggande. Samtidigt finns det i dagsläget fyra personer som är placerade på 
institutionsboende utanför kommunen. Det finns även ett antal ärende som kan leda till 
beviljad insats 9§9 LSS inom en snar framtid. Nuvarande ej verkställda beslut gäller till 
största delen bostad med särskild service i form av servicebostad, inte gruppbostad.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-05, § 60.
 
Kommunfullmäktiges beslut
Beviljar Socialnämnden 3 800 000 kronor för ökade driftskostnader i samband med 
utökning av platser inom bostad med särskilt service LSS vilket finansieras i 
kompletteringsbudget 2017.
_____
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-04-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 50

Kompletteringsbudget 2017 
KS 2017.0098

Ärendet
Ekonomikontoret har överlämnat förslag till kompletteringsbudget 2017.
 
Kompletteringsbudgeten innehåller de delar av nämnders/styrelsers överskott och 
underskott samt ej avslutade investeringsanslag som efter bokslutsberedning föreslås 
överföras till 2017. Utöver det innehåller kompletteringsbudgeten förändringar som inte 
var kända när budget 2017 beslutades samt i vissa fall särskild finansiering som i beslut 
hänskjutits till kompletteringsbudget.
 
Årets driftresultat minskas från +16,0 mnkr till +10,2 mnkr. Skatteprognosen är bättre än 
budget tack vare ökat invånarantal.
 
Årets investeringsnivå minskar från 112,6 mnkr till 94,8 mnkr. Minskningen beror på att 
större delen av investeringsanslagen för den nya förskolan och skolan är framflyttade till 
2018. Under 2017 finns endast investeringbudget kvar för projektering. De 3 mnkr som är 
överförda till 2017 för inköp av flygplan till flygteknisk utbildning innebär köp av två 
flygplan, varav det ena flygplanet ska köpas av försvarsmakten för 800 tkr. Om inte 
planet från försvarsmakten köps ska pengarna lämnas tillbaka, d.v.s. motsvarande 
överskott ska finnas kvar på investeringsanslaget.
 
Volymförändringar inom förskola/skola har beaktats och ersätts utifrån faktiskt antal 
elever den 15 februari samt en prognos för hösten 2017. Regleringen sker enligt den 
fastställda peng per elev som gäller för 2017. För kommunens egen verksamhet sker 
regleringen exklusive lokalkostnader. Till hösten kommer en ny avstämning ske som 
grundar sig på mätningen den 15 september. Även denna reglering kommer justera 
budgetramen på Barn- och utbildningsnämnden mot det anslag som finns på 
finansförvaltningen för volymförändringar.
 
Beslutsunderlag
Kompletteringsbudget 1/2017, 2017-03-28, bilaga A Kf § 50/17.
Verksamhetsområdenas avräkning 2017-03-07, bilaga B Kf § 50/17.
Investeringsplan 2017-03-28, bilaga C Kf § 50/17.
Volymer för Barn- och ubildningsnämnden, bilaga D Kf § 50/17.
 
Yrkande
Rune Persson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-04-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Helena Dådring (M) yrkar att bilaga 3 (bilaga c) Investeringsplan 2017-2020 ändras 
redaktionellt så att det framgår att det rör sig om en förskola med totalt 8 avdelningar och 
inte med 4 avdelningar.  

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige bifallit Kommunstyrelsens och det noteras 
att bilaga 3 (bilaga c) ändras redaktionellt.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställer kompletteringsbudget för år 2017 utifrån mätning den 15 september 2016 
enligt bilaga A, B Kf § 50/17.
2. Godkänner justerad investeringsplan enligt bilaga C Kf § 50/17.
3. Ersätter volymförändring avseende elever inom förskola/skola enligt bilaga D Kf § 
50/17 samt att ny budgetreglering görs till hösten utifrån mätningen 15 september 2016.
4. Återinför investeringsanslag om 800 000 kronor för köp av flygplan om inte planet 
från försvarsmakten köps in.
5. Det noteras att bilaga 3 (bilaga c) Investeringsplan 2017-2020 ändras redaktionellt så 
att det framgår att det rör sig om en förskola med totalt 8 avdelningar och inte med 4 
avdelningar.
_____
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 2017-03-28 Bilaga 3

Sida 1

Investeringsplan 2017-2020
Belopp i tkr

Kvar budget
2016

Äskande till
KB 2017

Budget
2017 inkl
KB

Budget
2017

Plan
2018

Kommunledningsförvaltning
IT-utbyggnad 130 0 500 500 500
Informationsstruktur 41 0 450 450 450
Bredband 300 0 300 300 300
Andelskapital Kommuninvest -220 0 0 0 0
Andelar Skånemejerier, Skånesemin 119 0 0 0 0
KS Förfogandemedel 2 769 0 5 000 5 000 5 000
Summa kommunledningsförvaltning 3 139 0 6 250 6 250 6 250

Teknisk förvaltning: adm och gata/park
Exploateringsområde bostäder 3 000 0 4 000 4 000 4 000
Tomtförsäljning bostäder 0 0 -1 000 -1 000 -1 000
Exploat.omr Bolestad, anslutn väg 13 0 0 0 0 0
Exploat.omr Bolestad, delomr norr/söder 0 0 0 0 0
Tomtförsäljning industrimark 0 0 0 0 0
Exploateringsområde Månstorp 0 0 2 000 2 000 0
Exploateringsområde Elfdalen 2 500 0 0 0 0
Mölletofta 1:22 128 0 0 0 0
Ö.Ljungby 10:1 -11 0 0 0 0
Fastighet Krika 2:27  KS §39/2016, omdisp förf.medel -9 0 0 0 0
Optimeratomten, Sågen 1, KS §37/2016 -63 0 0 0 0
Fastighet Klippan 3:120, KS §40/2016 -59 0 0 0 0
Fastighet Pantern 15 -27 0 0 0 0
Förnyelse gatubelysning 1 124 1 100 2 100 1 000 0
Trafiksäkerhetsprojekt 974 900 1 400 500 500
Parker/grönomr/lekplatser och GC-vägar 172 0 1 000 1 000 1 000
Maskiner och fordon 366 0 500 500 500
Belysning GC-väg Ö Lj-by-Stidsvig 0 0 0 0 0
GC-väg Ö Lj-by-Gråmanstorp 0 -1 000 0 1 000 4 000
Gatuombyggnad Läderfabriksområdet -70 0 0 0 2 500
Beläggning gator o vägar (Reinv) -553 0 2 000 2 000 2 000
Toalettbyggnad centrum 500 500 500 0 0
Läderfabriken 1 000 1 000 2 000 1 000 1 000
Broreparationer 0 0 0 0 2 000
Ny dränering Stidsvig 544 500 500 0 0
Grävmaskin 0 0 1 700 1 700 0
Summa tekn.förv: adm och gata/park 9 516 3 000 16 700 13 700 16 500

Fastighetsavdelning exkl reinvesteringar
Snyggatorpsskolan *) 9 765 1 565 15 565 14 000 0
Lekplatser/skoltomter 399 0 400 400 400
Spontan idrottsplatser 1 832 1 300 1 300 0 0
Storköksutrustning/matsalar -168 0 700 700 700
Antilopenskolans skolgård 391 400 400 0 0
Hissombyggnad kommunhuset 0 0 0 0 0
Ny skola östra Klippan 0 -18 000 2 000 20 000 103 000
Idrottshallar, upprustning 0 0 0 0 0
Idrottshall, Snyggatorp 712 700 700 0 0
Sågen 0 0 0 0 0
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 2017-03-28 Bilaga 3

Sida 2

Investeringsplan 2017-2020
Belopp i tkr

Kvar budget
2016

Äskande till
KB 2017

Budget
2017 inkl
KB

Budget
2017

Plan
2018

Miljöhus Åbyskolan 306 300 300 0 0
Miljöhus, 2 st kök 0 0 0 0 0
Markupprustning Åbyskolan 500 500 500 0 0
Musikskolan 0 0 0 0 0
Ombyggnad brandlarmscentraler -130 0 0 0 0
Renovering hissar, Rönng. och bibliotek. 0 0 0 0 0
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 2017-03-28 Bilaga 3

Sida 3

Investeringsplan 2017-2020
Belopp i tkr

Kvar budget
2016

Äskande till
KB 2017

Budget
2017 inkl
KB

Budget
2017

Plan
2018

Förskola Heden 887 850 850 0 0
Ny förskola, 4 avdelningar *) 1 000 -15 000 1 000 16 000 15 000
Nytt äldreboende *) **) 0 0 0 0 0
IT-infrastruktur 76 0 900 900 0
IT-infrastruktur skolor 742 0 0 0 0
Arbetsfordon 0 0 0 0 250
Täppans förskola, KS §202/15 utökn 1,4 mnkr 660 0 0 0 0
Badhuset  KS §198/2015 -228 -228 5 472 5 700 0
Ljungbyheds friluftsbad KS §198/2015 4 208 4 200 5 800 1 600 0
Ombyggn Klpn brandstation, arbetsmiljöåtg. -16 0 0 0 0
Fastighet Bryggeriet 20 315 300 300 0 0
Rickmansgården -847 0 0 0 0
Parkeringsplatser vid Täppans fsk 0 100 100 0 0
Summa fastighetsavdelning exkl reinvest. 20 404 -23 013 36 287 59 300 119 350

Fastighetsavdelningen reinvesteringar

Underh.plan reinvest. byggnader 187 0 4 000 4 000 4 000
Vita huset, renovering 95 95 95 0 0
Summa fastighetsavdelning reinvesteringar 282 95 4 095 4 000 4 000
Kultur- och fritidsnämnd
Åbyvallen, upprustning 250 250 550 300 300
Komplettering inventarier, utrustning 400 300 700 400 350
Bibliotek; inventarier/ny teknik 24 0 200 200 200
Gångbro Bäljane å 20 0 0 0 0
Strövstigar Bäljane å 217 0 250 250 250
Konstgräsplan 60 0 0 0 0
Handikappanpassning Badhuset i etapper 400 0 400 400 400
Belysning Nybodamslingan Lj-hed 69 0 0 0 0
Musikskolan inventarier/ny teknik -5 0 200 200 150
Skate 0 0 800 800 0
Friskvårdsanläggningar uppdatering 0 0 300 300 200
Badet Lj-hed, attraktionshöjande åtgärder 0 0 500 500 0
Summa kultur- och fritidsnämnd 1 435 550 3 900 3 350 1 850

Barn- och utbildningsnämnd
Inventarier för-/grund-/grundsärsk. 1 000 0 1 000 1 000 1 000
Inventarier gymnasieskola 153 0 1 500 1 500 1 500
Flygplan, se särskild skrivelse 3 000 3 000 3 000 0 0
Ny skola inventarier 0 0 0 0 3 000
Nya Snyggatorp, inventarier 0 0 950 950 0
Lilla Snyggatorp, inventarier 0 0 0 0 0
Nya Nejlikan (ny fsk), inventarier 0 -1 200 0 1 200 1 200
Upprustning Lj-hed högstadium
(elevhall+skolgård)

0 0 0 0 3 000
Lokalanpassn nytt program, flygplatstekniker 0 0 950 950 0
Upprustning nytt program, flygplatstekniker 0 0 950 950 0
Summa barn- och utbildningsnämnd 4 153 1 800 8 350 6 550 9 700

Socialnämnd
Möbler nytt LSS boende 0 250 250 0 0
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Investeringsplan 2017-2020
Belopp i tkr

Kvar budget
2016

Äskande till
KB 2017

Budget
2017 inkl
KB

Budget
2017

Plan
2018

IT och telefoni ÄO (vill ändra till invent, se
underlag)

250 0 0 0 0
Nyckelfri hemtjänst 493 493 493 0 0
Mindre ombyggn. pga organ.förändr -8 0 0 0 0
ÄO sängar 259 259 259 0 0
Inventarier  IFO/LSS/ÄO 150 0 500 500 500
Summa socialnämnd 1 144 1 002 1 502 500 500

SUMMA SKATTEFINANSIERAT 40 073 -16 566 77 084 93 650 158 150
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Investeringsplan 2017-2020
Belopp i tkr

Kvar budget
2016

Äskande till
KB 2017

Budget
2017 inkl
KB

Budget
2017

Plan
2018

Tekniskt förv – avgiftsfinansierat
VA-ledningar inkl utbyggnad 1 806 0 3 000 3 000 4 000
Anslutningsavgifter va 468 0 0 0 0
Ledning. Ö.Ljungby-Lyckås 0 -8 000 0 8 000 8 000
VA ombyggn Läderfabriksområdet -219 2 500 5 000 2 500 2 500
Utbyggnad ledningar Kungsleden 1 885 1 885 1 885 0 0
Spilledning Källna 1 764 1 750 1 750 0 0
Förtjockare avloppsreningsverk Lj-hed 600 600 600 0 0
Utbyggnad ledningar enl krav Länsstyrelse 0 0 4 000 4 000 8 000
Ny vattenledning vid Gullvivevägen 0 0 1 500 1 500 0
Summa avgiftsfinansierat 6 304 -1 265 17 735 19 000 22 500
Oförutsedda investeringar 0 0
TOTALT 46 377 -17 831 94 819 112 650 178 150
*) inkl utsmyckning 1%         **) framtida äldreomsorgsstruktur är under utredning
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Plan
2019

Plan
2020

500 500
450 450
300 300

0 0
0 0

5 000 5 000
6 250 6 250

4 000 4 000
-1 000 -1 000
4 000 0

0 5 000
0 -4 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

500 500
1 000 1 000

500 500
1 500 0

0 0
2 500 0
2 000 2 000

0 0
0 0

2 000 0
0 0
0 0

17 000 8 000

0 0
400 400

0 0
700 700

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

10 000 0
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Plan
2019

Plan
2020

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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Plan
2019

Plan
2020

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

250 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

11 350 1 100

4 000 4 000
0 0

4 000 4 000

300 200
350 450
150 150

0 0
250 0

0 0
300 0

0 0
150 150

0 0
100 100

0 0
1 600 1 050

1 000 1 000
1 500 1 500

0 0
0 0
0 0

1 000 0
0 0
0 0
0 0
0 0

3 500 2 500

0 0
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Plan
2019

Plan
2020

0 0
0 0
0 0
0 0

500 500
500 500

44 200 23 400
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Plan
2019

Plan
2020

4 000 4 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

8 000 8 000
0 0

12 000 12 000
0 20 000

56 200 55 400
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Bilaga 4

Volymer BUN KB 1 2017 2017-02-28

Utfall 

2014

Utfall 

2015

Budget 

2016 inkl 

KB

Budget 

2017

Utfall   vt-

17

Prognos 

ht-17 Snitt 2017

Förändring 

mot budget  

2017 *Peng/år Summa

Förskola,  antal barn enskilda & interkom 168 177 174 179 158 150 154 -25,0 103 755 -2 593 869

Förskola,  antal barn egna verksamheten 536 574 598 603 640 616 628 25,0 93 963 2 349 077 Ex lokaler

Fritidshem, antal barn enskilda & interkom 157 169 178 180 188 180 184 4,0 31 624 126 494

Fritidshem, antal barn egna verksamheten 424 450 472 502 452 514 483 -19,0 25 040 -475 752 Ex lokaler

Fam.daghem förskola antal barn 127 119 110 104 107 100 104 -0,5 67 000 -33 500

Fam.dagh, fritids antal barn 31 26 20 17 17 15 16 -1,0 23 700 -23 700

Grundskola elever enskilda & interkom 306 318 354 382 394 382 388 6,0 74 973 449 838

Grundskola elever egna verksamheten 1 474 1 460 1 444 1 419 1 450 1 468 1 459 40,0 63 246 2 529 820 Ex lokaler

Resurselever 7 6 6 6 11 8 10 3,5 229 000 801 500

Grundsär elever 20 17 14 12 16 14 15 3,0 260 000 780 000

Träningsskola 8 6 4 3 7 3 5 2,0 330 000 660 000

Gymnasium 627 612 626 648 634 644 639 -9,0 118 500 -1 066 500

Gymnasiesärskola 25 20 19 21 21 26 24 2,5 285 000 712 500

4 215 908

Kommentarer:

Priserna är genomsnittliga och baserade på 2017 års nivå

Gymnasieskolans elevtal inkluderar 20 nyanlända elever som beräknas få asyl under året.

Grundskolans elevtal inkluderar 15 nyanlända elever som beräknas få asyl under året.

Elever utan asyl har inte inkluderats, då ersättning för dessa elever återsökes från Migrationsverket.

Gymnasieskolans- och gymnasiesärskolans peng / år innefattar endast elevavgiften och exkluderar övriga kostnader  för Klippan-elever (tex skolskjuts, elevassistenter mm)
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-04-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51

Regler för hantering av investeringar och anläggningar 
KS 2017.0242

Ärendet
Kommunstyrelsen har 2016-10-05, § 133 antagit intern kontrollplan samt godkänt 
redovisning avseende klargörande av ansvarsfördelning återsökning av statsbidrag, 
kontroll av att anställda som avslutat sin anställning samt servicemätning kundtjänst. Det 
kvarstån redovisning av investeringsrutin där Kommunstyrelsen 2017-03-01 beslutade att 
investeringsrutin ska redovisas som del av kommunens årsbokslut för 2016.
 
Ekonomiavdelningen har fullföljt  åtagandet om redovisning av investeringsrutin och 
lämnar förslag till revidering av "Regler för hantering av investering och anläggning i 
Klippans kommun".
 
Beslutsunderlag
Regler för hantering av investering och anläggning i Klippans kommun, 2017-03-22, 
bilaga Kf § 51/17.
Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-05, § 62.
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänner revidering av kommunens regler för hantering av investering och 
anläggning i Klippans kommun.
2. Noterar att ekonomiavdelningen i samband med bokslut för 2016 redovisar 
investeringsrutiner och att samtliga kontrollmoment enligt intern kontrollplan 2016 är 
fullgjorda.
3. Ändringar av regler för hantering av investering och anläggning i Klippans kommun 
införs i kommunens författningssamling 7:02.
_____
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REGLER FÖR HANTERING AV INVESTERING 7:02:1-7
OCH ANLÄGGNING I KLIPPANS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige 2015-01-27, § 16.

INLEDNING

Reglerna är en vägledning i arbetet för dem som i olika roller kommer i kontakt med 
investeringar i kommunen. Syftet är att skapa enhetliga regler för hanteringen och att säkerställa 
att kalkylering, redovisning och information sker på ett effektivt och professionellt sätt

Anvisningarna gäller för nämnder och förvaltningar inom Klippans kommun.

INVESTERING

Grundregler investering

Avgränsning mellan investering och driftkostnad
En investering är en kapitalsatsning som får varaktighet under en längre tid. En investering tas 
upp som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av under nyttjandetiden.

Anläggningstillgång är en tillgång som:
 är avsedd för stadigvarande bruk
 har en nyttjandeperiod som överstiger 3 år
 I en investering får kringkostnader ingå, såsom beredning av mark (rivning av byggnader etc.), 

konsultarvode etc.
 är ett väsentligt belopp, innebär att anskaffningen skall överstiga 2 basbelopp (2015 = 89 tkr)
 är ett väsentligt belopp, innebär att anskaffningen skall överstiga 1 prisbasbelopp (2017 = 45 

tkr)

Endast standardförbättrande åtgärder räknas som investering.
Reparation och underhåll som syftar till att bibehålla eller återställa en anläggnings funktion 
bokförs som en driftkostnad när åtgärden utförs.

– Standardförbättrande åtgärder som reparation och underhåll som förlänger nyttjandetiden 
räknas som investering med bas i tillämpningen av komponentavskrivning.
– Utgifter för Reparation och underhåll som syftar till att vidmakthålla tillgångens egenskaper 
ska redovisas som en kostnad den period den uppkommer.
– Årligen återkommande likartade inköp av inventarier, bilar och maskiner ska trots att 
investeringskriterierna är uppfyllda bokas som driftkostnad.
– Vid anskaffning av flera inventarier som har samband (ex datorutrustning och möbler) -
betraktas samtliga inköp sammantagna som en anskaffning och bokas som investering. 
Detsamma gäller om anskaffningen är ett led i en större investering.
– Utrednings- och projekteringsarbete som föregår en eventuell investering redovisas som en 
investeringsutgift och anläggningstillgång fram till att beslut tagits om genomförande.  Om 
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beslut fattas att projektet ej skall genomföras ska investeringsutgifterna bokföras som 
driftkostnad.
Ansvaret för att bedöma vad som skall redovisas som investeringsutgift eller driftkostnad tas av 
beslutsattestant. ekonomiavdelningen! Vid tveksamhet skall rådgöras med ekonomikontoret 

7:02:2

Investeringsredovisning
Investeringar bokförs löpande under året i kontoklass 4-7 och måste kombineras med en 
projektkod i intervallet 500-999. Avskrivningar och internränta (se nedan) på gjord investering 
belastar löpande under ett antal år berörd nämnds/förvaltnings driftbudget antingen i form av 
direkt avskrivnings och räntekostnad eller i form av ökad hyra från tekniska förvaltningen.

Investeringshantering/beslutsprocess

Förslag till investering
Berörd nämnd/förvaltning skall i det årliga budgetarbetet lyfta förslag och önskemål om investeringar 
för de närmaste fyra åren. Förslag/beslutsunderlag till samtliga investeringar ska innehålla beskrivning, 
motivering, prioritering, investeringsbelopp och driftkostnadseffekter av det genomförda projektet. 
För förslag till Investering som kostnadsberäknas till minst 1 mnkr ska dessutom ekonomisk kalkyl 
medfölja (se nedan). Saknas korrekt beslutsunderlag tas inte investeringen upp till prövning i 
budgetprocessen. Undantag för att göra kostnadskalkyl under budgetprocessen, görs för mindre 
inventarier och underhållsplan för fastighet, gata/park och Va-verksamhet. För dessa investeringar 
skall kalkyl skall göras vi projektstart inom ramen för fastställd budget.

Förslag till investering som avser byggnad/anläggning
Sådan investering skall kostnadsberäknas av tekniska förvaltningen innan det får tas upp i 
budgetarbetet. Beställning till tekniska förvaltningen skall ske på särskild blankett (bilaga 1) senast 2 
månader 1månad före upptaktsmöte för kommande budgetår. Beställningen ska vara beslutad av 
nämnd.
I budgetarbetet skall förslaget kommenteras och bedömas av både beställare och teknisk förvaltning.

Investeringskalkyl 
Investeringskalkyl skall alltid medfölja förslag till investering som kostnadsberäknas till 1 mnkr eller 
mer. Investeringskalkylen skall innehålla följande:

 Tydlig verbal beskrivning av investeringen
 Beräknad totalkostnad 
 Beräknad livslängd/avskrivningstid fördelad i komponenter där så är tillämpligt
 Beräknade driftkostnader i form av avskrivning, internränta samt övrig driftkostnad
 Beräknade driftintäkter, t ex hyra
 Beräknad ev. besparing i driftskostnad över tid
 Alternativ till investeringen – här bedöms vad som blir billigast över tid (livscykelkostnad). 

Frågan lyfts om att köpa rätt kvalitet, begagnat eller nytt, andra sätt att lösa behovet etc.
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Beslut om investering
Kommunfullmäktige fattar beslut om investeringar i det årliga budgetarbetet. Beslutet avser 
investeringar för det kommande året samt plan för ytterligare 3 år.  Investeringsplanen arbetas fram i 
budgetarbetet under våren och beslutas av kommunfullmäktige. Tidigare ej kända investeringar läggs 
som huvudregel det sista året i planperioden. Det är endast år 1 (budgetåret) som innebär beslut om 
investering. Övriga år i planperioden är endast en inriktning och omprövas i varje budgetarbete. 

7:02:3

Kommunfullmäktige beslutar om varje investering som ett objekt. Det innebär att nämnd/förvaltning 
inte har rätt att omfördela mellan olika objekt i fastställd investeringsbudget. Objektet ”reinvestering i 
fastigheter” utgör ett objekt och omfördelning inom objektet kan beslutas av tekniska förvaltningen. 
Kommunstyrelsen skall dock löpande informeras om förändring/omfördelning inom objektet (se nedan 
under investeringsuppföljning). 
Kommunstyrelsen har också ett anslag för oförutsedda utgifter (förfogandemedel, 5 mnkr 2015) som 
styrelsen själv disponerar över.
 

Uppstår det under året behov av akut investeringsåtgärd krävs beslut från kommunfullmäktige, 
alternativt från kommunstyrelsen inom ramen för förfogandemedel (se ovan).

Upphandling av investeringar
Upphandling sker alltid med lagen om offentlig upphandling (LOU) eller motsvarande lag som grund. 
Avser upphandlingen belopp över 100 tkr ska dokumentation ske över hur inköpet gått till 
(dokumentationsplikt enligt lag).

Då upphandlingen överstiger gränsen för direktupphandling skall förfrågningsunderlaget före utskick 
kontrolleras av kommunledningsförvaltningens upphandlingsenhet.

Avvikelse från beslutad nivå
Om en nämnd/förvaltning befarar att budgeten för ett investeringsprojekt kommer att överskridas 
eller om det sker väsentliga förändringar i tidplanen skall anmälan snarast göras till 
kommunstyrelse/kommunfullmäktige. Anmälan ska innehålla en analys av orsakerna till den befarade 
budgetavvikelsen samt hur stor budgetavvikelsen beräknas bli. Möjlighet till alternativ kostnadsnivå 
skall också lyftas fram. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
bedömer då om projektet skall stoppas, minska i omfattning eller fortsätta med en accept av 
budgetavvikelse. Vid accept skall kommunfullmäktige besluta om finansiering av den utökade 
investeringsnivån.

Investeringsuppföljning
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Investeringsuppföljning per projekt ska göras efter februari, april (tertialrapport), augusti 
(delårsrapport), oktober samt i bokslut efter december månad. Analysen skall omfatta samtliga projekt 
men inrikta sig på väsentlighetsprincipen, vilket innebär fokus på större avvikelser mot budgeten. 
Förutom analys av stora avvikelser skall även annan relevant information lämnas,
exempel tidigareläggningar/förseningar av projekten.
Uppföljningen ska presenteras vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde månaden efter 
uppföljningsmånaden. Decemberuppföljningen rapporteras i samband med årsbokslutet.

7:02:4

Slutredovisning/uppföljning av investeringen 
Så snart investering slutförts (det bedöms inte tillkomma ytterligare utgifter) skall slutredovisning ske i 
närmast följande investeringsuppföljning (se ovan). Dessutom skall ekonomikontoret snarast 
informeras om att investeringen är slutförd så att avskrivning och intern ränta kan börja påföras.
 

 Skriftlig slutredovisningen skall innefatta:
 Investeringsobjekt (benämning enligt budget)
 Projektnummer i bokföringen
 Budgeterad utgift totalt samt i förekommande fall även uppdelat på olika budgetår
 Redovisad utgift för investeringen
 Differens mot budgeterat belopp
 Utförlig beskrivning av differens
 Vad har fungerat – inte fungerat – vad kan vi lära
 Övrig relevant information om genomförd investering

ANLÄGGNINGAR

Anläggningsregister
Investeringar ska aktiveras d v s läggas in i anläggningsregistret i samband med att 
anläggningen är färdig att tas i bruk. Anläggningstillgångar tas i bokföringen upp till värdet vid 
anskaffningstillfället. Överstiger projektet 4 mnkr ska aktivering ske etappvis, d v s efter det att 
varje etapp har avslutats.
Samtidigt gäller för denna beloppsgräns att kreditivränta under byggnads-/investeringstiden 
beräknas för projektet och ingår i investeringskostnaden.

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 
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Inom redovisning är en immateriell anläggningstillgång en sådan anläggningstillgång som har 
ett bestående värde för företaget Kommunen utan att vara synligt påvisbar. Den kan antingen 
vara upparbetad av företaget eller inköpt.

Immateriella anläggningstillgångar får tas upp som tillgångar bara om de har ett väsentligt 
värde för rörelsen Kommunen under kommande år. Om utgiften inte kan förutses ge intäkter 
eller kostnadsminskningar under kommande räkenskapsår får den inte tas upp som en tillgång, 
utan ska kostnadsföras direkt.

Med immateriella tillgångar avses identifierbara icke fysiska tillgångar.
Utgifter för utvecklingsarbete får tas upp som anläggningstillgång om de beräknas bli av 
betydande värde för verksamheten under kommande år.
En eventuell aktivering av en immateriell tillgång skall alltid göras av ekonomikontoret.

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
 Markreserv

Den del av fastighetsvärdet som utgör markvärde ska inte avskrivas då mark förutsätts ha en 
obegränsad livslängd och bestående värde.

 Verksamhetsfastigheter
Med verksamhetsfastigheter avses särskilda boenden samt skol- och förvaltningsfastigheter

7:02:5

 Fastigheter för affärsverksamhet
Fastighetet för affärsverksamhet innefattar industriella anläggningar och industrispår.

 Publika fastigheter
Publika fastigheter omfattar gator, vägar, offentlig belysning, grönområden, parker och 
lekplatser

 Fastigheter för annan verksamhet och övriga fastigheter 
Exempel: koloniträdgårdar, tomträttsmark, serviceboende (äldreboende) och sport o 
fritidsanläggningar.

 Exploatering
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, förädla och iordningsställa 
kommunens mark med gator, parker och VA för bostadsområden. Betraktas som 
anläggningstillgång till dess beslut om detaljplan för det aktuella området vunnit laga kraft. 
Efter laga kraftvunnet beslut omklassificeras objektet från anläggnings- till omsättningstillgång.

Maskiner och inventarier
Till inventarier räknas fordon, maskiner och inventarier för stadigvarande bruk.
Vad gäller anskaffning av flera inventarier, med ett naturligt samband, skall anskaffningen avse 
det samlade värdet.
Kulturtillgångar som t ex konst och annan utsmyckning sjunker som regel inte i värde och blir 
därför inte föremål för någon avskrivning.
Utgifter för dataprogram skall som regel kostnadsföras direkt. Dataprogram som 
specialanpassats och uppfyller investeringskriterierna kan aktiveras.

Kapitalkostnader
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Räntor och avskrivningar
Investeringar genererar kapitalkostnader när projektet eller etapper i projektet är klart. 
Kapitalkostnaden består av avskrivning och internränta. Avskrivningen kan ses som en 
delbetalning som erläggs under hela avskrivningstiden och motsvarar som helhet 
investeringsbeloppet. Internräntan som beräknas på det bokförda värdet (2015= 3,5 %), betalas 
till finansförvaltningen och skall motsvara den ränta kommunen betalar vid upplåning av medel 
över sikt.
Kapitalkostnaden är störst vid anskaffningstillfället och sjunker (=räntedelen) efterhand som 
anläggningen skrivs av.
 
Komponentavskrivning 

Sedan 2014 ska kommuner och landsting tillämpa komponentavskrivning.
Rådet för kommunal redovisning (RKR) har utkommit med ett krav för tillämpning av 
komponentredovisning. RKR är ett normgivande organ som främjar god redovisningssed 
utifrån lagen om kommunal redovisning. Klippans kommun tillämpar komponentavskrivning 
från och med 2016-01-01.

Komponentavskrivning innebär att ett investeringsobjekt delas upp i olika delar som 
tilldelas olika avskrivningstider baserat på nyttjandetiden. Avskrivningskostnaderna ska 
avspegla den faktiska resursförbrukningen.
Detta ger en mer rättvisande bild av det värde som tillgången faktiskt har. Respektive 
komponent ska skrivas av separat.
Återanskaffning av komponent redovisas som ny anläggningstillgång och eventuellt 
kvarvarande redovisat värde för den ersatta komponenten kostnadsförs.

Det som främst berörs av komponentavskrivning är byggnad, fastighet samt park- och 
gatuanläggningar.
Underhållskostnaderna kan komma att bli mindre då avskrivningstiderna för vissa 
komponenter minskar och istället för underhåll ersätts avskriven komponent med en ny 
investering.
Då den nya komponenten har samma avskrivningstid som den föregående blir 
avskrivningen konstant under hela perioden.

I RKR's rekommendation om materiella anläggningstillgångar anges följande;
"Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiels anläggningstillgångs betydande 
komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp i dessa, och respektive komponent 
skrivas av separat”.

Viktiga delar, komponenter i anläggstillgångarna kan behöva ersättas regelbundet.
Eftersom avskrivningarna skall avspegla hur tillgångars värde succesivt förbrukas skall 
komponenter som har en annan nyttjandeperiod och har ett väsentligt värde, redovisas som 
separata enheter i anläggningsredovisningen. Anskaffningen av en sådan komponent redovisas 
som anskaffning av en ny anläggningstillgång och den ersatta delens restvärde 
driftkostnadsbokförs.
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Avskrivningstider
Beträffande avskrivningstid är det viktigt att betrakta livslängden d.v.s. nyttjandetiden, så 
att värdet blir rättvisande.
Svårigheterna när det gäller investering är frågeställningen vad är investering och vad är 
underhåll. Det viktigaste blir då att utgå från likartade principer. 
Viktigt är att man utrangerar det restvärde som finns när en ersättningsinvestering görs.
Kostnaden för utrangeringen/nedskrivningen skall också tas med i investeringskalkylen

Avskrivningstiden skall anpassas till tillgångens nyttjandeperiod d v s under den tid vilken 
anläggningen förväntas bli utnyttjad.
Avskrivningstiderna gäller ny och reinvesteringar. Det är antalet avskrivningsår som gäller i 
första hand. I de fall men inte med säkerhet kan skilja på respektive komponent kan 
schablonfördelningen i procent användas.

I de fall kommunen avviker innebär avvikelsen att vi har kortare avskrivningstid än rek 
ommenderat. 

Sammanställning avskrivningstider komponentavskrivning Klippan se 
bilaga 2
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Nedskrivning av anläggningsvärde.
Har en tillgång vid räkenskapsårets slut ett lägre värde än vad som framgår av anläggnings-
redovisningen skall tillgången skrivas ned till det lägre värdet. En nedskrivning skall avse 
oförutsedda och kraftiga värdeminskningar. Nedskrivning aktualiseras främst vid utrangeringar 
och nedläggning.
Stora nedskrivningar skall belasta resultatet som en jämförelsestörande kostnad medan lägre 
nedskrivningar bokförs som extra avskrivning.
 
Uppskrivning av anläggningsvärde
Uppskrivning av anläggningstillgång kan endast ske i undantagsfall. Uppskrivning av tillgång 
får endast ske om tillgången har ett bestående värde som överstiger det bokförda. En 
uppskrivning får endast göras efter en oberoende värdering. God redovisningssed kräver att 
uppskrivningsbeloppet ej resultatförs utan förs på eget kapital i balansräkningen.

Försäljning av anläggningstillgång.
Vid alla försäljningar skall affärsmässighet d.v.s. bästa möjliga ekonomiska ersättning gälla.
Beslut om försäljning av fastighet skall fattas av kommunfullmäktige eller enligt delegation.
Avyttrad, kasserad eller utrangerad anläggningstillgång skall rapporteras till 
ekonomiavdelningen för justering i anläggningsregistret.

7:02:7
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Bilaga 1

Beställning av kostnadsberäkning/kalkyl för 
investering
(Beställning skall vara tekniska förvaltningen tillhanda senast 2 månader 1 månad före 
budgetupptaktsmöte inför nytt budgetår)

Datum

Berörd nämnd/förvaltning/kontaktperson

Nämndsbeslut, datum och paragraf (bifogas)

Investeringsobjekt

År för införande i investeringsbudget

Utförlig beskrivning av planerad investering

Underskrift förvaltningschef

207 (243)



10

10

208 (243)



11

11

Sammanställning avskrivningstider komponentavskrivning Klippan se 
bilaga 2

Fastighet/Byggnad % År
Utvändig markanläggning 5 40
Stomme 25 60
Tak 5 30
Fasad 5 30
Innervägg 5 30
Stomkomplettering (golv, mattor, akustiktak) 10 30
Fönster, dörrar 10 30
Installationer (el/nät/centraler) 10 30
Installationer (värme/sanitet/vatten/ventilation) 10 20
Installationer (ventilation inkl. styr samt hiss) 10 20
Installationer övrigt (belysning, data, tele, larm, passage) 5 10

Huvud/Industrigata, Bussficka
Bärlager 60 70
Slitlager 10 10
Bindlager 20 30
Övrigt 10 10

Bostadsgata samt GC-väg
Bärlager 60 70
Slitlager 10 30
Bindlager 20 30
Övrigt 10 10

Offentlig belysning
Armatur 15 15
Stolpe 40 40
Kabel 45 50

Parker
Utrustning 40 10
Perenner 10 15
Buskar (större buskage samt träd) 50 30

Lekplatser
Underlag, redskap 100 5

VA
VA-ledning 60
El-utrustning 20
Styr och reglerutrustning 10
Maskiner och pumpar 15
Serviser och ventiler 30

209 (243)



12

12

Övrigt 10

Övrigt
Inventarier med större slitage 5-10
Inventarier med mindre slitage 10-20
Persondatorer (kan bör kostnadsföras direkt) 3
Bilar och transportfordon 5-10
Maskiner större 10
Maskiner mindre 5-10
Konst Obegr
Mark med bestående värde Obegr
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-04-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 52

Motion om "bilfri" Storgata i Klippan - Svar 
KS 2016.0895

Ärendet
Hans Bertil Sinclair (M) och Kenneth Dådring (M) inkom 2016-06-03 med motion om att 
under en försöksperiod införa förbud mot personbilstrafik på del av Storgatan i Klippan 
samt att utvärdering av försöket genomförs under hösten 2017.
 
Beslutsunderlag
Hans Bertil Sinclair och Kenneth Dådrings motion 2016-06-03, bilaga Kf § 52/17.
Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-05, § 69.
 
Yrkande
Rune Persson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
 
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med motivering att det i nuläget inte finns tillräckliga skäl för att vidta 
åtgärder för en bilfri Storgata.
2. Uppdrar åt tekniska förvaltningen att utreda  och föreslå åtgärder för att trafiken på 
Storgatan  ska iaktta stadgad hastighetsbegränsning.

Deltar ej i beslutet
Moderaternas partigrupp deltar ej i beslutet.
_____
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-04-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53

Redovisning av motioner 2017 
KS 2017.0191

Ärendet
Kansliavdelningen har sammanställt redovisning av motioner vars beredning ännu inte 
slutförts.
 
Beslutsunderlag
Kansliavdelningens redovisning, bilaga Kf § 53/17.
Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-05, § 70.
 
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras.
_____
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Datum
2017-02-21

Beteckning
KS 2017.0191-1

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

 Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts

Datum             Diarienummer Inlämnad av         Ärenderubrik     Beslut                                           Beredningsorgan
2016-04-26 KS 2016.0763.012 Kenneth Dådring (M) Stärkande av 

varumärke
Kf § 38/16
Au § 194/16

Kf 26/4:    Remitterad till kommunledningsförvaltningen 
(Näringslivs- och kommunikationsavdelningen) för 
yttrande.
Au 14/12: Återremiss för kompl.av kostnader

2016-04-26 KS 2016.0895.510 Hans-Bertil Sinclair och 
Kenneth Dådring
(M)

Bilfri Storgata i 
Klippan

Au § 103/16 Au 15/6:   Remitterad till kommunledningsförvaltningen 
och teknisk förvaltning för yttrande.

2016-05-23 KS 2016.0860.630 Therese Borg
(SD)

Säkerställa likvärdiga 
rättigheter och 
underlätta delaktighet i 
demokratin

Kf § 52/16
Au § 145/16
Au § 184/16
Ks § 178/16
Kf § 101/16

Kf 24/5:    Remitterad till Kommunstyrelsen för yttrande.
Au 12/10: Ärendet bordlagd.
Au 16/11: Motionen anses besvarad
Ks 7/12:   Motionen anses besvarad
Kf 20/12: Ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen för  
ytterligare utredning av motionens förslag.

2016-10-21 KS 2016.1506.771 Karin Enqvist (V) Framtidens 
äldreomsorg i 
Klippans kommun

Ks § 88/16 Kf 25/10:  Remitterad till Socialnämnden och 
Kommunstyrelsen

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

Direkttelefon E-post

2016-10-25 KS 2016.1561.880 Ingegerd Hagelin (M) ”Meröppet” Bibliotek 
för att utveckla 
Klippans kommun

Kf § 89/16 Kf 25/10:  Remitterad till Kultur- och fritidsnämnden

2016-10-27 KS 2016.1678.880 Helena Dådring (M) Motion avseende 
bibliotek, skola och 
mötesplats

Kf § 98/16 Kf 22/1:   Remitterad till Barn- och utbildningsnämnden, 
Kultur- och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen

2017-02-15 KS 2017.0143.600 Liberalerna Klippan (L) Alla elever ska ges 
möjlighet att klara sin 
skola

Kf 28/2: För remittering

2017-02-15 KS 2017.0144.530 Liberalerna Klippan (L) Förverkliga 
målsättningen om en 
fossilfri fordonsflotta 
2030

Kf 28/2: För remittering

2017-02-27 KS 2017.0185.175 Helena Dådring (M) Skjutande av 
nyårsraketer

Kf 28/2: För remittering

Förslag till beslut
Informationen noteras.

Eva Larsson
Kommunsekreterare
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-04-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54

Delgivningsärende 2017 
KS 2017.0035

Ärendet
KS 2016.1484-22.001
Kommundirektör - Organisationschema över ny organisation "Arbetsmarknad och 
Integration".
KS 2017.0208-1.000
Revisionen - Granskning av Socialnämndens styrning och uppföljning samt 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot Socialnämnden.
_____
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-04-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55

Närvaro Kommunfullmäktige 
KS 2017.0295

Ärendet

Omröstningar
Beslutande (fullmäktige och 
tjänstgörande ersättare)
 

När-
varo
 
 

    § 47
Ja     Nej

Deltar ej i § 47 
delen ansvarsfrihet 
för

 
   
  

Olle Nilsson (S)
Kerstin Persson (S) 1 1  Bun

----
Christian Hendlertz (SD) - - - Ks, Sn

 
Kenneth Dådring (M) 1  1 Ks, Rn

 
Gunilla Svensson (S) 1 avstår Ks, Sn

 
Michael Nemeti (S) 1 1  Kfn, Ks

 
Therese Borg (SD) - - - Ks

 
Hans-Bertil Sinclair (M) 1  1 Ks, Sn

Ola Persson (S)
Jan Wallgren (S) 1 1  Pbn

 
Carl-Axel Wilhelmsson (C) 1 1  Ks, Rn

 
Bert-Inge Karlsson (KD) 1  1 -

 
Åsa Edvardsson (SD) - - - Bun, Ks, Vn

Gunnel Grånsten (M)
Cecilia Scott (M) 1 1  -

 
Jörgen Bjerknäs (MP) 1 1  Ks

Charlotta Gudmundsson (S) 1 1  Ks
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-04-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

-           (SD) - - - -

 
Kent Lodesjö (S) 1 1  Ks, Pbn, Vn

----
Tonny Svensson (M) - - - -

Neyssa Lundmark (S) 1 1  Bun

 
Tommy Cedervall (FP) 1  1 Ks

Rune Persson (S) 1 1  Bun

-           (SD) - - - -

 
Helena Dådring (M) 1  1 Bun

Karin Enqvist (V) 1 1  Bun, Ks

 
Rose-Marie Svensson (S) 1 1  -

 
Christer Johansson (C) 1 1  Ks

 
Charlotte Eliasson-Anderberg 
(KD)

1  1 Bun

 
Jonas Denhammar (SD) - - - -

Lennart Johansson (S)
Paul Gustavsson (S) 1 1  Sn

 
Jesper Hansen (M) 1  1 Pbn

Gun Samuelsson (S) 1 1  Ks

Niklas Wandegren (SD) 1  1 -

Boris Svensson (S) 1 1  Ks, Sn

 
Ingegerd Hagelin (M) 1  1 Kfn

Monica Johansson Jarl (S) 1 1  Vn
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2017-04-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

-          (SD) - - - -

Mats Waldemarsson (S) 1 1  Kfn, Pbn

Bo Andersson (C)
Johanna Andersson (C) 1 1  Pbn, Vn

-          (SD) - - - -

 
Ellinor Varady (M) 1  1 Ks, Pbn

 
Cecilia Örnemark (MP) 1 1  Bun

 
Johan Pettersson (S) 1 1  Ks, Rn

Totalt 32 21 10   

  1 avstår   

Ej tjänstgörande ersättare      

Robert Larsson (KD) 1     

Anders Nilsson (S) 1     
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Omröstningar
Beslutande (fullmäktige 
och tjänstgörande 
ersättare)

När-
varo     § 47

Ja     Nej
Deltar ej i § 47 
delen ansvarsfrihet 
för

 
   
  

Olle Nilsson (S)
Kerstin Persson (S) 1

1 Bun

----
Christian Hendlertz (SD) - - - Ks, Sn

Kenneth Dådring (M) 1 1 Ks, Rn

Gunilla Svensson (S) 1 avstår Ks, Sn

Michael Nemeti (S) 1 1 Kfn, Ks

Therese Borg (SD) - - - Ks

Hans-Bertil Sinclair (M) 1 1 Ks, Sn

Ola Persson (S)
Jan Wallgren (S) 1 1 Pbn

Carl-Axel Wilhelmsson (C) 1 1 Ks, Rn

Bert-Inge Karlsson (KD) 1 1 -

Åsa Edvardsson (SD) - - - Bun, Ks, Vn

Gunnel Grånsten (M)
Cecilia Scott (M) 1 1 -

Jörgen Bjerknäs (MP) 1 1 Ks

Charlotta Gudmundsson (S) 1 1 Ks

-  (SD) - - - -

Kent Lodesjö (S) 1 1 Ks, Pbn, Vn

----
Tonny Svensson (M) - - - -

Neyssa Lundmark (S) 1 1 Bun

Tommy Cedervall (FP) 1 1 Ks

Rune Persson (S) 1 1 Bun

-  (SD) - - - -

Helena Dådring (M) 1 1 Bun

Karin Enqvist (V) 1 1 Bun, Ks
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Ja Nej
Deltar ej i § 47
 delen 
ansvarsfrihet för

Rose-Marie Svensson (S) 1 1 -

Christer Johansson (C) 1 1 Ks

Charlotte Eliasson-Anderberg (KD) 1 1 Bun

Jonas Denhammar (SD) - - - -

Lennart Johansson (S)
Paul Gustavsson (S) 1 1 Sn

Jesper Hansen (M) 1 1 Pbn

Gun Samuelsson (S) 1 1 Ks

Niklas Wandegren (SD) 1 1 -

Boris Svensson (S) 1 1 Ks, Sn

Ingegerd Hagelin (M) 1 1 Kfn

Monica Johansson Jarl (S) 1 1 Vn

- (SD) - - - -

Mats Waldemarsson (S) 1 1 Kfn, Pbn
Bo Andersson (C)
Johanna Andersson (C) 1 1 Pbn, Vn

- (SD) - - - -

Ellinor Varady (M) 1 1 Ks, Pbn

Cecilia Örnemark (MP) 1 1 Bun

Johan Pettersson (S) 1 1 Ks, Rn

Totalt 32 21 10

1 avstår

Ej tjänstgörande ersättare

Robert Larsson (KD) 1

Anders Nilsson (S) 1
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