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VÄLKOMMEN

Datum och tid:  2017-04-05, kl  17:00
Plats: Sessionssalen Klippans kommunhus

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

Kommunstyrelsens ledamöter, Tomas Rikse, Lars-Åke Svensson, Jan Tingecz, Henrik 
Ehrenberg, Max Staude, Stefan Christiansson, Bo Rosengren, Hans Emanuelsson, Björn 
Pettersson, Ardiana Demjaha, Anders Ebbesson kallas till sammanträdet. Kommunstyrelsens 
ersättare delges kallelsen.

Kerstin Persson (S)

Ordförande
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1. Val av justerare  

Ärendet i korthet
Val av justerare

2. Överenskommelse mellan Lokalpolisområde Klippan 
och Klippans kommun 2017-2018

Henrik Ehrenberg och Max 
Staude 17:00

Sammanfattning
Lokala BRÅ har vid sitt senaste möte 2017-02-14 godkänt Överenskommelse 
mellan Lokalpolisområde Klippan och Klippans kommun för perioden 2017-2018.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-03-08 § 39 med bilaga.
 

Förslag till beslut
Godkänner Överenskommelsen mellan Lokalpolisområde Klippan och Klippans 
kommun för perioden 2017- 2018.

3. Information inför ansvarsprövning Bo Rosengren och Hans 
Emanuelsson 17:15

Sammanfattning
Företrädare för Revisionen informerar om ansvarsprövning.

Förslag till beslut
Informationen noteras.

4. Jobb som är enklare att få Stefan Christiansson 17:45

Sammanfattning
Under en lång följd av år har kompetenskraven i den kommunala verksamheten 
och organisationen skruvats upp. Våra krav på allt högre formell kompetens i 
nästan samtliga yrkeskategorier har lett till en dubbel obalans. Samtidigt som 
kommunen har svårt att rekrytera t.ex undersköterskor har "tröskeln in" i den 
kommunala vården/omsorgen höjts vilket har fått en rad negativa foljder.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Personalutskottet 2017-02-09, § 6.
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Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett konkret förslag till 
införande av ”Jobb som är enkla att få”. Arbetet utförs inom ramen av särskilt 
utvecklingsprojekt i samverkan med kommunens övriga förvaltningar.

Kostnaden som beräknats till 450 000 kronor finansieras inom ramen för 
Socialnämndens budget 2017 med 150 000 kronor och av 
Kommunstyrelsens anslag till förfogande med 300 000 kronor.

5. Attraktiva Klippans kommun Stefan Christiansson 

Sammanfattning
Som ett led i att vara attraktiva som arbetsgivare har Klippan investerat i 
förmånsklippan, som tack vare kopplingen till årets julklapp fått stort genomslag. 
Ytterligare attraktivt är bl.a.satsning på friskvård, en översyn av friskvårdsbidraget 
och dess användning.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Personalutskottet 2017-02-09, § 7.

Förslag till beslut
Friskvårdsbidraget höjs till 2000 kronor per år.
Besök på kommunens badhus och friskvårdsanläggningar betalas och ersätts med 
friskvårdsbidraget.
Fruktkorgar istället för kakor vid interna möten på dagtid.
Personalkontoret får i uppdrag att utreda möjligheterna till en s.k. ”finders fee”, en 
summa pengar till den medarbetare som bidrar till att finna kandidat som anställs i 
Klippans kommun.

6. Analys av restaurang Seniorens verksamhet och 
ekonomi

Björn Pettersson/Ardiana 
Demjaha 18:15

Sammanfattning
Teknisk förvaltning har under hösten 2016 presenterat flera rapporter kring analys 
av restaurang Seniorens verksamhet och ekonomi. Tekniska förvaltningen 
föreslår att:
 
Från och med budgetåret 2018 ska Senioren drivas med kommunstyrelsen som 
beställare och med ekonomiska förutsättningar som fastställs i budgetarbetet för 
2018. Detta innebär att måltidsverksamheten ändras från att på papperet vara en så 
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kallad 0-enhet till en verksamhet som också har en nettokostnad, ett ”Senioren-
anslag”.
Kommunstyrelsen väljer vid sammanträdet den 1 mars 2017 vilket av 
driftalternativen 2, 3A eller 3B som verksamheten ska dimensioneras och 
budgeteras för. Även Nytt hyresavtal tecknas med Treklöver Bostads AB med 
retroaktiv verkan.
Driften av Senioren fortsätter 2017 med nuvarande inriktning, med de justeringar 
som blir en konsekvens av kommunstyrelsens ställningstagande i punkt 2.
Kommunstyrelsen beslutar vid sammanträdet den 1 mars 2017 att höja lunchpriset. 
Underskott i årets (2017) verksamhet hanteras primärt inom tekniska 
förvaltningens ekonomi, och följs löpande i kommunens resultatuppföljningar.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Tekniskt utskott 2017-02-14, § 7.
Tekniska förvaltningens komplettering 2017-03-20.

Förslag till beslut
Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen utan eget förslag.

Uppdrar åt tekniska förvaltningen att till Kommunstyrelsens sammanträde den 1 
mars 2017 komplettera ärendet med ekonomiskt underlag för drift av Seniorens 
kök som mottagnings- respektive tillagningskök samt underlag avseende
differentierad taxa måltidspriser för besökskategorierna anställda respektive 
pensionärer.

7. Förbindelsepunkt VA Kungsleden fastigheten Bläsinge 
20:43

Björn Pettersson/Ardiana 
Demjaha 

Sammanfattning
Ägaren till fastigheten Bläsinge 20:43, Kungsleden 27 begär att förbindelsepunkten 
ska flyttas för kommande anslutning till kommunens vatten- och avloppsledningar.
 
Beslutsunderlag
Protokollsunderlag Tekniskt utskott 2017-03-14, § 15.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen meddelar ägaren att läget för förbindelsepunkt för fastigheten 
Bläsinge 20:43 avseende anslutning till kommunens vatten- och 
avloppsanledningar kommer att vara enligt tekniska förvaltningens besked.
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8. Förslag till riktlinje för hantering av kommunens 
vägbelysning längs Trafikverkets vägar

Björn Pettersson/Ardiana 
Demjaha 

Sammanfattning
Teknisk förvaltning har arbetat fram förslag på riktlinje för hantering av 
kommunens vägbelysning längs Trafikverkets vägar.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Tekniskt utskott 2017-03-14 § 16.

Förslag till beslut
Godkänner tekniska förvaltningens riktlinjer för hantering av kommunens 
vägbelysning längs Trafikverkets vägar.

9. Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och 
kollektivtrafik

 

Sammanfattning
Familjen Helsingborg har tagit fram strategi för den långsiktiga 
infrastrukturplaneringen för planperioden 2018-2029.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-03-08, § 47 med bilaga.

Förslag till beslut
Antar Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik, inför 
planperioden 2018-2029 vilket innebär att tidigare strategi för infrastruktur antagen 
2014 för Skåne Nordväst upphävs.

10. Isvan Sarközi (M) avsägelse av uppdrag som 2:e vice 
ordförande i Folkhälsorådet

 

Sammanfattning
Avsägelse och eventuellt fyllnadsval.

11. Fyllnadsval som ledamot i Miljöstyrgruppen efter Istvan 
Sarközis (M)

 

Sammanfattning
Eventuellt fyllnadsval.
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12. Årsredovisning 2016 för Klippans kommun samt 
Gemensam Räddningsnämnd

Jan Tingecz och Anders 
Ebbesson 

Sammanfattning
Ekonomichef Jan Tingecz överlämnar årsredovisning för Klippans kommun för år 
2016.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-03-22, § 51 med bilaga.
Årsredovisning 2016 för Klippans kommun (rev. 170329).

Förslag till beslut
Godkänner årsredovisning 2016 för Klippans kommun inkluderande Gemensam 
Räddningsnämnd.

13. Internbudget 2017- information  

Sammanfattning
Information om att internbudget antagits i alla nämnder.
 
Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningen presenterar ev. underlag vid sammanträdet.

14. Månadsuppföljning av resultat per nämnd samt 
helårsprognos 2017

 

Sammanfattning
Ekonomichef Jan Tingecz överlämnar uppföljning av resultat per nämnd för 
februari månad samt helårsprognos för år 2017.
 
Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens rapport.
Socialchef Agneta Huganders uppföljning.

Förslag till beslut
Informationen noteras.
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15. Kompletteringsbudget 2017  

Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har överlämnat förslag till kompletteringsbudget för 2017.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
 
fastställa kompletteringsbudget 1/2017, utifrån mätning den 15 september, enligt 
bilaga 1 och 2.
 
godkänna justerad investeringsplan enligt bilaga 3.
 
ersätta volymförändring avseende elever inom förskol/skola enligt bilaga 4 samt att 
ny budgetreglering görs till hösten utifrån mätningen den 15 september.
 
återföra investeringsanslag om 800 000 kronor för köp av flygplan om inte planet 
från försvarsmakten köps in. 
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-03-22, § 52 med bilaga.
Missivskrivelse Kompletteringsbudget 2017 (rev. 170328).
Kompletteringsbudget, bilaga 1 (rev. 170328).
Kompletteringsbudget, bilaga 2 (rev. 170328).
Kompletteringsbudget- Investeringsplan, bilaga 3 (rev. 170328).
Kompletteringsbudget- Volymer BUN, bilaga 4 (rev. 170328).

Förslag till beslut
Ärendet överlämnas utan eget förslag.

16. Regler för hantering av investeringar och anläggningar  

Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har överlämnat förslag på revidering av regler för hantering 
av investeringar och anläggningar.
 
Beslutsunderlag
Protokollsunderlag Arbetsutskottet 2017-03-22, § 53 med bilaga.

Förslag till beslut
Godkänner revidering av kommunens Regler för hantering av investering och 
anläggning i Klippans kommun.
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Noterar att ekonomiavdelningen i samband med bokslut för 2016 redovisar 
inveringsrutiner och at samtliga kontrollmoment enligt intern konttrollplan 2016 är 
fullgjorda.
Ändringar av Regler för hantering av investering och anläggning i Klippans 
kommun inför i kommunens författningssamling 7:02.

17. Detaljplanuppdrag Klippan 3:15 samt 3:13- information  

Sammanfattning
Plangruppen överlämnar information om ändring av pågående detaljplanearbete för 
delar av fastigheten Klippan 3:15 samt 3:13.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-03-08 § 42 med bilaga.

Förslag till beslut
Informationen noteras.

18. Upphävande av detaljplaner avseende Klippan 3:120, del 
av Klippan 3:122, Klippan 3:123 samt Bryggeriet 5

 

Sammanfattning
Plangruppen har inkommit med begäran om upphävande av detaljplan för område 
kring gamla Läderfabriken.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-03-08, § 43 med bilaga.

Förslag till beslut
Godkänner upphävande av detaljplan avseende del av Klippan 3:120, del av 
Klippan 3:122, Klippan 3:123 samt Bryggeriet 5.

19. Begäran om detaljplaneuppdrag - del av Klippan 3:145 
vid Elfdalen

 

Sammanfattning
Plangruppen har inkommit med begäran om detaljplaneuppdrag för fastigheten del 
av Klippan 3:145 vid Elfdalen.
Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på fribyggarbtomter 
inom den befintliga tätorten.
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Beslunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-03-08, § 44 med bilaga.

Förslag till beslut
Updrar åt Plan- och byggkontoret att ta fram förslag till detaljplan för del av 
Klippan 3145 vid Elfdalen.

20. LSS-boende Apollohuset  

Sammanfattning
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.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-03-08, § 46.

Förslag till beslut
Godkänner äskande om 3 800 000 kronor för ökade driftskostnader i samband med 
utökning av platser inom bostad med särskilt service LSS vilket finansieras i 
kompletteringsbudget 2017.

21. Statsbidrag för mottagande av flyktingar  

Sammanfattning
Socialnämnden samt kommunledningsförvaltningen begär anslag om medel från 
erhållet statsbidrag för mottagande av flyktingar för år 2017.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-03-08, § 48.

Förslag till beslut
Godkänner fördelning av statsbidrag fär mottagande av flyktingar om totalt
4 614 000 kronor enligt följande:
Socialförvaltningen                                3 614 000 kronor
Socialförvaltningen (HVB Färingtofta)      400 000 kronor
Kommunledningsförvaltningen (ek.avd)   600 000 kronor
Totalt                                                     4 614 000 kronor
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22. Statsbidrag för mottagande av flyktingar  

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden äskar 1 000 000 kronor för att underlätta 
integrationsarbetet i Klippans kommun under 2017.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-03-22 § 54.

Förslag till beslut
Godkänner fördelning av statsbidrag för mottagande av flyktingar om totalt
1 000 000 kronor för år 2017.

23. Granskning av utbetalning av partistöd  

Sammanfattning
På revisionens uppdrag har PWC genomfört granskning av hur kommunen 
hanterar partistöd.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-03-08, § 45.

Förslag till beslut
Tagit del av revisionens rapport och noterar att samtliga kontrollmål är uppfyllda.

24. Motion om "bilfri" Storgata i Klippan- svar  

Sammanfattning
Hans-Bertil Sinclair (M) och Kenneth Dådring (M) inkom 2016-06-03 med motion 
om att under en försöksperiod införa förbud mot personbilstrafik på del av 
Storgatan samt att utvärdering av försöket genomförs under hösten 2017.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Tekniskt utskott 2017-03-14, § 18 med bilaga.

Förslag till beslut
Motionen avslås med motivering att det i nuläget inte finns tillräckliga skäl för att 
vidta åtgärder för en bilfri Storgata.
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Uppdrar åt tekniska förvaltningen att utreda och föreslå åtgärder för att trafiken på 
Storgatan ska iaktta stadgad hastighetsbegränsning. Uppdraget revovisas till 
tekniska utskottets sammanträde i april 2017.

25. Redovisning av motioner 2017  

Sammanfattning
Kommunkansliet har sammanställt redovisning av motioner vars beredning ännu
inte slutförts.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2017-03-08, § 49 med bilaga.

Förslag till beslut
Informationen noteras.

26. Delegationsärende Kommunstyrelsen 2017-04-05  

Sammanfattning
Kansliet har sammanställt delegationärende för Kommunstyrelsens sammanträde 
2017-04-05.
 
Beslutsunderlag
Kansliets sammanställning.

Förslag till beslut
Informationen noteras.

27. Informationsärende Kommunstyrelsen 2017-04-05  

Sammanfattning
Kansliet har sammanställt informationsärende inför Kommunstyrelsens 
sammanträde 2017-04-05.
 
Beslutsunderlag
Kansliets sammanställning.

Förslag till beslut
Informationen noteras.
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