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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 51 Val av justerare
§ 52 Föredragningslista
§ 53 Gemensam Räddningsnämnd - Organisation och bemanningsform 

inom Räddningstjänsten Söderåsen
§ 54 Uppföljning av internkontrollplan 2018 för Kommunstyrelsen
§ 55 Information om internkontrollplan för 2018 för nämnderna
§ 56 Hemtagning av grönyteskötsel
§ 57 Årsredovisning 2018 för Klippans kommun
§ 58 Kompletteringsbudget 2019
§ 59 Uppföljning av resultat per nämnd samt helårsprognos 2019
§ 60 Policy för intern kontroll
§ 61 Återrapportering Migrationsmedel
§ 62 Klippans kommuns Köpmanspris 2018 och Näringslivspris 2018
§ 63 Sommarentreprenör - Ung Drive 2019
§ 64 Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts under 2019
§ 65 Svar på skrivelse om friluftsbadet i Östra Ljungby
§ 66 Fastighetsförsäljning Bläsingevägen 1, Pilagården 1:91
§ 67 Försäljning av fastigheten Pantern 15
§ 68 Dom gällande beslut om fiberutbyggnad av landsbygden i Klippans 

kommun - etapp 2
§ 69 Strategin "Ett jämställt Skåne"
§ 70 Val av ledmot och ersättare till Rönneåkommitén samt ombud till 

årsstämmorna
§ 71 Motion om att se över möjligheten för barnen på Klippans friskola 

att få gå klart årskursen på sin friskola
§ 72 Motion uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen
§ 73 Motion om att återuppta verksamheten med Ung Omsorg inom 

äldreomsorgen
§ 74 Delegationsärenden 2019
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§51

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Kommunstyrelsens beslut
Robert Larsson (KD) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll onsdagen den 
10 april klockan 16:00.
_____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§52

Föredragningslista

Ärendet
Tillkommande ärende:
 
Uppföljning av resultat per nämnd samt helårsprognos 2019.
 
Kommunstyrelsens beslut
Godkänner föredragningslistan.
_____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53

Gemensam Räddningsnämnd - Organisation och bemanningsform 
inom Räddningstjänsten Söderåsen 
KS 2019.0036

Ärendet
Bakgrunden till förslag på ny organisation för räddningstjänsten är en längre tids arbete 
med en framtidsstudie (2015-2017). Räddningsnämnden föreslog då att ansluta till 
förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst för att få en stabilare och robustare 
organisation, som kunde föra frågan om utveckling vidare inom Räddningstjänsten 
Klippan och Åstorps kommuner.
 
I slutet av 2017 tog Åstorps och Klippans kommuner beslut om att inte ansluta till 
förbundet till Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Det har inneburit att arbetet med 
utvecklingsfrågorna inom den egna organisationen fortsatt.
 
Under inledningen av 2018 togs beslut om att förstärka den egna organisationen. Arbetet 
med framtidsstudien, den vardagliga arbetssituationen med en liten dagtidsorganisation 
och stor arbetsbörda, väntan på beslut om hur organisation ska formeras, har gjort att ett 
flertal medarbetare valt att lämna sin tjänst och gå till annat arbete. Med bakgrund av 
rådande situation har ett förslag till ny organisation/bemanningsstruktur tagits fram.
 
Gemensamma räddningsnämnden beslutade, 18 december 2018 § 54, att gå vidare med 
förslaget om förändrad organisation samt införandeplan och lämna ärendet vidare till 
respektive kommuns kommunfullmäktige för vidare beslut.
 
Det noteras att det finns två samverkansprotokoll från fackliga förhandlingar gällande 
förslag till omorgansiation.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 mars 2019, § 42.
Protokollutdrag Gemensam räddningsnämnd 18 december 2018, § 54.
Förslag till organisation/bemaningsstruktur Räddningstjänsten Söderåsen, inkommen 10 
januari 2019.
 
Jäv
Christer Johansson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslut i ärendet. I hans ställe tjänstgör 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Börje Norén (C).
 
Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till räddningsnämndens förslag om organisation och med 
betoning att personalens synpunkter ska beaktas i det fortsatta arbetet med förändrad 
organisation. Finansiering överlämnas till budgetberedningen. I yrkandet instämmer 
Ellinor Varady (M), Tommy Cedervall (L) samt Robert Larsson (KD).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1.      Klippans kommun ställer sig bakom förslaget om förändrad organisation enligt 
räddningsnämndens förslag och betonar att personalens synpunkter ska beaktas i det 
fortsatta arbetet med förändrad organisation.
2.      Finansiering överlämnas till budgetberedningen.
_____

 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54

Uppföljning av internkontrollplan 2018 för Kommunstyrelsen 
KS 2017.1013

Ärendet
Sammanställning över uppföljning av 2018 års interkontrollplan för 
Kommunledningsförvaltningen och för Tekniska förvaltningen.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2019-03-20 och lämnade 
nedanstående förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 mars 2019, § 40.
Tjänsteskrivelse internkontroll KLF och Tekniska förvaltningen, upprättad 1 februari 
2019.
Kontrollmoment KLF 2018, upprättad 1 februari 2019.
Kontrollmoment Tekniska förvaltningen, upprättad 1 februari 2019.
Internkontroll 2018 för måltidsavdelningen, upprättad 1 februari 2019.
Protokoll internkontroll Tekniska förvaltningen, upprättad 6 september 2019.

Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen av uppföljningen av internkontrollplan 2018 för 
Kommunledningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen.
_____

 

Beslut skickas till 
Tekniska förvaltningen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55

Information om internkontrollplan för 2018 för nämnderna 
KS 2017.1013

Ärendet
Information om uppföljning av internkontrollplan 2018 för Plan- och byggavdelningen, 
Kultur- och fritidsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt 
Socialförvaltningen.
I Plan- och byggavdelningens internkontrollplan fanns två beslutade risker med 
återföljande kontrollmoment. Vid kontroll framkommer ingen avvikelse.
 
I Kultur- och fritidsförvaltningens internkontrollplan fanns fem beslutade risker med 
återföljande kontrollmoment. Vid kontroll framkommer att ett av fem kontroll-moment 
visar på avvikelse.

I Barn- och utbildningsförvaltningens internkontrollplan fanns tre beslutade risker med 
återföljande kontrollmoment. Vid kontroll framkommer att ett kontrollmoment visar på 
avvikelse.
 
I Socialförvaltningens internkontrollplan fanns tre beslutade risker med återföljande 
kontrollmoment. Vid kontroll framkommer att två av tre kontrollmoment visar på 
avvikelse.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2019-03-20 och lämnade 
nedanstående förslag till beslut.
 
Beslutsunderlag
Protokollutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 mars 2019, § 41.
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 4 mars 2019.
Protokoll Plan- och byggnämden 2019-02-25, § 18.
Plan- och byggavdelningens redovisning.
Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-14, § 144
Kultur- och fritidsnämndens redovisning. 
Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-26, § 15.
Barn- och utbildningsförvaltningens redovisning.
Protokoll Socialnämnden 2019-02-27, § 19.
Socialförvaltningens redovisning.

Kommunstyrelsens beslut
Noterar informationen.
_____
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PROTOKOLL
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56

Hemtagning av grönyteskötsel 
KS 2019.0129

Ärendet
Under april månad 2018 presenterades situationen kring grönyteskötseln för 
kommunstyrelsens tekniska utskott. Det har inkommit mycket klagomål från allmänheten 
på entreprenörernas skötsel.
 
Då det är ett omfattande arbete att ta hem hela grönyteskötseln vid ett och samma tillfälle 
har Gatu- och Parkavdelningen planerat att ta hem merparten av grönyteskötseln till 
våren 2019 och att resterande skötsel tas hem 2020–2021. Tidpunkten för hemtagningen 
är väl anpassad då samtliga avtal med entreprenörerna löper ut 2019-03-31.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2019-03-20 och lämnade 
nedanstående förslag till beslut.

Yrkande
Andreas Olofsson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut.
 
Beslutsunderlag
Protokollutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars 2019. § 31.
Gatu- och parkavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 6 januari 2019.
Bilaga 1, upprättad 5 mars 2019.
Bilaga 2, upprättad 5 mars 2019.
Bilaga 3, upprättad 5 mars 2019.
Bilaga 4, upprattad 5 mars 2019.

Kommunstyrelsens beslut
Gatu- och parkavdelningen övertar delar av grönyteskötseln med start 1 april 2019 enligt 
upprättad bilaga 3.
_____
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Beslut skickas till 
Tekniska förvaltningen
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§ 57

Årsredovisning 2018 för Klippans kommun 
KS 2019.0082

Ärendet
Rapporten redogör för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi per 
2018-12-31. En redogörelse kring måluppfyllelsen för respektive fullmäktigemål är gjord. 
Sammantaget visas för varje fullmäktigemål hur nämnderna och kommunstyrelsen har 
bedömt måluppfyllelsen för de underliggande nämndsmålen.
 
Kommunens resultat per 2018-12-31 uppgår till 42,7 mnkr vilket överstiger det 
budgeterade resultat med 36,4 mnkr varav 6,1 mnkr avser överskott från nämnderna. I 
resultatet ingår jämförelsestörande intäkter med 40,2 mnkr gällande 
fastighetsförsäljningar och försäkringsersättning samt jämförelsestörande kostnader med 
15,9 mnkr gällande fiberutbyggnad på landsbygden och utrangeringar hänförbara till IT 
4K. Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning på 2% av skatter och statsbidrag 
uppnås och uppgår 2018 till 4,5%.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2019-03-20 och lämnade 
nedanstående förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 mars 2019, § 37.
Tjänsteskrivelse ekonomichef, upprättad 7 mars 2019.
Årsredovisning 2018 version 2 (reviderad 2019-03-26).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna årsredovisning 2018 för Klippans kommun.
_____

 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 58

Kompletteringsbudget 2019 
KS 2019.0138

Ärendet
Kompletteringsbudgeten innehåller nämndernas överskott och underskott samt ej 
avslutade investeringsanslag som efter bokslutsberedning föreslås överföras till 2019. 
Utöver det innehåller kompletteringsbudgeten förändringar som inte var kända när budget 
2019 beslutades samt i vissa fall särskild finansiering som i beslut hänskjutits till 
kompletteringsbudget.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2019-03-20 och lämnade 
nedanstående förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 mars 2019, § 38.
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2019-03-12.
Beslutsunderlag 1 - kompletteringsbudget 2019-03-26 (ny bilaga med fördelning av kost 
på BUN och SOC).
Beslutsunderlag 2- verksamhetsområdenas avräkning 2018.
Beslutsunderlag 3 - investeringsplan 2018-2022.
Beslutsunderlag 4 - volymförädnringar förskola/skola 2019-03-12.

Yrkande
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fastställa kompletteringsbudget 1/2019 enligt beslutsunderlag 1.  
2. Godkänna justerad investeringsplan enligt beslutsunderlag 3.
3. Volymförändring avseende elever inom förskola/skola ersätts enligt beslutsunderlag 4. 
4. Samt att ny budgetreglering görs till hösten utifrån mätningen den 15 september.
_____
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59

Uppföljning av resultat per nämnd samt helårsprognos 2019 
KS 2019.0199

Ärendet
Ekonomichef Magdalena Stajcic rapporterar om resultat per nämnd per 2019-03-31 samt 
helårsprognos 2019.
 
Kommunstyrelsens beslut
Noterar informationen.
_____
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§ 60

Policy för intern kontroll 
KS 2019.0130

Ärendet
Under hösten 2018 har ett arbete pågått med att revidera gällande reglemente för intern 
kontroll. En arbetsgrupp bestående av ekonomer och strateger från respektive förvaltning 
har gemensamt processat fram ett förslag till revidering som förankrats i kommunens 
ledningsgrupp. Därutöver har anvisningar tagits fram i syfte att vägleda kommunens 
verksamheter i arbetet med intern kontroll.

Ett dokument finns framtaget med färgmarkeringar i syfte att åskådliggöra gjorda 
revideringar. Rödmarkering innebär borttagning och gulmarkering innebär tillägg.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2019-03-20 och lämnade 
nedanstående förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 6 mars 2019.
Förslag till Policy för intern kontroll 2019-01-09.
Förslag till Policy för intern kontroll färgmarked, jämförelse med tidigare reglement 
2014.  
Reglement för intern kontroll, antagen av Kommunfullmäktige 26 augusti 2014, § 58.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Anta förslag till Policy för intern kontroll och ersätta gällande reglemente för intern 
kontroll, antagen av Kommunfullmäktige 26 augusti 2014, § 58.
_____

 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 61

Återrapportering Migrationsmedel 
KS 2016.0712

Ärendet
En sammanställning har upprättats per 2018-12-31 för under 2018 använda medel från 
statsbidraget av flyktingar (de s.k. 40 miljonerna). Beviljat belopp för 2018 uppgick till 
12,3 mnkr. Under 2018 har 9,2 mnkr använts till olika insatser i kommunens 
verksamheter. Med hänsyn tagen till kvarvarande medel sedan tidigare år, använda medel 
under 2018 samt beslut som fattats under 2018 kring insatser med möjligt genomförande 
under 2019 finns 3,8 mnkr kvar att ta ställning till.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2019-03-13 och lämnade 
nedanstående förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars 2019, § 26.
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 22 februari 2019.
Sammanställning av statsbidrag för mottagande av flyktingar utfall per 2018-12-31.
Utvärdering av Kommunledningsförvaltningens användning av migrationsmedel 2018.
Socialförvaltningens redovisning av projekt som finansieras med migrationsmedel 2018.
Barn- och utbildningsförvaltningens sammanställning av migrationsmedel 2018.
Kultur- och fritidsförvaltningens sammanställning av migrationsmedel 2018
Tekniska förvaltningens sammanställning av migrationsmedel 2018.

Kommunstyrelsens beslut
1. Noterar informationen gällande redovisning av återrapportering av migrationsmedel.

2. Barn- och utbildningsförvaltningen beviljas ett tillskott om 3000 tkr att används för 
insatser avseende projekt Heldagsverksamhet.

3. Kultur- och fritidsverksamheten beviljas ett tillskott om 470 tkr att användas för 
insatser avseende projekt Mobilt team (300 tkr) samt projekt "Gemensamt föreningsliv" 
och "Barn och unga generellt" (170 tkr).

4. Finansiering sker genom ianspråktagande av medel från statsbidraget för mottagande 
av flyktingar (de s.k. 40 miljonerna).

5. Uppföljning genomförs gällande projekten Mobilt team och Heldagsverksamhet 
Färingtofta.
_____
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Beslut skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen
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§ 62

Klippans kommuns Köpmanspris 2018 och Näringslivspris 2018 
KS 2019.0144

Ärendet
Köpmanspriset utdelas till företag/person till företag/person verksam inom 
handelssektron i Klippans kommun och utses av Kommunstyrelsen. Priset delas utårligen 
och ger en prissumma på 5 000 kronor.
 
Kommunstyrelsen utser årligen även en företagare som erhåller kommunens 
näringslivspris. Priset delas utårligen och ger en prissumma på 12 000 kronor.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2019-03-20 och noterade då 
informationen som gavs.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 mars 2019, § 45.

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunens köpmanspris 2018 delas ut till Annika Christensen, Sweet Harmony 
Glutenfritt AB. Motiveringen till priset är följande:
”Annika drar besökare från hela Skåne till Klippan med sin speciella nisch med 
glutenfria och allergivänliga produkter. Hon ger sina kunder förstklassig service och 
med en av kommunens InfoPoints på plats i caféet tas besökarna om hand med stort 
engagemang” 
 
2. Kommunens näringslivspris 2018 delas ut till Anna Lewijn, Söderåsens 
Turridning. Motiveringen till priset är följande:
”Anna främjar folkhälsan och brinner för att dela med sig av det bästa från Söderåsen 
till besökarna, i ur och skur. Hennes engagemang i Hovturnén, tillsammans med 
välkända artister, etablerar Klippan och Söderåsen på den svenska musikkartan. Anna är 
också en lysande förebild som arbetsgivare för många ungdomar” 
_____
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Ekonomiavdelningen
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§ 63

Sommarentreprenör - Ung Drive 2019 
KS 2019.0153

Ärendet
Klippans kommun har sedan sommaren 2016 genomfört Sommarlovsentreprenör ”Ung 
Drive” tillsammans med Bjuv och Åstorp. Som genomförare har både ”Forza of Sweden” 
och ”Taylors Dream Big AB” anlitats för att vägleda deltagarna på Kulturhuset Björnen i 
Åstorp. "Ung Drive", är ett väl inarbetat utbildningskoncept som svarar på både 
arbetsmarknadens och näringslivets behov av att utveckla unga personer med 
entreprenörsegenskaper. Samarbetet har också ökat kontakten mellan ungdomar från de 
olika kommunerna.

Beslutsunderlag
Näringslivsavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 12 mars 2019.
Sommarlovsentreprenörer 2018.
Utvärdering UngDrive@ Skåne ÅKB 2018.

Yrkande
Robert Larsson (KD) gör ett tilläggsyrkande om att 4-5 platser ska reserveras åt 
nyanlända. (Om platserna inte kan tilldelas nyanlända går de till övriga sökanden.)
 
Jonas Luckman (SD) yrkar att processen för sökande ska vara öppen för att 
övriga intressenter ska kunna anmäla intresse.
 
Johan Petersson (S) yrkar avslag på Jonas Luckmans yrkande och bifall till förslag till 
beslut samt  Robert Larssons tilläggsyrkande.
 
Proposition och omröstning
Ordförande ställer proposition på de två punkterna i förslag till till beslut och finner att 
kommunstyrelsen bifaller dessa.
 
Han ställer därefter proposition på Robert Larssons tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller även detta. Omröstning begärs och följande 
propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till Robert Larssons tilläggsyrkande och 
Nej-röst för avslag. Om-röstningen utfaller med 9 Ja-röster och 4 Nej-röster, se 
omröstningslista.
 
Avslutningsvis ställer ordförande proposition på Jonas Luckmans yrkande och finner att 
kommunstyrelsen avslår detta.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen beslutar
1. Bevilja näringslivsavdelningen ett tillskott i budget på 67 000 kronor för att genomföra 
Sommarlovsentreprenör - Ung      Drive 2019.
2. Finansiering sker genom ianspråkatagande av migrationsmedel.
 
Reservation
Åsa Edvardsson, Jonas Luckman, Andreas Olofsson och Marie Brinck (samtliga SD) 
reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____

Beslut skickas till 
Näringslivsavdelningen
Ekonomiavdelningen
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2019-04-03

Voteringslista: §69
Ärende: Strategin "Ett jämställt Skåne",  KS 2018.0750

Voteringslist(or)
Strategin Ett jämställt Skåne

Ledamot Ja Nej Avstår
Hans Bertil Sinclair(M), ordförande X
Johan Pettersson(S), 1:e vice ordförande X
Åsa Edvardsson(SD), 2:e vice ordförande X
Ellinor Varady(M), ledamot X
Tonny Svensson(M), ledamot X
Christer Johansson(C), ledamot X
Boris Svensson(S), ledamot X
Jonas Luckman(SD), ledamot X
Andreas Olofsson(SD), ledamot X
Marie Brink(SD), ledamot X
Tommy Cedervall(L), ledamot X
Robert Larsson(KD), ledamot X
Michael Nemeti(S), ersättare X
Resultat 9 4 0
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 64

Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts under 2019 
KS 2019.0178

Ärendet
Kansliavdelningen har sammanställt redovisning avseende motioner vars beredning inte 
slutförts.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 27 mars 2019.
Redovisning av motioner vars beredning inte slutsförs, upprättad 26 mars 2019.
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Noterar informationen.
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65

Svar på skrivelse om friluftsbadet i Östra Ljungby 
KS 2018.0585

Ärendet
Tommy Cedervall och Annika Ingelström Nilsson (båda L) lämnade 2019-03-06 in en 
skrivelse till kommunstyrelsen med frågor om varför ärendet inte förts upp på 
dagordningen samt önskemål om besked när ärendet kommer att tas upp för beslut för att 
möjliggöra en renovering under sommaren 2019.

Kommunstyrelsen har mottagit kultur- och fritidsnämndens beslut och har i februari 2019 
lämnat ärendet vidare till budgetberedningen för budget 2020.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 11 mars 2019.
Skrivelse från Liberalerna, inkommen 6 mars 2019.

Kommunstyrelsen beslutar 
Notera informationen.
_____
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 66

Fastighetsförsäljning Bläsingevägen 1, Pilagården 1:91 
KS 2019.0127

Ärendet
Fastighetsavdelningen äger idag en fastighet på Bläsingevägen 1 i Östra Ljungby. 
Fastigheten består av ett bostadshus med kringliggande tomt. Fastigheten har tidigare 
inrymt en affärsverksamhet kombinerat med bostad men används för närvarande enbart 
för bostad. Detaljplanen medger endast bostad. Fastighetsavdelningen ser inte att 
kommunen har något intresse av att äga fastigheter avsedda för en- till tvåfamiljshus och 
föreslår därför försäljning.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2019-03-13 och lämnade 
nedanstående förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, upprättad 26 februari.
Kartskiss övsersikt, upprättad 28 februari 2019.
Kartskiss detalj, upprättad 28 februari 2019.
Hyresavtal Bläsingevägen 1.

Kommunstyrelsens beslut
Fastighetsavdelningen får i uppdrag att via mäklare sälja fastigheten Pilgården 1:91.
_____

 

Beslut skickas till 
Tekniska förvaltningen
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 67

Försäljning av fastigheten Pantern 15 
KS 2019.0128

Ärendet
Ärendet gäller försäljning av fastigheten Pantern 15, idrottsvägen 9, Klippan. Klippans 
kommun köpte in fastigheten den 19 maj 2016 för provisorisk lösa boende för två 
flyktingfamiljer. Fastigheten används inte längre för flyktingboende och kommunen har 
inget intresse i att äga småhus eftersom de är svåra att hantera såväl administrativt som 
praktiskt.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2019-03-13 och lämnade 
nedanstående förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Köpekontrakt Pantern 15.
Kartskiss översikt, upprättad 6 mars 2019.
Kartskiss detalj, upprättad 6 mars 2019.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Sälja fastigheten Pantern 15, med adress Idrottsvägen 9A, 264 31 Klippan, till Thomas 
Hallby Fastigheter AB, till en köpeskilling om 2 070 tkr och i övrigt enligt bifogat förslag 
till köpekontrakt.
_____

 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 68

Dom gällande beslut om fiberutbyggnad av landsbygden i Klippans 
kommun - etapp 2 
KS 2014.1189

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2018, § 22 om medfinansiering till Bjäre 
Krafts fiberutbyggnad av landsbygden i Klippans kommun - etapp 2. Beslutet 
överklagades av Jörgen Bjerknaes som anförde att det saknades underlag för att fatta 
beslut i ärendet och att beslutet därför inte tillkommit i laga ordning. Vidare ansåg Jörgen 
Bjerknaes att beslutet stred mot likställighetsprincipen och att stödet skulle anses vara ett 
inriktat stöd till enskild näringsidkare.

Klippans kommun har bestridit överklagandet då kommunen ansett att klaganden inte 
kunnat anföra skäl för att upphäva beslutet.

Förvaltningsrätten i Malmö upphäver i dom 2019-02-05, mål nr 2828-18, det överklagade 
beslutet. Klippans kommun har nu att ta ställning till om det finns eller inte finns 
möjligheter att rätta beslutet.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2019-03-13 och lämnade 
nedanstående förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars 2019, § 27.
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 21 februari 2019.
Dom i Mål 2828-18, inkommen 5 februari 2019.
Protokollutdrag Kommunfullmäktige den 27 februari 2018, §22.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2018, § 22 om fiberutbyggnad av 
landsbyden i Klippans kommun - etapp 2, är inte möjligt att rätta.
_____
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 69

Strategin "Ett jämställt Skåne" 
KS 2018.0750

Ärendet
Länstyrelsen har inkommit med en förfrågan till Klippans kommun om att ansluta sig till 
strategin "Ett Jämställt Skåne". Strategin fungerar som en regional plattform för arbetet 
med de nationella jämställdshetspolitiska målen. Idag är 70 aktörer anslutna, bland dessa 
flertalet kommuner.

Sammanfattningsvis bör erbjudandet om att ansluta sig till strategin betraktas som 
gynnsamt eftersom det innebär att kommunen får stöd i ett arbete som vi i mångt och 
mycket är förpliktigade att bedriva.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-13 föreslå kommunstyrelsen besluta 
att Klippans kommun att ansluta sig till strategin Ett Jämställt Skåne.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars 2019, § 30.
Kommunledningsförvaltningens skrivelse, upprättad 27 februari 2019.
Förfrågan om att ansluta Klippans kommun till "Ett Jämställt Skåne", inkommen 6 
december 2019.
För vidare läsning om strategin "Ett Jämställt Skåne" se länk nedan:
https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/ett-jamstallt-skane---
jamstalldhetsstrategi-for-skane-2017-2020.html

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
 
Jonas Luckman (SD) yrkar avslag med motivering att arbetsbördan för tjänstepersonerna 
ökar.
 
Proposition och omröstning
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Johan Peterssons yrkande att bifalla arbetsutskottets förslag.
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till 
Johan Peterssons yrkande och Nej-röst för Jonas Luckmans yrkande. Om-röstningen 
utfaller med 9 Ja-röster och 4 Nej-röster, se omröstningslista.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beslut 
Klippans kommun ansluter sig till strategin Ett Jämställt Skåne.
 
Reservation
Jonas Luckman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____

Beslut skickas till 
HR-avdelningen och Staben
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2019-04-03

Voteringslista: §69
Ärende: Strategin "Ett jämställt Skåne",  KS 2018.0750

Voteringslist(or)
Strategin Ett jämställt Skåne

Ledamot Ja Nej Avstår
Hans Bertil Sinclair(M), ordförande X
Johan Pettersson(S), 1:e vice ordförande X
Åsa Edvardsson(SD), 2:e vice ordförande X
Ellinor Varady(M), ledamot X
Tonny Svensson(M), ledamot X
Christer Johansson(C), ledamot X
Boris Svensson(S), ledamot X
Jonas Luckman(SD), ledamot X
Andreas Olofsson(SD), ledamot X
Marie Brink(SD), ledamot X
Tommy Cedervall(L), ledamot X
Robert Larsson(KD), ledamot X
Michael Nemeti(S), ersättare X
Resultat 9 4 0
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 70

Val av ledmot och ersättare till Rönneåkommitén samt ombud till 
årsstämmorna 
KS 2018.0784

Ärendet
Val föreligger gällande följande uppdrag:
 

 Ledamot och ersättare för Rönneåkommittén för tiden 2019-2022.
 Val av ombud till årsstämma för Rönneåkommitén.
 Val av ombud till årstämma för Rönneås vattenråd.

Kommunstyrelsens beslut
Att till ledamot och ersättare i Rönneåkommittén utses Kenth Lodesjö 
(S) och Christer Johansson (C) för tiden 2019-2022.
Att som ombud för årstämman 2019 för Rönneåkommittén utse Gunilla Svensson (S), 
ersättare Tonny Svensson (M).
Att som ombud för årstämman 2019 för Rönneås vattenråd utse Gunilla Svensson (S), 
ersättare Tonny Svensson (M).
_____

Beslut skickas till 
De valda
Kansliavdelningen (Troman)
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 71

Motion om att se över möjligheten för barnen på Klippans friskola att 
få gå klart årskursen på sin friskola 
KS 2018.0749

Ärendet
Åsa Edvardsson (SD) har 2018-12-04 inkommit med en motion om att se över 
möjligheterna för eleverna vid Klippans friskola att gå kvar årskursen på sin friskola.

När det i början av november kom till barn- och utbildningsförvaltningens kännedom att 
Klippans friskola befann sig ekonomiskt trångmål undersökte förvaltningen vilka olika 
alternativ som fanns för ett eventuellt övertag av hela eller delar av verksamheten.  Detta 
blev inte aktuellt då ledningen för Klippans friskola tog beslut att försätta friskolan i 
konkurs 21 november.

Det föranledde ett intensivt beredningsarbete för att kunna ta emot de ca 150 elever som 
haft sin skolplacering på enheten i kommunens ordinarie verksamhet. Eleverna erbjöds 
placering med sammanhållna klasser på Ljungbyhedsskolan. De ca 120 elever som antog 
erbjudandet har sedan vårterminens start 2019 sin skolplacering på Ljungbyhedsskolan.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2019-03-13 och lämnade 
nedanstående förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars 2019, § 32.
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 25 februari 2019.
Sverigedemokraterans motion, inkommen 6 december 2018.
Protokollutdrag Kommunfullmäktige 18 december 2018, § 126.
Protokollutdrag Barn- och utbildningsnämnden 29 januari 2019, § 5.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72

Motion uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen 
KS 2017.0907

Ärendet
Hans Bertil Sinclair (M) har 2017-10-31 inkommit med en motion om uppsökande 
verksamhet inom äldreomsorgen. I motionen föreslår moderaterna att Klippans kommun 
återinför uppsökande verksamhet hos äldre under budgetåret 2018. Motionen är 
remitterad till Kommunstyrelsen och Socialnämnden för yttrande.
 
Socialnämnden ansåg i beslut 2018-01-24 att det inte finns anledning att återinföra den 
uppsökande verksamheten för äldre på så sätt som beskrivs i motionen. Moderaterna 
reserverade sig mot detta beslut med motiveringen att antalet äldre ökar men äldre med 
insatser har varit konstant de senaste 10 åren. Detta skapar ett mörkertal där kommunen 
riskerar att missa en stor grupp människor.
 
Socialnämnden har 19-02-27 §23 behandlat ett ärende som är mycket likt motionärens 
intention. Ärendet handlar om uppsökande verksamhet och beslutet blev att 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att snarast ta fram underlag för 
kostnadsberäkning av återinförande av ”Uppsökande verksamhet” i enlighet med tidigare 
uppdrag. Redovisning ska ske vid Socialnämndens sammanträde i maj 2019.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2019-03-13 och lämnade 
nedanstående förslag till beslut.

Beslutsunderlag 
Protokollutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars 2019, § 33
Svar på motion om uppsökande verksamhet, upprättad 5 mars 2019.
Socialnämndens protokollutdrag 27 februari 2019, § 23.
Socialnämndens protokollutdrag 24 januari 2018, § 8.
Hans-Bertil Sinclairs motion 2017-10-30.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifalla motionen.
_____
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 73

Motion om att återuppta verksamheten med Ung Omsorg inom 
äldreomsorgen 
KS 2017.0906

Ärendet
Hans Bertil Sinclair (M) har lämnat in en motion om att återinföra verksamheten Ung 
Omsorg hos äldre. Fullmäktige remitterade, 19 december 2017 § 143, motionen till 
socialnämnden. Socialnämnden svarade 19 december 2018 §143.

Motionären föreslår att verksamheten Ung Omsorg som bedrevs under 2014-2015 
återinförs. Ung Omsorg innebar generationsöverskridande möten där ungdomar, oftast i 
åldern 14-19, besökte äldre för olika aktiviteter såsom exempelvis läsning, bakning, 
promenade etc. Verksamheten upplevdes positiv men avbröst på grund av ekonomiska 
prioriteringar. Socialnämnden har inga budgetanslag i budgeten för 2019 till att på nytt 
starta verksamheten.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2019-03-13 och lämnade 
nedanstående förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars 2019, §34.
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 4 mars 2019.
Protokollutdrag Socialnämnden 19 december 2018, § 143.
Motion från Hans-Bertil Sinclair, inkommen 28 november 2017.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
Motionen bifalles och lämnas till kompletteringsbudget för 2019 och till 
budgetberedningen för 2020.
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 74

Delegationsärenden 2019 
KS 2019.0001

Ärendet
Kansliavdelningen har sammanställt delegationsärenden inför Kommunstyrelsens 
sammanträde den 3 april 2019.

 Enligt Arbetsutskottets protokoll från den 13 mars 2019, §§ 25-34
 Enligt Tekniska utskottets protokoll från den 20 mars 2019, §§ 35-46
 Parkeringstillstånd februari 2019.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens sammanställning av delegationsärenden, uprättad 28 mars 2019.

Kommunstyrelsens beslut
Noterar informationen.
_____
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