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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-03-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 35 Föredragningslista
§ 36 Val av justerare
§ 37 Årsredovisning 2018 för Klippans kommun
§ 38 Kompletteringsbudget 2019
§ 39 Policy för intern kontroll
§ 40 Uppföljning av internkontrollplan 2018 för Kommunstyrelsen
§ 41 Information om internkontrollplan 2018 för Socialnämnden, Barn- 

och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt Plan- 
och byggnämnden.

§ 42 Gemensam Räddningsnämnd - ny organisation och 
bemmaningsform inom Räddningstjänsten Söderåsen

§ 43 Princip för vem som föreslås förordnas som vigselförrättare
§ 44 Mailadresser till förtroendevalda
§ 45 Klippans kommuns Köpmanspris 2018 och Näringslivspris 2018
§ 46 Diskussion om läderfabrikskontoret
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§35

Föredragningslista

Ärendet
Inga ändringar i föredragningslistan.
 
Arbetsutskottets beslut
Föredragningslistan godkännes.
_____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§36

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Arbetsutskottets beslut
Åsa Edvardsson (SD) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll tisdagen den 26 
mars.
_____

5 (17)



PROTOKOLL
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37

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%.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ekonomichef, upprättad 7 mars 2019.
Årsredovisning 2018 för Klippans kommun 2019-03-18

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Godkänna årsredovisning 2018 för Klippans kommun.  
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige april
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38

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.

Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2019-03-12
Beslutsunderlag 1 - kompletteringsbudget 2019-03-13 (ny reviderad version till 
kommunstyrelsen 2019-04-03)
Beslutsunderlag 2 - verksamhetsområdenas avräkning 2018, 2019-02-26
Beslutsunderlag 3 -  investeringsplan 2018-2022, 2019-03-13
Beslutsunderlag 4 - volymförändringar förskola/skola 2019-03-12
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
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 samt att ny budgetreglering görs till hösten utifrån mätningen den 15 september.
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39

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.

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

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
Anta förslag till Policy för intern kontroll och ersätta gällande reglemente för intern 
kontroll, antagen av Kommunfullmäktige 26 augusti 2014, § 58.
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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2019-03-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40

Uppföljning av internkontrollplan 2018 för Kommunstyrelsen 
KS 2017.1013

Ärendet
Sammanställning över uppföljning av 2018 års internkontrollplan för 
Kommunledningsförvaltningen och för Tekniska förvaltningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse internkontroll KLF och Tekniska förvaltningen, upprättad 1 februari 
2019.
Kontrollmoment Kommunledningsförvaltningen 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 2018.
 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Godkänna redovisningen av uppföljningen av internkontrollplan 2018 för 
Kommunledningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen.
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41

Information om internkontrollplan 2018 för Socialnämnden, Barn- och 
utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt Plan- och 
byggnämnden. 
KS 2017.1013

Ärendet
Information om uppföljning internkontrollplan 2018 för Plan- och byggavdelningen, 
Kultur- och fritidsförvaltning, 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.

Beslutsunderlag
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.

Yrkande
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
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Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Informationen noteras.
_____

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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2019-03-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42

Gemensam Räddningsnämnd - ny organisation och bemmaningsform 
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.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag Räddningsnämnden 18 december 2018, § 54.
Förslag till organisation/bemanningsstruktur Räddningstjänsten Söderåsen, inkommen 10 
januari 2019.

Arbetsutskottets beslut
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
_____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige april
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-03-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43

Princip för vem som föreslås förordnas som vigselförrättare 
KS 2018.0522

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2018-09-19, § 141, till kommundirektören att 
se över vilka behov som finns avseende antal vigselförrättare samt att princip tas fram för 
vem kommunen föreslås som vigselförrättare.
 
Utifrån statistiken 2018 bedömer kundtjänst att det finns behov av fler vigselförrättare i 
Klippans kommun, till antalet minst sju. Kansliavdelningen har tagit fram en princip för 
vem som föreslås förordnas som vigselförrättare.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 11 mars 2019.
Protokollutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 september 2018, § 141.
 
Arbetsutskottets beslut 
Faställer att principen för vilka som föreslås att forordnas som vigselförättare, är 
förtroendevalda med uppdrag i kommunfullmäktiges presidium samt förtroendevalda 
som sen tidigare är utsedda vigselförättare.
_____

 

 

Beslut skickas till 
Kundtjänst
Kommunfullmäktiges presidium
Vigselförrättare

14 (17)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-03-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44

Mailadresser till förtroendevalda 
KS 2019.0146

Ärendet
Kansliet har fått förfrågningar från politiker om att få tillgång till en mailadress med 
kommunens domän klippan.se. Det skulle underlätta för politiker att skilja på mail som är 
privat respektive kopplad till sitt uppdrag som politiker. En licens för en mailadress 
klippan.se kostar ca 800 kr. Utöver kostnaden tillkommer en del administration kring 
beställning, upplägg och bevakning av nya respektive avslutade licenser. 
Kansliavdelningen föreslår att nämndernas, styrelsens och fullmäktiges presidium 
medges licens för en mailadress. Det ger då en årlig kostnad på ca 14 400 kr. Kostnaden 
kan rymmas inom kommunstyrelsen budget.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 13 mars 2019.

Yrkande
Johan Petersson (S) yrkar att även ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott ska få en kommunal mailadress.
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Politiker med uppdrag i ett presidium samt ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott ges möjlighet att använda en klippan.se adress.
2. Det är den enskilde politikerns ansvar att beställa mailadressen av kansliavdelningen.
3. När uppdraget i ett presidium upphör avslutar kansliavdelningen mailadressen 
/licensen.
4. Kostnaden belastas kommunstyrelsens verksamhet 1002 inom befintlig ram.
_____

Beslut skickas till 
Kansliavdelningen
It 4K
Berörda politiker
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45

Klippans kommuns Köpmanspris 2018 och Näringslivspris 2018 
KS 2019.0144

Ärendet
Näringslivsutvecklare Anders Lindberg informerar om nomineringar för Klippans
kommuns Köpmanspris och Närningslivspris för år 2018. Köpmanspriset utdelas
till företag/person verksam inom handelssektorn i Klippans kommun och utses av
Kommunstyrelsen. Priset delas ut årligen och består i ett diplom jämte en odelbar
prissumma på 5 000 kr. Beslut om pristagare fattas av Kommunstyrelsen.
 
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras och ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen för beslut.
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 46

Diskussion om läderfabrikskontoret 
KS 2012.0074

Ärendet
Saneringsarbetet är nu klart för området kring Läderfabrikskontoret och kommunen 
behöver ta ställning till vad byggnaden ska användas till. Den är i dåligt skick och för att 
inte huset ska lida ytterligare skada har huset dränerats och fjärrvärme kopplats in. 
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
_____
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