
PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-03-18

Paragrafer
§§44-58

Sekreterare
Cecilia Christensen

Ordförande
Hans-Bertil Sinclair

Justerande
Robert Larsson

Plats och tid Sesionssalen, kommunhuset Klippan kl. 13:30-16:00

Beslutande ledamöter Hans Bertil Sinclair (M) (ordförande)
Johan Pettersson (S) (1:e vice ordförande)
Åsa Edvardsson (SD) (2:e vice ordförande)
Christer Johansson (C)
Robert Larsson (KD)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Ellinor Varady (M)
Boris Svensson (S)

Övriga närvarande Tomas Rikse, kommundirektör
Cecilia Christensen, kanslichef
Magdalena Stajcic, ekonomichef

Utses att justera Robert Larsson

Justeringens plats och 
tid

Kommunhuset, kansliavdelningen ,  2020-03-24   00:00

1 (25)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-03-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
 
Sammanträdesdatum 2020-03-18
 

Datum för anslags 
uppsättande

2020-03-25 Datum för anslags 
nedtagande

2020-04-16

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Kansliavdelningen, Klippans kommunhus

 
.................................................Underskrift

Cecilia Christensen

2 (25)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-03-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 44 Val av justerare
§ 45 Föredragningslista
§ 46 Information från tekniska förvaltningen
§ 47 Lägesrapport Coronaviruset - Covid 19
§ 48 Information om köpmans- och näringslivspris
§ 49 Årsredovisning 2019
§ 50 Kompletteringsbudget 2020
§ 51 Bassängtäckning Ljungbyheds friluftsbad
§ 52 Elfdalens campingplats
§ 53 Svar på motion om funktionshinderspolitiska planer, strategier och 

mål
§ 54 Svar på motion om att öka kunskapen om funktionshinder, 

funktionsnedsättning och bemötande
§ 55 Svar på motion om att Klippans kommun utreder arbetsdirektiv 

samt skyndsamt anställer en handikappkonsulent
§ 56 Svar på motion om miljötänkande vid samtliga av kommunens 

renoveringar och nybyggnationer
§ 57 Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2019
§ 58 Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2019
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-03-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§44

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att utse Robert Larsson (KD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-03-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§45

Föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista föreligger.
 
Tillkommande ärende:
Lägesrapport kring Covid 19 (Corona)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna föredragningslistan.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-03-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§46

Information från tekniska förvaltningen

Ärendet
Tekniska förvaltningen infomerar om ändringar i sin verksamhet med anledning av 
Corona, Covid 19. Restaurang Senioren har stängt sin verksamhet från och med idag. 
Lokalvården har utökat städningen och förvaltningen förbereder för att bistå 
socialförvaltningen med städning hos brukare.

Sågenhuset drabbades av stormskador på taket i förra veckan. Säkerhetsåtgärder har 
vidtagits och planering för reparation pågår.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att notera informationen.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-03-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47

Lägesrapport Coronaviruset - Covid 19 
KS 2020.0121

Ärendet
Kommundirektör Tomas Rikse informera ger lägesrapport och informerar 
om kommunens arbete med anledning av Coronaviruset Covid 19.  Kommunen har gått 
in i stabsläge. Personal och allmänhet informeras löpande bl.a. via intranät och hemsida. 
Ledstjärnan är att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 
Viss kommunal service är nedstängd som t.ex. restaurang Senioren och i vissa fall har 
servicen utökats som t.ex. hjälp med inhandling av mat till äldre. Gymnasieskolan 
är stängd för distansundervisning. Vad gäller gymnasiesärskolan görs individuella 
bedömningar per elev. Fått rekommendationer att inte ha bufféservering i skolorna, 
tallriksservering istället. Salladsbuffén serveras i mindre skålar. Planerar för att ha 
barnomsorgen igång så långt det går.
 
Personal har uppmanats att inte delta i kurser, nätverk m.m. Vid sjukdom stannar man 
hemma. Nya semesteransökningar beviljas som regel inte och personal kan behöva bryta 
semestrar för tjänstgöring. Största utmaningen just nu är bemanningen. Inom 
socialförvaltningen är det för närvarande 24 % frånvaro, smärtgränsen ligger på 40 %. 
Har tagit fram en planering för lägsta möjliga bemanning. Vissa verksamheter kan 
stängas och man kan då tillfälligt omplacera personal som får andra arbetsuppgifter. 
Ställföreträdare är utsedda för nyckelpersoner i organisationen.
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
 
att notera informationen.
 
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-03-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§48

Information om köpmans- och näringslivspris

Ärendet
Kommunstyrelsen utser årligen en företagare som erhåller kommunens
köpmanspris och en företagare som erhåller näringslivspriset. Näringslivsutvecklare
Anders Lindberg informerar om köpmanspriset och näringslivspriset 2019 samt
vilka företagare som är nominerade.
 
Prissumman för köpmanspriset är 5 000 kronor och för näringslivspriset
12 000 kronor.
Beslut om pristagare fattas av Kommunstyrelsen.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att notera informationen.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-03-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49

Årsredovisning 2019 
KS 2020.0038

Ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt Årsredovisning 2019 för Klippans kommun.
 
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. Klippans kommun har elva 
fullmäktigemål. Bland dessa är ett mål inte uppnått. Resterande mål, vilka motsvarar 
90%, har helt eller delvis uppnått måluppfyllelse. 

Kommunens resultat per 2019-12-31 uppgår till 37,3 mnkr vilket överstiger det 
budgeterade resultat med 19,1 mnkr varav 16,6 mnkr avser överskott från nämnderna. I 
resultatet ingår jämförelsestörande intäkter med 22,1 mnkr gällande bidrag för Rönne å-
projektet och exploateringsintäkter samt jämförelsestörande kostnader med 34,5 mnkr 
gällande inköp av kraftverk för Rönne å-projektet och större nedskrivningar i fastigheter 
och anläggningar.

Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning på 2% av skatter och statsbidrag 
uppnås och uppgår 2019 till 3,7%.

Resultatnivån är god, dock kännetecknas de senaste åren av engångsintäkter, vilket inte 
hör till den ordinarie verksamheten och vilket innebär att kommande års 
kostnadsutveckling behöver hanteras inom den löpande verksamheten. För att hantera 
framtida kostnadsutveckling kommer det att kräva en god ekonomisk hushållning i 
kommunens verksamheter. Samtidigt är det fortsatt stora investeringsvolymer planerade 
för de närmaste åren, vilket kommer att kräva en god självfinansieringsgrad av 
investeringar så att inte skulderna ökar mer inför framtiden och bidrar till en försvagad 
soliditet och därigenom minskar framtida konsumtionsutrymme.

En kontinuerlig genomlysning och översyn av verksamhet och ekonomi kommer 
framöver vara nödvändig i syfte att tillse att verksamheterna är resultat- och 
kostnadseffektiva.

Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-03-13
Årsredovisning 2019 för Klippans kommun
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning 2019 för Klippans kommun,
 
att kommunstyrelsen och övriga nämnder, samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ, beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.
 
_____
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-03-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 50

Kompletteringsbudget 2020 
KS 2020.0116

Ärendet
Kompletteringsbudgeten innehåller nämndernas överskott och underskott samt ej 
avslutade investeringsanslag som efter bokslutsberedning föreslås överföras till 2020. 
Utöver det innehåller kompletteringsbudgeten förändringar som inte var kända när budget 
2020 beslutades samt i vissa fall särskild finansiering som i beslut hänskjutits till 
kompletteringsbudget.
 
Årets driftresultat ökar från 20,4 mnkr till 25,2 mnkr. Nämnderna har fått ökade anslag på 
7,9 mnkr, exklusive volymförändringarna på BUN, och 5 mnkr läggs till ökade 
pensionskostnader på Finansförvaltningen. Kompletteringsbudgeten samt ökat årsresultat 
har finansierats genom att öka skatteintäkterna utifrån ökat invånarantal samt 
förändringar i kostnadsutjämningen.
Rörelseresultatet för 2020 ska även täcka medfinansiering av statlig infrastruktur under 
2020 enligt beslut KF 2020-02-24 §14.

Årets investeringsnivå ökar från 238,8 mnkr till 287,6 mnkr. Ökningen beror framförallt 
på försenade investeringar från 2019 som förs över till 2020. Tre RTI-projekt (staten 
finansierar 50%) gällande GC-vägar, har tillkommit 2020 efter beslut av Trafikverket i 
höstas. Dessutom har uppdateringar gjorts kring investeringsprojekten för VA.

Volymförändringar inom förskola/skola har beaktats och ersätts utifrån faktiskt antal 
elever den 15 februari samt en prognos för hösten 2020. Regleringen sker enligt den 
fastställda snittpeng per elev som gäller för 2020. För kommunens egen verksamhet sker 
regleringen exklusive lokalkostnader. Volymförändringarna innebär ett avdrag på 4,5 
mnkr av barn- och utbildningsnämndens budgetram.
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.

 
Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-03-11
Bilaga 1, Kompletteringsbudget, specifikation
Bilaga 2, Verksamhetsområdenas avräkning 2019, över och underskott
Bilaga 3, Reviderad investeringsplan 2020
Bilaga 4, Elevvolymer för Barn- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
 
Beslut
Kommunstyerlsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar
 
att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder, 
med totalt 251 mnkr för i budgeten upptagna projekt.

att fastställa kompletteringsbudget 1/2020 i enlighet med bilaga 1

att volymförändringar avseende elever inom förskola/skola ersätts enligt bilaga 4 samt att 
ny budgetreglering görs till hösten utifrån mätningen den 15 september.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-03-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51

Bassängtäckning Ljungbyheds friluftsbad 
KS 2020.0022

Ärendet
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet i februari för att reda ut frågetecknen kring 
ekonomi och säkerhet.
Tekniska förvaltningen har varit på besök i Lunds kommun, för att se vad deras 
fritidsförvaltning har gjort förhindra otillåtet badande på sina friluftsbad, och skriver 
följande:
 
Lunds kommun har fem anläggningar med bassänger utomhus. På samtliga av dessa har 
alla bassänger täcken, även de mindre bassängerna. Fritidsförvaltningen har under de 
senaste tjugo åren provat olika sorter av bassängtäcken, men numera använder de bara de 
tjockare täckensorterna, samma som är föreslaget för Ljungbyhedsfriluftsbad. Dessa är 
tjocka och har en sådan hög flytförmåga att det går att gå över täckena. För att förhindra 
otillåtet badande har Lunds kommun staket runt sina anläggningar som är två meter höga. 
Man har också ett avtal med vaktbolag som ronderar vid baden ett par gånger om 
nätterna.
För att höja säkerheten vid Ljungbyheds friluftsbad föreslår Tekniska förvaltningen 
samma åtgärder. Det vill säga två meter högt staket samt att vi utökar den befintliga 
ronderingen som vi idag har för badet. Fastighetsavdelningen har också för avsikt att, 
tillsammans med badets personal, titta vidare på om fler säkerhetsåtgärder är nödvändiga 
så som bättre förbudsskyltning, rörelsestyrd belysning och larm vid intrång utanför 
öppettiderna.

Bassängtäckenas del av investeringen, ca 800 tkr, redovisades tidigare med en 
avskrivningstid på tio år. Enligt personalen på fritidsförvaltningen i Lund har dessa 
täcken en livslängd på minst femton till tjugo år, förutsatt att rullarna med täcken skyddas 
mot solljus då de inte används. Denna längre avskrivningstid gör att även investeringen 
av täckena betalar sig, speciellt då det inte behövs investeras i ytterligare 
uppvärmningskällor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivlese från fastighetsavdelningen
Beräkning av driftskostnad
KS § 19/2020
 
Yrkande
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
 
att tillskjuta 1 220 tkr för energiåtgärder på Ljungbyheds friluftsbad. Åtgärden finansieras 
genom ianspråktagande av kommunstyrelsens förfogandemedel för investeringar.
 
_____

Beslut skickas till 
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-03-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 52

Elfdalens campingplats 
KS 2019.0432

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i mars att återremittera ärendet för att till nästa 
kommunstyrelse ta fram fördelar och nackdelar
och alternativ hur en försäljning skulle kunna ske. Och även utreda alternativ 
hyreskontrakt med köpoption.
 
Tekniska förvaltningen har tittat på möjligheterna till försäljning av området som idag 
används för camping, vilket framgår av skrivelsen, daterad 2020-03-13 där man bland 
annat skriver att det är svårt att reglera vad området ska användas till då det inte finns 
någon detaljplan. Om en försäljning ska genomföras behöver kommunen i första hand 
upprättas en detaljplan.
 
Efter att en detaljplan är upprättad och området t.ex. är begränsat för R, kultur och 
friluftsliv, kan hela eller delar av campingplatsen säljas. Dock kan det ändå bli svårt för 
kommunen att i detalj styra eller tvinga en ny fastighetsägare att bedriva en specifik 
verksamhet.
 
Marken med byggnaderna kan styckas av och säljas och kommunen kan behålla marken 
för campingplatsen, och på det viset bestämma att området ska användas för camping. 
Om området ska fungera för camping innebär det att ett bindande avtal med 
fastighetsägaren, som äger byggnaderna, upprättas och att denna blir skyldig att 
tillhandahålla serviceutrymmen för campingplatsens gäster. Det kan dock vara svårt att 
säkerställa varigheten av ett sådant avtal då fastigheten kan säljas vidare, fastighetsägaren 
kan gå i konkurs eller att fastighetsägaren bara bryter mot avtalet.

Tekniska förvaltningen anser att, om kommunen har för avsikt att säkerställa möjligheten 
till att långsiktig bedriva campingverksamhet, bör både marken och byggnaderna för 
detta ägas av kommunen själv. Förvaltningen anser också att det idag finns ett bra 
samarbete med hyrestagaren av området och att detta samarbetet kan leda till att 
campingplatsen får utvecklas och får en högre status.
Vid en försäljning avhänder sig kommunen möjligheten att påverka framtida utveckling 
av området.

Beslutsunderlag
Utredning av för- och nackdelar av en försäljning av Elfdalens camping, 2020-03-13
Hyresavtal för Elfdalens Sport & Fritid
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Karta med omkringliggande områdens detaljplaner
Visioner för Elfdalens Sport & Fritid
 
Yrkande
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslag till beslut samt lägger ett tilläggsyrkande om 
att fastighetsavdelningen ges i uppdrag att ta fram ett tilläggsavtal med regelverk kring 
campingverksamheten.
 
Rober Larsson (KD) yrkar bifall till förslag till beslut med ett tilläggsyrkande om att 
skriva ett 5-årigt avtal med en option på 5 ytterligare år, samt att ge ett uppdrag om att ta 
fram en detaljplan för området.
 
Johan Petersson (S) yrkar avslag på Robert Larssons yrkande.
 
Christer Johansson (C) yrkar att ärendet återremitteras för omskrivning med inriktning 
på:
att avtalsperioden uppgår till max 5 år,
att ingen åretruntcamping tillåts, samt
att årshyran uppgår till lägst 200 000 kr/år.
 
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
frågan ska avgöras idag.
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ordförandens förslag samt 
Christer Johanssons förslag, samt två tilläggsyrkanden från Robert Larsson respektive 
Johan Petersson.
 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att ordförandens förslag till 
beslut vinner bifall.
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Johan Peterssons tilläggsyrkande och finner 
att det bifallits.
 
Ordförande ställer proposition på Robert Larssons tilläggsyrkande (inkl yrkandet om 
detaljplan) och finner avslag.
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar
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2020-03-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att tecka ett hyresavtal med Elfdalens Sport & 
Fritid, samt
 
att uppdra åt fastighetsavdelningen att ta fram ett tilläggsavtal som reglerar 
campingverksamheten.
 
Protokollsanteckning
Åsa Edvardsson (SD) medges att lämna följande protokollsanteckning:
 
Vi Sverigedemokraterna Klippan motsäger oss att det endast redovisades ett alternativ i 
detta ärendet. Vi ser att det ska redovisas fler förslag.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-03-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53

Svar på motion om funktionshinderspolitiska planer, strategier och 
mål 
KS 2019.0549

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har inkommit med en motion den 21 november 2019. 
Motionärerna yrkar på att ta fram kommunala planer, strategier och mål för kommunens 
funktionshinderpolitik samt att det i upphandlingar och beslut alltid ska finnas med ett 
funktionshinderperspektiv. Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen den 
25 november 2019.

I ärendet föreligger ett svar från kansliavdelningen.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2020-02-12
Protokollutdrag kommunfullmäktige, 2019-11-25, § 177
Kenneth Dådring m.fl. (VF) motion 2019-11-21.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar:

att anse motionen besvarad.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-03-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54

Svar på motion om att öka kunskapen om funktionshinder, 
funktionsnedsättning och bemötande 
KS 2019.0585

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har den 13 december 2019 inkommit med en motion. 
Motionärerna yrkar på att arrangera utbildningar för politiker och tjänstemän i ”FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” samt i de 
funktionshinderpolitiska målen och att inom kommunen erbjuda utbildningar i 
funktionshinderkunskap, exempelvis olika funktionsnedsättningar och i bemötande. 
Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen den 16 december 2019.

I ärendet föreligger ett svar från kansliavdelningen.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-02-19
Protokollutdrag Kommunfullmäktige, 2019-12-16, § 199.
Motion Kenneth Dådring m.fl. (VF) 2019-12-13.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar:

att bifalla motionen.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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2020-03-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55

Svar på motion om att Klippans kommun utreder arbetsdirektiv samt 
skyndsamt anställer en handikappkonsulent 
KS 2018.0778

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) inkom med en motion den 17 december 2018 om att utreda 
arbetsdirektiv samt skyndsamt anställa en funktionshinderkonsulent. Fullmäktige 
remitterade motionen den 18 december 2018 till kommunstyrelsen.

I ärendet föreligger ett svar från kansliavdelningen.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2020-02-20
Protokollutdrag kommunfullmäktige, 2018-12-17, § 128.
Kenneth Dådring (VF) m.fl. motion 2018-12-17.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar:

att avslå motionen.
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 56

Svar på motion om miljötänkande vid samtliga av kommunens 
renoveringar och nybyggnationer 
KS 2019.0458

Ärendet
Vår framtid – Klippan har lämnat in en motion om miljötänkande vid samtliga av 
kommunens renoveringar och nybyggnationer.

Fastighetsavdelningen har tagit fram ett svar på motionen med förslag att anse motionen 
besvaras.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-03
Motion från Vår Framtid 2019-09-19

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 57

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 
KS 2018.0642

Ärendet
Uppföljning av genomförd internkontroll 2019 för kommunledningsförvaltningen samt 
tekniska förvaltningen presenteras.
I kommunledningsförvaltningens internkontrollplan 2019 fanns 19 av kommunstyrelsen 
beslutade risker med återföljande kontrollmoment. Vid kontroll framkommer att 12 av 24 
kontrollmoment visar på avvikelser. För fem av kontrollmomenten har inget utfall kunnat 
redovisas.
 
I tekniska förvaltningens internkontrollplan 2019 fanns 7 av kommunstyrelsen beslutade 
risker med återföljande kontrollmoment. Vid kontroll framkommer att endast en av 
kontrollmomenten genomförts och att denna inte visar någon avvikelse.
 
För de 6 kommungemensamma riskerna har ingen uppföljning genomförts.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-05
Sammanställning av uppföljning internkontrollplan 2019, kommunledningsförvaltningen, 
bilaga 1
Sammanställning kontroll Avtal saknas, bilaga 2
Sammanställning kontroll Avtalstrohet, bilaga 3
Sammanställning av uppföljning internkontrollplan 2019, tekniska förvaltningen, bilaga 4

Beslut
Kommunstyrelsen arbetutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisning av uppföljning av internkontrollplan för 
kommunledningsförvaltningen samt tekniska förvaltningen för 2019.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 58

Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2019 
KS 2018.0642

Ärendet
Nämnderna har godkänt sina respektive uppföljningar av internkontrollplan 2019 och 
informationen delges kommunstyrelsen.
 
Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga nämnder ska genomföra intern kontroll 
gällande statsbidrag, migrationsmedel, sjukskrivningar, skyddsrond, verkställighet av 
beslut samt myndighetstillstånd för lokaler.
Utöver detta har nämnderna själva beslutat om vilka fler moment som ska kontrolleras. 
Resultatet av den interna kontrollen finns i bilagorna.
 
Uppföljningen från kultur- och fritidsnämnden föreligger vid kommunstyrelsens 
behandling av ärendet.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-03-11
BUN § 6/2020
BUN:s sammanställning av uppföljning, 2020-01-16
SN § 22/2020
Internkontrollplan, redovisning 2019
PBN § 27/2020
Uppföljning internkontrollplan 2019

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt plan- 
och byggnämnden.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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