KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige

VÄLKOMMEN
Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde
Datum och tid: 2019-04-23, kl 19:00
Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet ska kontakta kansliavdelningen på
kommunledning@klippan.se eller 0435-28107, 28505, 28103.
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Val av justerare
Ärendet i korthet
Val av justerare föreligger.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
XX utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

2.

Föredragningslista
Ärendet i korthet

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna föredragningslista.

3.

Söderåsens miljöförbund årsredovisning 2018 föredragande av miljöchef

Charlotte Leander, miljöchef
19:00

4.

Årsredovisning 2018 för Klippans kommun (hålls
tillgänglig på ekonomiavdelningen) samt revisorernas
revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet

Bo Rosengren, ordförande
Revisionen

Sammanfattning
Årsredovisning 2018 för Klippans kommun föreligger och resultat
per 2018-12-31 uppgår till 42,7 mnkr vilket överstiger det budgeterade
resultatet med 36,4 mnkr varav 6,1 mnkr avser överskott från nämnderna.
I resultatet ingår jämföresestörande 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
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-04-03, § 57.
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Ekonomichef Magdalena Stajcic tjänsteskrivelse 2019-03-07.
Årsredovisning 2018 för Klippans kommun, uppdaterad 2019-04-16.
Revisorernas revisionsberättelse för år 2018, 2019-04-12.
Revisorernas redogörelse för år 2018, 2019-04-12.
KPMG:s granskningsrapport 2019-04-12.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Godkänna årsredovisning 2018 för Klippans kommun.
2. Kommunstyrelsen och övriga nämnder, samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för
år 2018 års verksamhet.

5.

Fråga till Socialnämndens ordförande gällande
statsbidrag för att införa eller höja
habiliteringsersättningen
Sammanfattning
Lena Landin (VF) ställer fråga till Socialnämndens ordförande om
varför Klippans kommun inte sökt stimulansbidrag för att införa
eller höja habiliteringsersättningen samt om Klippans kommun
avser söka stimulansbidrag för 2019.
Socialnämndens ordförande lämnar svar på frågan vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Lena Landins (VF) fråga 2019-04-16.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Anser frågan besvarad.

6.

Motion om att möjliggöra så att ledamöter vid behov kan
delta i fullmäktiges sammanträden på distans - Remiss
Sammanfattning
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har 2019-04-16 inkommit med motion
om att möjliggöra så att ledamöter vid behov kan delta i fullmäktiges
sammanträden på distans.
Beslutsunderlag
Kenneth Dådring m.fl. (VF) motion 2019-04-11.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen remitteras till Kommunstyrelsen.

7.

Motion om politisk transparens, delaktighet och
inflytande - Remiss
Sammanfattning
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har 2019-04-16 inkommit med motion om
politisk transparens, delaktighet och inflytande.
Beslutsunderlag
Kenneth Dådring m.fl (VF) motion 2019-04-11.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Remittera motionen till Kommunstyrelsen.

8.

Fyllnadsval efter Jessica Andersson (C) av uppdrag som
ersättare i Socialnämnden
Sammanfattning
Jessica Andersson (C) har 2019-03-25 avsagt sig uppdrag som
ersättare i Socialnämnden och Jessica blev entledigad från
uppdraget i Kommunfullmäktige 2019-03-25, § 44.
Beslutsunderlag
Jessica Anderssons avsägelse 2019-03-25.
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-25, § 44.
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i Socialnämnden utse XX.

9.

Fyllnadsval efter Anders Johansson (KD) av uppdrag
som revisor i kommunrevisionen
Sammanfattning
Anders Johansson (KD) har 2019-03-12 avsagt sig uppdrag revisor
och Anders blev entledigad från uppdraget i Kommunfullmäktige
2019-03-25, § 47.
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Beslutsunderlag
Anders Johanssons avsägelse 2019-03-12.
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-25, § 47.
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny revisor utse XX.

10.

Gemensam Räddningsnämnd - Organisation och
bemanningsform inom Räddningstjänsten Söderåsen
Sammanfattning
Bakgrunden till ny organisation för räddningstjänsten är en längre tids arbete
med en framtidsstudie (2015-2017). 2017 föreslog den gemensamma
Räddningsnämnden att ansluta sig 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 utvecklingsfrågorna inom den egna organisationen
fortsatt.
Gemensam Räddningsnämnd beslutade 2018-12-18, § 54, att gå vidare
med förslag om förändrad organisation samt införandeplan och lämna
ärendet vidare till respektive kommuns Kommunfullmäktige för vidare beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-04-03, § 53.
Gemensam Räddningsnämnds protokollsutdrag 2018-12-18, § 54.
Förslag till organisation/bemanningsstruktur Räddningstjänsten
Söderåsen, rapport 2, 2018-12-07.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Klippans kommun ställer sig bakom förslaget om förändrad organisation
enligt Gemensamma Räddningsnämndens förslag och betonar att
personalens synpunkter ska beaktas i det fortsatta arbetet med förändrad
organisation.
2. Finansiering överlämnas till budgetberedningen.

11.

Kompletteringsbudget 1/2019
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Sammanfattning
Kompletteringsbudgeten innehåller nämndernas överskott och underskott
samt ej avslutade investeringsunderlag som efter bokslutsberedningen
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 hänskjuts till kompletteringsbudget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-04-03, § 58.
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2019-03-12.
Beslutsunderlag 1 - kompletteringsbudget 2019-03-26 (ny bilaga med
fördelning av kost för Barn- och utbildningsnämnd samt Socialnämd)
Beslutsunderlag 2 - avräkning per verksamhetsområde 2018.
Beslutsunderlag 3 - investeringsplan 2018-2022.
Beslutsunderlag 4 - volymförändringar förskola/skola, 2019-03-12.
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.

12.

Policy för intern kontroll
Sammanfattning
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 förnkrats i kommunens ledningsgrupp.
Där utöver 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
revideringar. Rödmarkering innebär borttagning och gulmarkering
innebär tillägg.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-04-03, § 60.
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2019-03-06.
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Förslag till policy för intern kontroll, 2019-01-09.
Förslag till policy för intern kontroll färgmarkerad, jämförelse med
tidigare reglemente 2014.
Reglemente för intern kontroll, antagen av Kommunfullmäktige 2014-08-26, § 58.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Policy för intern kontroll (2019-01-09) antas och ersätter gällande reglemente
för intern kontroll , antagen av Kommunfullmäktige 2014-08-26, § 58.

13.

Försäljning av fastigheten Pantern 15
Sammanfattning
Försäljning av fastigheten Pantern 15, Idrottsvägen 9, Klippan föreligger.
Klippans kommun köpte fastigheten 2019-05-19 för att provisoriskt lösa
boende för två flyktingfamiljer.
Fastigheten används inte längre för flyktingboende och kommunen har
inget intresse i att äga småhus.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-04-03, § 67.
Köpekontrakt Pantern 15, februari 2019.
Kartskiss översikt, 2019-03-06.
Kartskiss detalj, 2019-03-06.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Godkänna försäljning av fastigheten Pantern 15, Idrottsvägen 9 A,
264 31 Klippan till Thomas Hallby Fastigheter AB till en köpeskilling om
2 070 tkr och i övrigt enligt köpekontrakt.

14.

Motion om att se över möjligheten för barnen på
Klippans friskola att få gå klart årskursen på sin friskola
- Svar
Sammanfattning
Åsa Edvardsson (SD) har 2018-12-04 inkommit med motion om att se över
möjligheterna för eleverna vid Klippans friskola att gå kvar årskursen på sin
friskola.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig 2019-01-29, § 5.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-04-03, § 71.
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2019-02-25.
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Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-01-29, § 5.
Sverigedemokraternas motion 2018-12-06.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

15.

Motion uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen Svar
Sammanfattning
Hans Bertil Sinclair (M) har 2017-10-31 inkommit med motion om uppsökande
verksamhet inom äldreomsorgen. I motionen föreslås att återinföra uppsökande
verksamhet hos äldre únder budgetåret 2018.
Socialnämnden har yttrat sig 2018-01-24, § 8 samt 2019-02-27, § 23.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-04-03, § 72.
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2019-03-05.
Socialnämndens protokollsutdrag 2019-02-27, § 23.
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-01-24, § 8.
Hans Bertil Sinclairs motion 2017-10-30.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Motionen bifalles.

16.

Motion om att återuppta verksamheten med Ung Omsorg
inom äldreomsorgen - Svar
Sammanfattning
Hans Bertil Sinclair (M) har 2017-11-28 inkommit med motion om att
återinföra verksamheten Ung Omsor hos äldre.
Socialnämnden har yttrat sig 2018-12-19, § 143.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-04-03, § 73.
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-03-04.
Socialnämndens protokollsutdrag 218-12-19, § 143.
Hans Bertil Sinclairs motion 2017-11-28.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Motionen bifalles och lämnas till kompletteringsbudget 2019
samt till budgetberedning för 2020.
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17.

Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts
under 2019
Sammanfattning
Kansliavdelningen har 2019-03-26 sammanställt redovisning av
motioner vars beredning inte slutförts.
Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-03-27.
Kansliavdelningens redovisning 2019-03-26.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Notera informationen.

18.

Delgivningsärende 2019
Sammanfattning
KS 2019.91-4.111
Länsstyrelsens beslut 2019-04-02 om utseende av ny ersättare
Madeleine Ljungberg för Kristdemokraterna i Kommunfullmäktige.
KS 2019.151-4.111
Länsstyrelsens beslut 2019-04-12 om utseende av ny ledamot
Ingegerd Hagelin och ny ersättare Kristina Jonsson för Moderaterna
i Kommunfullmäktige.
KS 2019.0171-4.111
Länsstyrelsen beslut 2019-04-12 om utseende av ny ersättare
Matiias Lexenius för Miljöpartiet de gröna i Kommunfullmäktige.
KS 2019.0029-25.000
Treklövern Bostads AB - Stämmoprotokoll 2019-03-29.
KS 2019.0137-1.042
Treklövern Bostads AB - Årsredovisning 2018.
KS 2019.0223-1.042
NÅRAB - Årsredovisning 2018.
KS 2019.0196-1.042
Samordningsförbundet NNV Skåne - Årsredovisning 2018.
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