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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde
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Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan
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kommunledning@klippan.se eller 0435-28107, 28505, 28103.

Gunilla Svensson (S)
Ordförande

Cecilia Christensen
Sekreterare

Kungörelsen är anslagen i laga ordning på kommunens anslagstavla ……………………
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1. Val av justerare  

Ärendet i korthet
Val av justerare föreligger.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att utse XX och XX att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2. Föredragningslista  

Ärendet i korthet
Fastställande av föredragningslista föreligger.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att fastställa föredragningslistan.

3. Granskning av upphandling, genomförande och 
uppföljning av investeringar

Jens Leandersson, 
revisionens ordf. 19:00

Sammanfattning
KPMG har, på uppdrag av revisorerna, granskat upphandling, genomförande och 
uppföljning av investeringar. Det övergripande syftet med granksningen har varit 
att bedöma huruvida kommunstyrelsen har haft tillräcklig styrning, uppföljning och 
kontroll över projekten Snyggatorpskolan, Sågen och Kungsfiskareskolan.
 
Beslutsunderlag
KS § 67/2020
Granskningsrapport av upphandling, genomförande och uppföljning av 
investeringar
Tekniska förvaltningens yttrande, 2020-04-15
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera kommunstyrelsens svar till revisionsrapporten.
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4. Granskning av Kommunstyrelsens uppsikt över 
nämnderna

Jens Leandersson 

Sammanfattning
På uppdrag av den förtroendevalda revisionen har KPMG haft i uppdrag att 
granska hur kommunstyrelsen utövar sin uppsiktplikt över nämnderna och om 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt utövas på ett ändamålsenligt sätt.
 
Beslutsunderlag
KS § 68/2020
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-04-13
Granskningsrapport gällande kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.

5. Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut Jens Leandersson 

Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat rutinerna avseende 
verkställighet av fullmäktiges beslut. Syftet med granskningen har varit att bedöma 
om kommunstyrelsen och nämnder har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll 
för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras.
 
Beslutsunderlag
KS § 69/2020
Kansliavdelningens yttrande,2020-03-12
Remiss från revisorerna
Grankskningsrapport
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.

6. Biblioteksplan 2020  

Sammanfattning
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Klippans kommun är ålagda enligt bibliotekslagen att ha en biblioteksplan. 
Nuvarande plan gäller fram till 2019-12-31 och en ny måste tas fram. Eftersom en 
utredning kring kommuens skolbibliotektsverksamhet pågår önskar kultur- och 
fritidsförvaltningen avvakta med en ny plan gällande kommunens samtliga 
bibliotek. Därför föreslår man att nuvarande biblioteksplan förlängs med ett år, att 
gälla till och med 2020-12-31.

Beslutsunderlag
KS § 33/2020
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen, 2019-12-11
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 121, 2019-12-05
Bibliioteksplan för Klippans kommun 2016-2019

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att förlänga nu gällande biblioteksplan med ett år, till 2020-12-21
 
att uppdra åt kultur- och fritdsnämnden att i samverkan med barn- och 
utbildningsnämnden ta fram en biblioteksplan för 2021-2024 för kommunens alla 
bibliotek.

7. Årsredovisning 2019 för Söderåsens miljöförund  

Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har erhållit årsredovisning från Söderåsens Miljöförbund 
Skåne för år 2019 för att bilägga yttrande.
Söderåsens Miljöförbund har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 2019-12-
31 som varit föremål för revisionsgranskning

Beslutsunderlag
KS § 64/2020
Ekonomisvdelningens tjänsteskrivelse, 2020-04-08
Sammanträdesprotokoll direktionen 2020-03-03 § 21
Årsredovisning 2019 för Söderåsens miljöförbund
Revisionsberättelse för år 2019 daterad 2020-03-24
Granskningsrapport av årsbokslut och årsredovisning 2019 från EY

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning 2019 för Söderåsens miljöförbund
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att bevilja förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsår 
2019.

 

Expedieras till
Kommunfullmäktige
_____

8. Redovisning partistöd 2019 samt utbetalning 2020  

Sammanfattning
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige fatta beslut om utbetalning av 
lokalt partistöd. Förutsättning för utbetalning är att redovisning lämnas av 
respektive parti om hur erhållna partistöd använts.
 
Till grund för utbetalning av partistöd 2020, ligger redovisningen för år 2019.
 

Beslutsunderlag
KS § 74/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse
Redovisning från Liberalerna,
Redovisning från Centerpartiet,
Redovisning från Vänsterpartiet,
Redovisning från Sverigedemokraterna,
Redovisning från Moderaterna,
Redovisning från Socialdemokraterna,
Redovisning från Kristdemokraterna,
Redovisning från Miljöpartiet,
Redovisning från Vår Framtid – Klippan,
Presidiets intyg om grankning av partistöd

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera partiernas redovisningar av erhållet partistöd för år 2019.
 
att godkänna utbetalning av partistöd för år 2020 för de partier som inkommit med 
redovisning, under förutsättning att redovisning av erhållet partistöd för 2019 
granskats av kommunfullmäktiges presidium.
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Parti                                    Grundstöd    Mandatstöd                        Totalt
Liberalerna                          20 000           10 000                                 30 000
Centerpartiet                       20 000           30 000                                 50 000
Vänsterpartiet                     20 000           10 000                                 30 000
Sverigedemokraterna         20 000           130 000                               150 000
Moderaterna                       20 000           70 000                                 90 000
Socialdemokraterna            20 000           100 000                               120 000
Kristdemokraterna              20 000           30 000                                 50 000
Vår Framtid – Klippan         20 000           20 000                                 40 000
Miljöpartiet                           20 000           10 000                                 30 000
Totalsumma                        180 000         410 000                               590 000

Expedieras till
Kommunfullmäktige
_____

9. Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 1:a 
kvartalet 2020

 

Sammanfattning
När en beviljad insats inte verkställts inom tre månader ska ansvarig nämnd 
rapportera detta till kommunens revisorer, kommunfullmäktige och IVO.

Socialnämnden har till IVO rapporterat in 27 ärenden som ej har blivit verkställda 
inom 3 månader från beslutsdag.
 
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut från socialnämndens ordförande daterad 2020-04-28
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera informationen.
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Ärende 1  
Val av justerare

Sammanfattning
Val av justerare föreligger.

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att utse XX och XX att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet



Ärende 2  
Föredragningslista

Sammanfattning
Fastställande av föredragningslista föreligger.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att fastställa föredragningslistan.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet



Ärende 3  
Granskning av upphandling, 

genomförande och uppföljning av 
investeringar
KS 2020.0075

Sammanfattning
KPMG har, på uppdrag av revisorerna, granskat upphandling, genomförande och uppföljning 
av investeringar. Det övergripande syftet med granksningen har varit att bedöma huruvida 
kommunstyrelsen har haft tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över projekten 
Snyggatorpskolan, Sågen och Kungsfiskareskolan.

 

Beslutsunderlag
KS § 67/2020
Granskningsrapport av upphandling, genomförande och uppföljning av investeringar
Tekniska förvaltningens yttrande, 2020-04-15

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att notera kommunstyrelsens svar till revisionsrapporten.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-05-06 § 67, Granskning av upphandling, genomförande och 
uppföljning av investeringar

Ytrrande över granskning av upphandling genomförande och uppföljning av investeringar 

Revisorernas remiss 2020-02-24.

Granskningsrapport av upphandling, genomförande och uppföljning av investeringar. 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 67

Granskning av upphandling, genomförande och uppföljning av 
investeringar 
KS 2020.0075

Ärendet
KPMG har, på uppdrag av revisorerna, granskat upphandling, genomförande och 
uppföljning av investeringar. Det övergripande syftet med granksningen har varit att 
bedöma huruvida kommunstyrelsen har jaft tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll 
över projekten Snyggatorpskolan, Sågen och Kungsfiskareskolan.
 
Den sammanfattade bedömningen är att investeringsprojekten säkert bidrar positivt till 
kommunen i form av nya och fräscha skolor och lokaler. Investeringsprojekten förefaller 
dock lite svåra att följa avseende tid, kostnad och innehåll för vissa projekt och man 
rekommenderar kommunstyrelsen ett antal åtgärder för att förbättra förutsättningarna för 
styrning, uppföljning och kontroll.
 
Tekniska förvaltningen har lämnat kommentarer och förbättringsåtgärder på 
revisionsrapportens synpunkter som bland annat handlar om att säkerställa riktlinjer för 
hur projekten ska dokumenteras, undvika namnbyten för projekten över tid, uppmuntra 
långsiktig planering över etapper, granska och utvärdera projektens totalkostnad och 
utförande när projekten är färdigställda, samt utvärdera projekten mot framtagna 
effektmål.
 

Beslutsunderlag
KS § 65/2020
Granskningsrapport av upphandling, genomförande och uppföljning av investeringar
Tekniska förvaltningens yttrande, 2020-04-15

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förvaltningens svar på revisionsrapporten
 
att anmäla svaret till kommunfullmäktige.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Revisionen
Kommunfullmäktige
_____
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Datum Beteckning

2020-04-15 Tekniska förvaltning

Kommunstyrelsen

Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. 0435-280 00. kommun@klippan.se. www.klippan.se
Bankgiro: 991-2122. Org nr: 212000-0928

                       

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Yttrande rapport ”Granskning av upphandling, genomförande och 
uppföljning av investeringar”  

Ärendet
Kommunens revisorer har i revisionsplanen för 2019 lämnat uppdrag till KPMG att 
granska upphandling, genomförande och uppföljning av investeringar. Det 
övergripande syftet är att bedöma huruvida kommunstyrelsen haft tillräcklig 
styrning, uppföljning och kontroll över projekten Snyggatorpsskolan, Sågen och 
Kungsfiskareskolan.
Den sammanfattade bedömningen är att investeringsprojekten säkert bidrar positivt 
till kommunen i form av nya och fräscha skolor och lokaler. Investeringsprojekten 
förefaller dock lite svåra att följa avseende tid, kostnad och innehåll för vissa projekt 
och man rekommenderar kommunstyrelsen ett antal åtgärder för att förbättra 
förutsättningarna för styrning, uppföljning och kontroll.

- Säkerställa riktlinjer för hur projekten ska dokumenteras. Löpande redovisa 
projektens tidplan, kostnader och innehåll/händelser på ett övergripande och 
sammanhållande sätt för att öka transparensen.
TFs kommentar: Teknisk förvaltning har sedan 2018 rutiner för löpande 
projektuppföljning där förvaltningschef/förvaltningsekonom månadsvis följer upp 
och dokumenterar samtliga investeringsprojekt, tillsammans med ansvarig 
projektledare. 

- Undvika namnbyten på projekten över tiden.
TFs kommentar: Teknisk förvaltning kommer att ta fram rutiner för märkning och 
benämning av investeringsprojekt.

- Säkerställa gemensam vokabulär i kommunen.
TFs kommentar: Teknisk förvaltning kommer att ta fram rutiner för märkning och 
benämning av investeringsprojekt.

- Uppmuntra långsiktig planering av etapper.
TFs kommentar: Större och mer omfattade investeringsprojekt drivs ofta över flera 
budgetår där planering och anslagsäskanden hanteras även för kommande planår.  



Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. 0435-280 00. kommun@klippan.se. www.klippan.se
Bankgiro: 991-2122. Org nr: 212000-0928

Det medför viss osäkerhet kring prioriteringar vid tilldelning av kommande anslag 
men medför normalt inte problem utan projekten kan genomföras i enlighet med 
långsiktig planering.

I projekt typ Sågen finns en större osäkerhet då man går in i en gammal byggnad där 
man inte fullt ut har kontroll på status. I detta projekt har förutsättningar från 
beställaren och projektets omfattning justerats och utvecklats under projektets gång.

Normalt eftersträvas och finns goda förutsättningar för långsiktig planering av 
etapper.

- Granska och utvärdera projektens totalkostnad och utförande när projekten är 
färdigställda, samt utvärdera projekten mot framtagna effektmål.
TFs kommentar: Teknisk förvaltning har fungerande rutiner och mallar för 
uppföljning och utvärdering av färdigställda projekt. Effektmål i byggprojekt är nytt 
och inget projekt med uppställda effektmål har ännu färdigställts. Effektmålen 
utformas av beställaren och bör framförallt följas upp av beställaren.

- Säkerställa rutin för att följa upp och jämföra inköp på löpande räkning i 
investeringsprojekt mot ramavtal, och säkerställa att uppföljningen dokumenteras 
löpande.
TFs kommentar: Teknisk förvaltning har rutiner för uppföljning och utvärdering av 
färdigställda projekt. Vi kommer att komplettera uppföljningen med avstämning och 
dokumentation mot ramavtal vid investeringsprojekt som utförs på löpande räkning.  

Beslutsunderlag/Bilagor
Rapport ”Granskning av upphandling, genomförande och uppföljning av 
investeringar”. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna förvaltningens svar på revisionsrapporten 

att anmäla svaret till kommunfullmäktige.

Jan Enberg

TF Teknisk chef





































































Ärende 4  
Granskning av Kommunstyrelsens 

uppsikt över nämnderna
KS 2020.0076

Sammanfattning
På uppdrag av den förtroendevalda revisionen har KPMG haft i uppdrag att granska hur 
kommunstyrelsen utövar sin uppsiktplikt över nämnderna och om kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt utövas på ett ändamålsenligt sätt.

 

Beslutsunderlag
KS § 68/2020
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-04-13
Granskningsrapport gällande kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-05-06 § 68, Granskning av Kommunstyrelsens uppsikt över 
nämnderna

Yttrande gällande granskning av kommunens uppsiktsplikt över nämnderna 

Revisorernas remiss 2020-02-24.

Granskningsrapport gällande kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna. 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 68

Granskning av Kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna 
KS 2020.0076

Ärendet
På uppdrag av den förtroendevalda revisionen har KPMG haft i uppdrag att granska hur 
kommunstyrelsen utövar sin uppsiktplikt över nämnderna och om kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt utövas på ett ändamålsenligt sätt.
 
Revisionens sammanfattande bedömning är att det i kommunen finns en ändamålsenlig 
och effektiv modell för styrning och uppföljning och att det finns en gemensam och 
beprövad modell för intern kontroll som tillämpas på ett enhetligt sätt av nämnder och 
kommunstyrelsen.
 
Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att uppdatera sitt reglemente med 
hänvisning till rätt version av kommunallagen (2017:725). En uppdatering kommer att 
ske i samband med revidering av reglementet.

Beslutsunderlag
KSAU § 66/2020
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-04-13
Granskningsrapport gällande kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förvaltningens svar på revisionsrapporten
 
att anmäla svaret till kommunfullmäktige.

Beslut skickas till 
Revisionen
Kommunfullmäktige
_____
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Datum
2020-04-13

Beteckning
KS 2020.0076-5

Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Kommunstyrelsen 

Yttrande gällande granskning av kommunens uppsiktsplikt över 
nämnderna 

Ärendet
På uppdrag av den förtroendevalda revisionen har KPMG haft i uppdrag att granska 
hur kommunstyrelsen utövar sin uppsiktplikt över nämnderna och om 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt utövas på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen 
genomfördes under 2019. Revisionens sammanfattande bedömning är att det i 
kommunen finns en ändamålsenlig och effektiv modell för styrning och uppföljning 
och att det finns en gemensam och beprövad modell för intern kontroll som tillämpas 
på ett enhetligt sätt av nämnder och kommunstyrelsen. 

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att uppdatera sitt reglemente med 
hänvisning till rätt version av kommunallagen (2017:725). En uppdatering kommer 
att ske i samband med revidering av reglementet.  

Beslutsunderlag/Bilagor
Granskningsrapport KPMG – Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över 
nämnderna daterad 2019-12-16. 

Förslag till beslut
Att godkänna förvaltningens svar på revisionsrapporten  
Att anmäla svaret till kommunfullmäktige 

Beslut skickas till
Revisionen 
Kommunstyrelsen
Kansliavdelningen 
Ekonomiavdelningen 



Datum
2020-04-13

Beteckning
KS 2020.0076-5

Ert datum Er beteckning

KS 2020.0076

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG.NR. PLUSGIRO
99 999 Kommunen Besöksgatan 3 099 – 98 76 54 vx 999999-0000 999 99-5

E-POST TELEFAX WEBPLATS BANKGIRO
kommunstyrelsen@kommunen.se 099-98 76 00 www.kommunen.se 999-0000

Magdalena Stajcic Tomas Rikse





































Ärende 5  
Granskning av verkställigheten av 

fullmäktiges beslut
KS 2020.0077

Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat rutinerna avseende verkställighet av 
fullmäktiges beslut. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och 
nämnder har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att säkerställa att 
kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras.

 

Beslutsunderlag
KS § 69/2020
Kansliavdelningens yttrande,2020-03-12
Remiss från revisorerna
Grankskningsrapport

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att notera kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-05-06 § 69, Granskning av verkställigheten av fullmäktiges 
beslut

Svar på granskningsrapport om verkställigheten av fullmäktiges beslut 

Revisorernas remiss 2020-02-24. 

Granskningsrapport av verkställigheten av fullmäktiges beslut.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 69

Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 
KS 2020.0077

Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat rutinerna avseende 
verkställighet av fullmäktiges beslut. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen och nämnder har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att 
säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras.
 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnder i stora delar 
säkerställer att kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras, men att 
rutinerna för detta behöver vidareutvecklas och dokumenteras för att bli fullt 
ändamålsenliga.
 
Bedömningen grundas på att nämnderna ganska väl har lyckats att verkställa 
fullmäktigebesluten från 2016-2017. Detta då 80 procent av beslut av verkställighets- och 
uppdragskaraktär har verkställts. Bedömningen grundar sig också på att 
uppföljningsinsatserna som genomförs täcker in ett stort antal sorters beslut men inte alla.
Ärendehandboken utgör ett bra stöd då den innehåller skriftliga rutiner för 
ärendehanteringsprocessen. Det saknas dock dokumenterade rutiner för uppföljning av 
beslut. Vidare grundar sig bedömningen på att återrapportering inte sker till 
kommunfullmäktige av verkställda beslut, med undantag för besluten gällande 
beredningen av motioner.
 
Utifrån bedömning och slutsats rekommenderas kommunstyrelsen att:
- Vidareutveckla och dokumentera rutinerna för uppföljningen så att den omfattar alla 
slags beslut av verkställighet- och uppdragskaraktär.
- Utarbeta en rutin för återkoppling till kommunfullmäktige gällande verkställigheten av 
beslut.

Beslutsunderlag
KSAU § 67/2020
Kansliavdelningens yttrande,2020-03-12
Remissfrån revisorerna
Grankskningsrapport

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1 (2)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att godkänna kansliavdelningens svar på revisionsrapporten,
 
att uppdra åt kansliavdelningen att till september 2020 ta fram förslag på uppdatering av 
nämndernas reglementen med uppgifter om redovisning av uppdrag från 
kommunfullmäktige, samt
 
att anmäla svaret till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslut skickas till 
Revisionen
Kommunfullmäktige
_____

2 (2)



Datum
2020-03-12

Beteckning
KS 2020.0077-5

Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Kommunstyrelsen

Svar på granskningsrapport om verkställigheten av fullmäktiges 
beslut

Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat rutinerna avseende 
verkställighet av fullmäktiges beslut. Syftet med granskningen har varit att bedöma 
om kommunstyrelsen och nämnder har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll 
för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras.

Revisorerna önskar yttrande från kommunstyrelsen senast den 15 maj 2020.

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnder i stora delar 
säkerställer att kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras, men att 
rutinerna för detta behöver vidareutvecklas och dokumenteras för att bli fullt 
ändamålsenliga. 

Bedömningen grundas på att nämnderna ganska väl har lyckats att verkställa 
fullmäktigebesluten från 2016-2017. Detta då 80 procent av beslut av verkställighets- 
och uppdragskaraktär har verkställts. Bedömningen grundar sig också på att 
uppföljningsinsatserna som genomförs täcker in ett stort antal sorters beslut men inte 
alla. Ärendehandboken utgör ett bra stöd då den innehåller skriftliga rutiner för 
ärendehanteringsprocessen. Det saknas dock dokumenterade rutiner för uppföljning 
av beslut. Vidare grundar sig bedömningen på att återrapportering inte sker till 
kommunfullmäktige av verkställda beslut, med undantag för besluten gällande 
beredningen av motioner.

Utifrån bedömning och slutsats rekommenderas kommunstyrelsen att:
- Vidareutveckla och dokumentera rutinerna för uppföljningen så att den omfattar 
alla slags beslut av verkställighet- och uppdragskaraktär.
- Utarbeta en rutin för återkoppling till kommunfullmäktige gällande verkställigheten 
av beslut.

Det har varit intressant att ta del av granskningsrapporten och glädjande att 
bedömningen är att ärendeprocessen till stor del är fungerande. De 
rekommendationer som revisionen lämnar ställer sig kansliavdelningen bakom och 



Datum
2020-03-12

Beteckning
KS 2020.0077-5

Ert datum Er beteckning

KS 2020.0077

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG.NR. PLUSGIRO
99 999 Kommunen Besöksgatan 3 099 – 98 76 54 vx 999999-0000 999 99-5

E-POST TELEFAX WEBPLATS BANKGIRO
kommunstyrelsen@kommunen.se 099-98 76 00 www.kommunen.se 999-0000

de besvaras enligt nedan.

Som framgår av rapporten täcker uppföljningsinsatserna inte in alla beslut. Beslut 
utan tydlig återrapportering till fullmäktige fångas inte upp. Det handlar ofta om 
beslut som innebär uppdrag direkt ut till verksamheterna, t.ex. när en motion bifalls. 
Den interna kontrollen är inte heller optimal eftersom metoden är en 
stickprovsgranskning och alla beslut är inte av verkställighetskaraktär. Dessutom 
finns det i dagsläget inte någon rutin för återrapportering till fullmäktige av 
verkställigheten av beslut.

Den nyligen framtagna ärendehandboken bedöms vara en utförlig och pedagogisk 
handbok som ger ett bra stöd för tjänstepersoner. Anledningen till att den inte försetts 
med konkreta rutiner för nämndsekreterare är att den även riktar sig till alla övriga 
tjänstepersoner i organisationen och att handboken då skulle bli alltför omfattande. 

För att få en ändamålsenlig uppföljning av verkställigheten av beslut bör en separat 
rutin för detta tas fram. Enligt denna bör kansliavdelningen ansvara för att upprätta 
en lista över fullmäktigebeslut med verkställighetskaraktär. Respektive förvaltning 
ansvarar för att verkställa expedierade beslut. Kansliavdelningen uppdaterar listans 
status utifrån information från förvaltningarna och återrapporterar ej verkställda 
beslut till fullmäktige årligen. Enligt riktlinjer för styrdokument tar kommunens 
ledningsgrupp beslut om rutiner.

Kommunfullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 
återredovisning av uppdrag som kommunfullmäktige lämnat. Uppgifter om 
uppföljning och återrapportering bör därför finnas in i fullmäktiges arbetsordning 
samt i nämndernas reglementen. 

Kansliavdelningen föreslår att godkänna ovanstående som svar på revisionsrapporten 
samt att kansliavdelningen får i uppdrag att ta fram förslag på uppdatering av 
nämndernas reglementen med uppgifter om redovisning av uppdrag från 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag/Bilagor
Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen 2020-03-12
Granskningsrapport från revisionen inkommen 2020-02-27
Remissbrev från revisionen inkommet 2020-02-27



Datum
2020-03-12

Beteckning
KS 2020.0077-5

Ert datum Er beteckning

KS 2020.0077

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG.NR. PLUSGIRO
99 999 Kommunen Besöksgatan 3 099 – 98 76 54 vx 999999-0000 999 99-5

E-POST TELEFAX WEBPLATS BANKGIRO
kommunstyrelsen@kommunen.se 099-98 76 00 www.kommunen.se 999-0000

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna kansliavdelningens svar på revisionsrapporten, 

att uppdra åt kansliavdelningen att till september 2020 ta fram förslag på uppdatering 
av nämndernas reglementen med uppgifter om redovisning av uppdrag från 
kommunfullmäktige, samt

att anmäla svaret till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
Kansliavdelningen

Tomas Rikse Cecilia Christensen
Kommundirektör Kanslichef

































Ärende 6  
Biblioteksplan 2020

KS 2016.1505
Sammanfattning
Klippans kommun är ålagda enligt bibliotekslagen att ha en biblioteksplan. Nuvarande plan 
gäller fram till 2019-12-31 och en ny måste tas fram. Eftersom en utredning kring kommuens 
skolbibliotektsverksamhet pågår önskar kultur- och fritidsförvaltningen avvakta med en ny 
plan gällande kommunens samtliga bibliotek. Därför föreslår man att nuvarande 
biblioteksplan förlängs med ett år, att gälla till och med 2020-12-31.

Beslutsunderlag
KS § 33/2020
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen, 2019-12-11
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 121, 2019-12-05
Bibliioteksplan för Klippans kommun 2016-2019

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att förlänga nu gällande biblioteksplan med ett år, till 2020-12-21
 

att uppdra åt kultur- och fritdsnämnden att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden ta 
fram en biblioteksplan för 2021-2024 för kommunens alla bibliotek.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-03-04 § 33, Biblioteksplan 2020

"Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-19 § 171, Revidering av biblioteksplan

Biblioteksplan för Klippans kommun 2016-2019



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33

Biblioteksplan 2020 
KS 2016.1505

Ärendet
Klippans kommun är ålagda enligt bibliotekslagen att ha en biblioteksplan. Nuvarande 
plan gäller fram till 2019-12-31 och en ny måste tas fram. Eftersom en utredning kring 
kommuens skolbibliotektsverksamhet pågår önskar kultur- och fritidsförvaltningen 
avvakta med en ny plan gällande kommunens samtliga bibliotek. Därför föreslår man att 
nuvarande biblioteksplan förlängs med ett år, att gälla till och med 2020-12-31.
 
Kultur- och fritidsförvaltningen önskar även att kommunfullmäktige uppdrar åt kultur- 
och fritidsnämnden att i nära samverkan med barn- och utbildningsnämnden ta fram en 
biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i kommunen. att gälla år 2021-2024.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen, 2019-12-11
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 121, 2019-12-05.
Bibliioteksplan för Klippans kommun 2016-2019

Yrkanden
Christer Johansson (C) yrkar att frågan om integrerade skol- och folkbibliotek i 
kommundelarna Östra Ljungby och Ljungbyhed utreds och redovisas under ett särskilt 
avsnitt i biblioteksplanen som skall revideras och gälla fr.o.m. 2021.

Johan Petersson (S) yrkar avslag på Christer Johanssons tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar i första hand om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen gör det. I andra hand frågar ordföranden om 
kommunstyrelsen beslutar enligt Christer Johanssons tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att förlänga nu gällande biblioteksplan med ett år, till 2020-12-21
 
att uppdra åt kultur- och fritdsnämnden att i samverkan med barn- och 
utbildningsnämnden ta fram en biblioteksplan för 2021-2024 för kommunens alla 
bibliotek.

1 (2)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Reservation
Christer Johansson (C) reserverar sig mot belsutet till förmån för eget yrkande.
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

2 (2)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 171

Revidering av biblioteksplan (2020-2023) 
KFN 2019.0210

Ärendet
Klippans kommun är ålagda enligt bibliotekslagen att ha en biblioteksplan. Nuvarande 
plan gäller fram till 2019-12-31 och en ny måste tas fram. Att ta fram en biblioteksplan är 
ett relativt stort arbete och skall omfatta såväl folk- som skolbiblioteksverksamheten.

En utredning kring kommunens skolbiblioteksverksamhet pågår och beräknas vara klart 
under Q1 2020. Resultatet av denna utredning ger ett bättre underlag för en välgrundad 
biblioteksplan varför kultur- och fritidsförvaltningen önskar avvakta med en ny 
biblioteksplan gällande kommunens samtliga bibliotek.

Kultur- och fritidsförvaltningen önskar med detta som bakgrund att nuvarande 
biblioteksplan förlängs ett år, att gälla till och med 2020-12-31. Förvaltningen önskar 
också att Fullmäktige uppdrar åt Kultur- och fritidsnämnden och förvaltningen att i nära 
samverkan med Barn- och utbildningsnämnden ta fram en biblioteksplan för folk- och 
skolbiblioteken i Klippans kommun att gälla år 2021-2024.
 
Beslutsunderlag     
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen, 2019-12-11.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 121, 2019-12-05.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att föreslå Kommunfullmäktige att förlänga nu gällande biblioteksplan med ett år, till 
2020-12-31,
 
att föreslå Kommunfullmäktige att uppdra åt Kultur- och fritidsnämnden att i samverkan 
med Barn- och utbildningsnämnden ta fram en biblioteksplan för 2021-2024 för 
kommunens alla bibliotek.
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Bibliotekschef

1 (1)

























Ärende 7  
Årsredovisning 2019 för 
Söderåsens miljöförund

KS 2019.0455
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har erhållit årsredovisning från Söderåsens Miljöförbund Skåne för år 
2019 för att bilägga yttrande.

Söderåsens Miljöförbund har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 2019-12-31 som 
varit föremål för revisionsgranskning

Beslutsunderlag
KS § 64/2020
Ekonomisvdelningens tjänsteskrivelse, 2020-04-08
Sammanträdesprotokoll direktionen 2020-03-03 § 21
Årsredovisning 2019 för Söderåsens miljöförbund
Revisionsberättelse för år 2019 daterad 2020-03-24
Granskningsrapport av årsbokslut och årsredovisning 2019 från EY

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning 2019 för Söderåsens miljöförbund
 

att bevilja förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsår 2019.

 

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-05-06 § 64, Årsredovisning 2019 för Söderåsens 
miljöförund

Yttrande gällande årsredovisning 2019 för Söderåsens Miljöförbund 



Söderåsens miljöförbund - Protokoll 2020-03-03, § 21 Årsredovisning 2019

Revisionsberättelse 2020-03-24 över Söderåsens miljöförbunds årsredovisning 2019

Ernest & Youngs granskning av Söderåsens miljöförbunds årsbokslut 2019



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 64

Årsredovisning 2019 för Söderåsens miljöförund 
KS 2019.0455

Ärendet
Ekonomiavdelningen har erhållit årsredovisning från Söderåsens Miljöförbund Skåne för 
år 2019 för att bilägga yttrande.
Söderåsens Miljöförbund har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 2019-12-31 som 
varit föremål för revisionsgranskning

Beslutsunderlag
KSAU § 73/2020
Ekonomisvdelningens tjänsteskrivelse, 2020-04-08
Sammanträdesprotokoll direktionen 2020-03-03 § 21
Årsredovisning 2019 för Söderåsens miljöförbund
Revisionsberättelse för år 2019 daterad 2020-03-24
Granskningsrapport av årsbokslut och årsredovisning 2019 från EY

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisning 2019 för Söderåsens miljöförbund
 
att bevilja förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsår 2019.

Jäv
Åsa Edvardsson (SD) och Kent Lodesjö (S) deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet på grund av jäv.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

1 (1)



Datum
2020-04-08

Beteckning
KS 2019.0455-11

Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Kommunstyrelsen 

Yttrande gällande årsredovisning 2019 för Söderåsens 
Miljöförbund 

Ärendet
Ekonomiavdelningen har erhållit årsredovisning från Söderåsens Miljöförbund Skåne 
för år 2019 för att bilägga yttrande. 
Söderåsens Miljöförbund har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 2019-12-31 
som varit föremål för revisionsgranskning.

För 2019 redovisar Söderåsens Miljöförbund ett resultat på +0,5 mnkr jämfört med 
budgeterat resultat som uppgick till +0,4 mnkr, överskottsmålet för 2019 är därmed 
uppfyllt. Handlingsplanens mål om ett resultat på 0,6 mnkr uppnåddes dock ej. 

Balanskravsresultatet 2019 uppgår till +0,5 mnkr. Från 2017 och 2018 finns ett 
negativt balanskravsresultat som ska återställas inom tre år med 699 tkr. 

Förbundet bedömer att verksamheten i det stora hela utvecklats i positiv riktning och 
att verksamheten bedrivits enligt god ekonomisk hushållning. 

I revisionsberättelsen framgår att bedömning görs att direktionen bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande 
sätt. De övergripande verksamhetsmålen har uppfyllts däremot har målen för 
personal endast delvis uppfyllts. De finansiella målen har uppfyllts. Balanskravet har 
uppfyllts och delat av tidigare års negativa resultat har reglerats. Den samlade 
bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppfyllts under året. Notering 
görs vidare kring framtida ekonomiska utmaningar för att klara uppdraget med en 
ekonomi i balans. 

Revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 
samt de enskilda ledamöterna och att årsredovisningen godkänns.

Beslutsunderlag/Bilagor
Sammanträdesprotokoll direktionen 2020-03-03 § 21
Årsredovisning 2019 för Söderåsens miljöförbund 



Datum
2020-04-08

Beteckning
KS 2019.0455-11

Ert datum Er beteckning

KS 2019.0455

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG.NR. PLUSGIRO
99 999 Kommunen Besöksgatan 3 099 – 98 76 54 vx 999999-0000 999 99-5

E-POST TELEFAX WEBPLATS BANKGIRO
kommunstyrelsen@kommunen.se 099-98 76 00 www.kommunen.se 999-0000

Revisionsberättelse för år 2019 daterad 2020-03-24
Granskningsrapport av årsbokslut och årsredovisning 2019 från EY

Förslag till beslut
Att godkänna årsredovisning 2019 för Söderåsens miljöförbund 
Att bevilja förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsår 
2019

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen 
Söderåsens miljöförbund 
Ekonomiavdelningen

Magdalena Stajcic Tomas Rikse









































































































































Ärende 8  
Redovisning partistöd 2019 samt 

utbetalning 2020 
KS 2020.0057

Sammanfattning
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige fatta beslut om utbetalning av lokalt partistöd. 
Förutsättning för utbetalning är att redovisning lämnas av respektive parti om hur erhållna 
partistöd använts.
 

Till grund för utbetalning av partistöd 2020, ligger redovisningen för år 2019.

 

Beslutsunderlag
KS § 74/2020

Kansliavdelningens tjänsteskrivelse

Redovisning från Liberalerna,

Redovisning från Centerpartiet,

Redovisning från Vänsterpartiet,

Redovisning från Sverigedemokraterna,

Redovisning från Moderaterna,

Redovisning från Socialdemokraterna,

Redovisning från Kristdemokraterna,

Redovisning från Miljöpartiet,

Redovisning från Vår Framtid – Klippan,
Presidiets intyg om grankning av partistöd



Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera partiernas redovisningar av erhållet partistöd för år 2019.
 

att godkänna utbetalning av partistöd för år 2020 för de partier som inkommit med 
redovisning, under förutsättning att redovisning av erhållet partistöd för 2019 granskats av 
kommunfullmäktiges presidium.

 

 

Parti                                    Grundstöd    Mandatstöd                        Totalt
Liberalerna                          20 000           10 000                                 30 000
Centerpartiet                       20 000           30 000                                 50 000
Vänsterpartiet                     20 000           10 000                                 30 000
Sverigedemokraterna         20 000           130 000                               150 000
Moderaterna                       20 000           70 000                                 90 000
Socialdemokraterna            20 000           100 000                               120 000
Kristdemokraterna              20 000           30 000                                 50 000
Vår Framtid – Klippan         20 000           20 000                                 40 000
Miljöpartiet                           20 000           10 000                                 30 000
Totalsumma                        180 000         410 000                               590 000

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-05-06 § 74, Redovisning partistöd 2019 samt utbetalning 
2020 

Redovisning av lokalt partistöd 2019 samt beslut om utbetalning av partistöd 2020 

Redovisning partistöd 2019 för Socialdemokraterna 

Blankett redovisning partistöd 2019 (S) 

Revisionsberättelse partistöd (S) 

Centerpartiets redovisning av partistöd 2019 

Kristdemokraternas redovisning 2020-03-03.

Redovisning partistöd 2019, Miljöpartiet

Liberalernas redovisning 2020-03-30.

Redovisning av partistöd 2019, Moderaterna

Redovisning av partistöd 2019, Vår Framtid

Resultatrapport, Vår Framtid



Balansrapport, Vår Framtid

Sverigedemokraternas redovisning av partistöd 2019, 2020-04-01.

Sverigedemokraternas redovisning av partistöd 2019, 2020-04-01.

Vänsterpartiets redovisning av partistöd 2019, 2020-03-31.

Presidiets intyg om granskning av partistöd



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 74

Redovisning partistöd 2019 samt utbetalning 2020 
KS 2020.0057

Ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige fatta beslut om utbetalning av lokalt 
partistöd. Förutsättning för utbetalning är att redovisning lämnas av respektive parti om 
hur erhållna partistöd använts.
 
Till grund för utbetalning av partistöd 2020, ligger redovisningen för år 2019.
Enligt de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna gällande partistöd, utbetalas inget 
partistöd till partier som inte lämnar redovisning och granskningsrapport.
 
Redovisning för år 2019 har inkommit från; Liberalerna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, 
Sverigedemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och 
Miljöpartiet och Vår Framtid – Klippan.

Beslutsunderlag
KSAU §
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse
Redovisning från Liberalerna,
Redovisning från Centerpartiet,
Redovisning från Vänsterpartiet,
Redovisning från Sverigedemokraterna,
Redovisning från Moderaterna,
Redovisning från Socialdemokraterna,
Redovisning från Kristdemokraterna,
Redovisning från Miljöpartiet,
Redovisning från Vår Framtid – Klippan,

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att notera partiernas redovisningar av erhållet partistöd för år 2019.
 
att godkänna utbetalning av partistöd för år 2020 för de partier som inkommit med 
redovisning, under förutsättning att redovisning av erhållet partistöd för 2019 granskats 
av kommunfullmäktiges presidium.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Parti                                    Grundstöd    Mandatstöd                        Totalt
Liberalerna                          20 000           10 000                                 30 000
Centerpartiet                       20 000           30 000                                 50 000
Vänsterpartiet                     20 000           10 000                                 30 000
Sverigedemokraterna         20 000           130 000                               150 000
Moderaterna                       20 000           70 000                                 90 000
Socialdemokraterna            20 000           100 000                               120 000
Kristdemokraterna              20 000           30 000                                 50 000
Vår Framtid – Klippan         20 000           20 000                                 40 000
Miljöpartiet                           20 000           10 000                                 30 000
Totalsumma                        180 000         410 000                               590 000

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____
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Datum
2020-04-07

Beteckning
KS 2020.0057-17

Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Adressat

Redovisning av lokalt partistöd 2019 samt beslut om utbetalning 
av partistöd 2020

Ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige fatta beslut om utbetalning av lokalt 
partistöd. Förutsättning för utbetalning är att redovisning lämnas av respektive parti 
om hur erhållna partistöd använts. Lagstiftaren har angett att partistöd ska användas 
lokalt för att stärka den lokala demokratin. Respektive politiskt parti utser särskild 
granskare. Under förutsättning att angivna villkor är uppfyllda utbetalas partistöd 
enligt fastställda riktlinjer för partistöd årligen.

Kommunfullmäktige beslutade under 2019 om reviderade riktlinjer för lokalt 
partistöd. Partierna ska senast 31 mars lämna redovisning för gångna året ihop med 
granskningsintyg som fastslår om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet 
har använt partistödet. Till granskningen ska även bifogas balans- och resultatrapport 
samt revisionsrapport. 

Till grund för utbetalning av partistöd 2020, ligger redovisningen för år 2019.
Enligt de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna gällande partistöd, utbetalas 
inget partistöd till partier som inte lämnar redovisning och granskningsrapport.
Redovisning för år 2019 har inkommit från; Liberalerna, Centerpartiet, 
Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Kristdemokraterna och Miljöpartiet och Vår Framtid – Klippan.

Kommunfullmäktiges presidium har 2020-04-XX granskat redovisningarna.

Beslutsunderlag/Bilagor
Redovisning från Liberalerna, inkom 2018-09-26
Redovisning från Centerpartiet, inkom 2018-03-01
Redovisning från Vänsterpartiet, inkom 2018-06-08
Redovisning från Sverigedemokraterna, inkom 2019-02-20
Redovisning från Moderaterna, inkom2019-05-23
Redovisning från Socialdemokraterna, inkom 2019-05-27
Redovisning från Kristdemokraterna, inkom 2019-05-28
Redovisning från Miljöpartiet, inkom 2019-06-05



Datum
2020-04-07

Beteckning
KS 2020.0057-17

Ert datum Er beteckning

KS 2020.0057

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG.NR. PLUSGIRO
99 999 Kommunen Besöksgatan 3 099 – 98 76 54 vx 999999-0000 999 99-5

E-POST TELEFAX WEBPLATS BANKGIRO
kommunstyrelsen@kommunen.se 099-98 76 00 www.kommunen.se 999-0000

Redovisning från Vår Framtid – Klippan, inkom 2020-03-30

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
1. Noterar partiernas redovisningar av erhållet partistöd för år 2019.
2. Godkänner utbetalning av partistöd för år 2020 för de partier som inkommit med 
redovisning, under förutsättning att redovisning av erhållet partistöd för 2017 
granskats av kommunfullmäktiges presidium.

Parti Grundstöd Mandatstöd Totalt
Liberalerna 20 000 10 000 30 000
Centerpartiet 20 000 30 000 50 000
Vänsterpartiet 20 000 10 000 30 000
Sverigedemokraterna 20 000 130 000 150 000
Moderaterna 20 000 70 000 90 000
Socialdemokraterna 20 000 100 000 120 000
Kristdemokraterna 20 000 30 000 50 000
Vår Framtid – Klippan 20 000 20 000 40 000
Miljöpartiet 20 000 10 000 30 000
Totalsumma 180 000 410 000 590 000

Beslut skickas till
Partierna
Ekonomiavdelningen

Kristina Baron



SOCIALDEMOKRATERNA 2019

Redovisning av kommunala medel 2019

Utgifter

Möten o Sammankomster 5.000.00
Kurser o Konferener   5.000.00
Annonser o Information 3.000.00
Material 300.00
Hyreskostnader 83.700.00
Porto   3.000.00
Lön o Sociala avgifter 25.000.00

Summa 120.000.00

Lämnad av Kent Lodesjö
Kassör





















































VÅR FRAMTID - KLIPPAN

Organisationsnr: 802516-5195  

Redovisning partistöd 2019-01-01 till 2019-12-31
40 000 sek (2019) 7 290 sek (2018) 47 290 sek utbet. 2019

Lokalhyra / el 17 380 kr  
Försäkring 1 275 kr  
Verksamhetskostnader 6 810 kr  
Förbrukningsmaterial/inventarier 9 126 kr  
Bankkostnader 1 070 kr  

Ljungbyhed 2020-03-28



 Vår Framrid - Klippan  Sida:  1(1)

 Resultatrapport  Utskrivet:  20-03-30

 Preliminär  18:20
 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  194
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 19-01-01 - 19-12-31

 Perioden  Ackumulerat

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3010  Försäljning VF-produkter  960,00  960,00
 3011  Jubileumsfest 190504  1 342,37  1 342,37
 3110  Årsavgift - Parti  4 500,00  4 500,00
 3321  Joker Lotteri  8 700,00  8 700,00
 S:a Nettoomsättning  15 502,37  15 502,37

 Övriga rörelseintäkter
 3987  Erhållna kommunala bidrag  47 290,00  47 290,00
 3989  Gåvor  2 829,00  2 829,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  50 119,00  50 119,00

 S:a Rörelseintäkter mm  65 621,37  65 621,37

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4115  Möteskostnader  -888,00  -888,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -888,00  -888,00

 Bruttovinst  64 733,37  64 733,37

 Övriga externa kostnader
 5010  Lokalhyra  -300,00  -300,00
 5011  VF Lokalhyra  -13 908,00  -13 908,00
 5020  El för belysning  -3 172,00  -3 172,00
 5410  Förbrukningsinventarier  -3 411,00  -3 411,00
 5411  Förbrukningsinv livslängd mer än 1 år  -3 633,00  -3 633,00
 5460  Förbrukningsimaterial  -2 081,70  -2 081,70
 5930  Reklamtrycksaker och direkt reklam  -319,00  -319,00
 5932  Marknader och tillstånd  -1 950,00  -1 950,00
 6310  Försäkringar  -1 275,00  -1 275,00
 6570  Bankkostnader  -1 069,50  -1 069,50
 S:a Övriga externa kostnader  -31 119,20  -31 119,20

 Personalkostnader
 7330  Bilersättningar  -370,00  -370,00
 S:a Personalkostnader  -370,00  -370,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -32 377,20  -32 377,20

 Rörelseresultat före avskrivningar  33 244,17  33 244,17

 Rörelseresultat efter avskrivningar  33 244,17  33 244,17

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  33 244,17  33 244,17

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  33 244,17  33 244,17

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  33 244,17  33 244,17

 Resultat före skatt  33 244,17  33 244,17

 Beräknat resultat  33 244,17  33 244,17



 Vår Framrid - Klippan  Sida:  1(1)

 Balansrapport  Utskrivet:  20-03-30

 Preliminär  18:20
 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  194
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 19-01-01 - 19-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Finansiella anläggningstillgångar
 1383  Deposition  0,00  16 800,00  16 800,00
 S:a Finansiella anläggningstillgångar  0,00  16 800,00  16 800,00

 S:a Anläggningstillgångar  0,00  16 800,00  16 800,00

 Omsättningstillgångar
 Kassa och bank

 1930  Företagskonto/checkkonto/affärskonto  2 138,50  3 535,13  5 673,63
 S:a Kassa och bank  2 138,50  3 535,13  5 673,63

 S:a Omsättningstillgångar  2 138,50  3 535,13  5 673,63

 S:A TILLGÅNGAR  2 138,50  20 335,13  22 473,63

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital HD  -22 129,54  12 909,04  -9 220,50
 S:a Eget kapital  -22 129,54  12 909,04  -9 220,50

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -22 129,54  12 909,04  -9 220,50

 BERÄKNAT RESULTAT***  -19 991,04  33 244,17  13 253,13





























Redovisning av hur kommunalt partistöd har 
använts  
Redovisningen avser perioden 2019_-01-01 – 2019__-12-31 och lämnas in till kommunens kansli senast 
31 mars.  

Partiets namn och organisationsnummer 
Vänsterpartiet Klippan, 003192-2420 

Mottaget partistöd från Klippans kommun under året 
30.000,- 

Redovisning av hur partistödet har använts under året. Får du inte plats att skriva i rutan, går det bra att 
bifoga egna dokument till blanketten. 

 Vänsterpartiet har under 2019 deltagit på 2 marknader där vi delat ut information och material gällande 
vår politik, sammanlagd kostnad för dessa ligger på 5.300,-, vi har haft medlemsmöten med kaffe, the och 
lättare tilltugg under året för 2.400,-, julbord för 1.200,-, årsmöte för 1.850,- vi har betalat till ABF 100,-, 
Ung Vänster 3.000,-, Vänsterpartiet 1.000,-, vi sätter undan pengar till 2022 då det är valår igen. 



Undertecknad intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt 
partistöd under året.  

Datum Underskrift av utsedd granskare Namnförtydl 

2020-03-30 Lena Mäkelä 

Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. Kundtjänst 0435-280 00. kommun@klippan.se. 
www.klippan.se  

Redovisning av hur partistödet har använts  

I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I 
Klippans kommun gäller därutöver vad som står i Regler för partistöd i Klippans kommun (FFS6:05).  

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december. Till redovisningen ska bifogas:  



• ett granskningsintyg som fastslår om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har 
använt partistödet.  
• balans- och resultatrapport samt  
• revisionsrapport.  

Granskningen av redovisningen utförs av en särskild granskare som partierna själva utser. Den särskilda 
granskaren ska granska om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren av partistöd har använt 
partistödet.  

Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen har man uttryckt ”Det 
väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur 
mottagaren har använt partistödet. Det innebär bland annat att redovisningen bör omfatta allt det partistöd 
som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare 
år.”  

Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande om att stödet har använts för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen kan exempelvis ingå lokalkostnader, kostnader för 
information, marknadsföring, löner och ersättningar samt i vilken mån överföringar har gjorts till delar av 
partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits.  



Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. 0435-280 00. kommun@klippan.se. 
www.klippan.se  





Ärende 9  
Rapport ej verkställda beslut enligt 

SoL och LSS 1:a kvartalet 2020
KS 2020.0209

Sammanfattning
När en beviljad insats inte verkställts inom tre månader ska ansvarig nämnd rapportera detta 
till kommunens revisorer, kommunfullmäktige och IVO.

Socialnämnden har till IVO rapporterat in 27 ärenden som ej har blivit verkställda inom 3 
månader från beslutsdag.

 

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut från socialnämndens ordförande daterad 2020-04-28

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att notera informationen.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Rapport ej verkställda beslut SN 1:a kvartalet 2020

Delegationsbeslut från SN Ej verkställda beslut 1:a kvartal 2020



Datum
2020-05-06

Beteckning
KS 2020.0209-2

Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Till Kommunfullmäktige

Rapport ej verkställda beslut SN 1:a kvartalet 2020

Ärendet
När en beviljad insats inte verkställts inom tre månader ska ansvarig nämnd 
rapportera detta till kommunens revisorer, kommunfullmäktige och IVO. 

Socialnämnden har till IVO rapporterat in 27 ärenden som ej har blivit verkställda 
inom 3 månader från beslutsdag. 

Beslutsunderlag/Bilagor
Delegationsbeslut från socialnämndens ordförande daterad 2020-04-28

Förslag till beslut
Att notera informationen.

Beslut skickas till
Socialnämnden

Susann Jönsson Tomas Rikse
Nämndsekreterare Kommundirektör




	abae87cd-8e76-4618-a5ce-094fb08979e6_10637669
	Kallelse för  2020-05-25 3.pdf
	1. Val av justerare
	2. Föredragningslista
	3. Granskning av upphandling, genomförande och uppföljning av investeringar
	Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-05-06 § 67, Granskning av upphandling, genomförande och uppföljning av investeringar
	Ytrrande över granskning av upphandling genomförande och uppföljning av investeringar 
	Revisorernas remiss 2020-02-24.
	Granskningsrapport av upphandling, genomförande och uppföljning av investeringar. 
	4. Granskning av Kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna
	Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-05-06 § 68, Granskning av Kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna
	Yttrande gällande granskning av kommunens uppsiktsplikt över nämnderna 
	Revisorernas remiss 2020-02-24.
	Granskningsrapport gällande kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna. 
	5. Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut
	Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-05-06 § 69, Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut
	Svar på granskningsrapport om verkställigheten av fullmäktiges beslut 
	Revisorernas remiss 2020-02-24. 
	Granskningsrapport av verkställigheten av fullmäktiges beslut.
	6. Biblioteksplan 2020
	Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-03-04 § 33, Biblioteksplan 2020
	"Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-19 § 171, Revidering av biblioteksplan
	Biblioteksplan för Klippans kommun 2016-2019
	7. Årsredovisning 2019 för Söderåsens miljöförund
	Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-05-06 § 64, Årsredovisning 2019 för Söderåsens miljöförund
	Yttrande gällande årsredovisning 2019 för Söderåsens Miljöförbund 
	Söderåsens miljöförbund - Protokoll 2020-03-03, § 21 Årsredovisning 2019
	Revisionsberättelse 2020-03-24 över Söderåsens miljöförbunds årsredovisning 2019
	Ernest & Youngs granskning av Söderåsens miljöförbunds årsbokslut 2019
	8. Redovisning partistöd 2019 samt utbetalning 2020 
	Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-05-06 § 74, Redovisning partistöd 2019 samt utbetalning 2020 
	Redovisning av lokalt partistöd 2019 samt beslut om utbetalning av partistöd 2020 
	Redovisning partistöd 2019 för Socialdemokraterna 
	Blankett redovisning partistöd 2019 (S) 
	Revisionsberättelse partistöd (S) 
	Centerpartiets redovisning av partistöd 2019 
	Kristdemokraternas redovisning 2020-03-03.
	Redovisning partistöd 2019, Miljöpartiet
	Liberalernas redovisning 2020-03-30.
	Redovisning av partistöd 2019, Moderaterna
	Redovisning av partistöd 2019, Vår Framtid
	Resultatrapport, Vår Framtid
	Balansrapport, Vår Framtid
	Sverigedemokraternas redovisning av partistöd 2019, 2020-04-01.
	Sverigedemokraternas redovisning av partistöd 2019, 2020-04-01.
	Vänsterpartiets redovisning av partistöd 2019, 2020-03-31.
	Presidiets intyg om granskning av partistöd
	9. Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 1:a kvartalet 2020
	Rapport ej verkställda beslut SN 1:a kvartalet 2020
	Delegationsbeslut från SN Ej verkställda beslut 1:a kvartal 2020

