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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2019-09-23, 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.

Gunilla Svensson (S)
Ordförande

Cecilia Christensen
Sekreterare

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

Ärendet i korthet
Val av justerare föreligger.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse XX att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll.

2. Föredragningslista  

Ärendet i korthet
Godkännande av föredragningslista föreligger.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föredragningslistan.

3. NÅRAB - Avfallsplan 2019-2022 för Klippan, Perstorp 
och Örkelljungas kommuner

Andreas Winkler, VD Nårab 
19:00

Sammanfattning
Ett förslag till ny Avfallsplan år 2019-2022 för Nårab-regionen har tagits fram i ett 
samarbete mellan ägarkommunerna, SöderåsensMiljöförbund och Norra Åsbo 
renhållningsaktiebolag.

Beslutsunderlag
KS § 129/2019
KSAU § 120/2019
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-06-19
Följebrev från Norra Åsbo Renhållnings AB, 2019-06-06
Avfallsplan år 2019-2022 för Klippans Perstorps och Örkelljunga kommuner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Avfallsplan för 
Klippans,  Perstorps och Örkelljunga kommuner under förutsättning att de andra 
kommunerna fattar ett likalydande beslut.

4. Information om revisorernas arbete i Klippans kommun Lars Jonasson, KPMG och 
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Jens Leandersson, ordf. 
revisionen 19:30

Ärendet i korthet
Lars Jonasson från KPMG och Jens Leandersson, orförande för revisionen 
informerar om revisonens arbete, syfte m.m.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

5. Val av ersättare i socialnämnden efter Jessica 
Andersson (C)

 

Sammanfattning
Jessica Andersson (C) har 2019-03-25 av kommunfullmäktige befriats från 
uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Uppdraget som ersättare i socialnämnden har varit vakant tills nu.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
utse XX till ny ersättare i socialnämnden.

6. Lars Fridhs (SD) avsägelse av uppdrag som ledamot i 
Kommunfullmäktige och Socialnämnden.

 

Sammanfattning
Lars Fridh (SD) har 2016-06-25 avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i 
kommunfullmäktige och socialnämnden.

Beslutsunderlag
Lars Fridhs avsägelse 2019-06-25

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Lars Fridh (SD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och 
socialnämnden,
átt begära ny rösträkning för Sverigedemokraterna hos Länsstyrelsen i Skåne,
att till ny ledamot i socialnämnden utse XX.

7. Begäran om avsägelse från Marie Brink från uppdrag  
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som ersättare i Söderåsens Miljöförbund

Sammanfattning
Marie Brink (SD) har begärt avsägelse från uppdraget som ersättare i Södersåsens 
miljöförbund.

Beslutsunderlag
Marie Brinks avsägelse 2019-08-03

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Marie Brink från uppdraget som ersättare i Söderåsens miljöförbund
att till ny ersättare i Söderåsens miljöförbund utse XX.

8. Ernie Larssons (VF) begäran om avsägelse från uppdrag 
som lekmannarevisor

 

Sammanfattning
Ernie Larsson (VF) har begärt avsägelse från uppdraget som lekammarevisor i 
Klippans kommun.

Beslutsunderlag
Begäran om avsägelse 2019-09-10

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att befria Ernie Larsson (VF) från uppdraget som 
lekamannarevisor och
att till ny lekamannarevisore för innevarande mandatperiod utse XX.

9. Val av nämndemän vid Helsingborgs Tingsrätt för 
perioden 2020-2023

 

Sammanfattning
Domstolsverket har uppmanat partier att arbeta med nomineringar under mars-juni. 
Kommuner, landsting och regioner ombeds välja nämndemän i fullmäktige i 
augusti-september. Domstolarna ska ha besked om namnen på sina nämndemän 
senast 1 oktober 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kansliavdelningen 2019-07-15
Skrivelse från Helsingborgs Tingsrätt 2019-02-15
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse följande personer till nämndemän vid 
Helsingborgs Tingsrätt:
Elin Luckmann (SD)
Lars-Erik Stadler (SD)
Elena Kurenkova (SD)
Mikael Wohlin (S)
Bo Erik Fält (S)
Alexander Lindahl (L)
Börje Norén (C)
 

10. Upphörande av valbarhet till kommunfullmäktige  

Sammanfattning
Christian Hendlertz (SD) har flyttat från Klippans kommun och folkbokfört sig i 
annan kommun, vilket inte längre gör honom valbar till kommunfullmäktige i 
Klippans kommun.
 
Beslutsunderlag
Kansliets tjänsteskrivelse 2019-09-11

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att begära ny rösträkning för Sverigedemokraterna 
hos Länsstyrelsen i Skåne då Christian Hendlertz ej längre är valbar i kommunen

11. Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående 
nedskräpning i vår natur

 

Sammanfattning
Bodil Andersson har ställt en fråga angående nedskräpning i vår natur.

Beslutsunderlag
Fråga från Bodil Andersson 2019-08-29

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse frågan besvarad.
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12. Motion om att byta namn på Musikskolan till 
Kulturskolan!

 

Sammanfattning
Kristdemokraterna har 2019-08-29 lämnat in en motion om att musikskolan byter 
namn till Kulturskolan.

Beslutsunderlag
Kristdemokraternas motion 2019-08-29

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.

13. Felparkeringsavgifter  

Sammanfattning
Avgifterna för felparkering justerades senast under 2011 och behöver uppdateras 
för att stävja den felparkering som förekommer inom kommunen.
 
Beslutsunderlag
KS § 127/2019
KSAU § 113/2019
Gata/Parkchefens tjänsteksrivelse 2019-06-02
Bilaga 1 Redovisning av parkeringsavgifter
Bilaga 2 Parkeringsavgifter i Klippans kommun
 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att felparkeringsavgifter 
införs enligt i ärendet redovisade felparkeringsavgifter för Bjuvs kommun enligt 
nedan
Förseelse
Mot färdriktningen/längdriktningen 900 kr
I vägkorsning 900 kr
På gång-/cykelbana 900 kr
På plats för rörelsehindrade 900 kr
Vid förbud att stanna eller parkera 900 kr
Stått för länge på avgiftsfri plats 600 kr
På allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng 600 kr
På busshållplats 600 kr
På ändamålsplats 600 kr
På plats för visst fordonsslag 600 kr
Vid förbud att parkera 600 kr
Övrigt 600 kr
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att felparkeringsavgifterna börjar gälla från och med 2020-01-01

14. Upphandlings- och inköpspolicy i Klippans kommun  

Sammanfattning
En översyn har gjorts av kommunens inköpsorganisation. Tydligare fokus behöver 
läggas på en samlad anskaffningsprocess, dvs Behovsanalys – Upphandling – 
Inköp – Leverans – Fakturahantering – Uppföljning.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-05, § 108, att återremittera ärendet med 
motiveringen att upphandlings- och inköpspolicyn återremitterats för att få med ett 
avsnitt om hållbar upphandling. Policyn har nu reviderats enligt ovan.
 
Beslutsunderlag
KS § 133/2019
KSAU § 134/2019
KS § 109/2019
Ekonomichefens tjänsteskrivelse
Upphandlings- och inköpspolicy 2019-07-05
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättad 
upphandlings- och inköpspolicy för Klippans kommun att gälla från och med 2019-
11-01. Tidigare policy upphör därmed att gälla.

15. Policy för medborgardialog i Klippans kommun  

Sammanfattning
Kommunstyrelsens beslutade 2018-04-04, §83, att uppdra åt 
kommunledningsförvaltningen att återkomma med ett förslag till strategi för 
medborgardialoger som bland annat ska ersätta SCBs medborgarundersökning.
En arbetsgrupp inom kommunledningsförvaltningen har därefter arbetat fram ett 
förslag till policy samt tillhörande riktlinjer, som skall hanteras av 
kommunstyrelsen.
 
Beslutsunderlag
KS § 125/2019
KSAU § 125/2019
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad 2019-06-27
Policy för medborgardialog i Klippans kommun
 
Förslag till beslut

7 (13)

http://www.klippan.se/


KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige

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

Sida

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen policy 
för medborgardialog.

16. Reglemente för Gemensam Räddningsnämnd  

Sammanfattning
Uppdaterat reglemente för gemensam räddningsnämnd föreligger för beslut.
 
Beslutsunderlag
KS § 137/2019
KSAU § 137/2019
Tjänsteutlåtande från kansliavdelningen 2019-07-17
Protokollsutdrag räddningsnämnden 2019-05-21, § 25
Uppdaterat reglemente för räddningsnämnden
Tidigare antaget reglemente för räddningsnämnden
 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta uppdaterat 
reglemente för den gemensamma räddningsnämnden för Klippan och Åstorps 
Kommuner.
 

17. Reglemente för Revisiorerna  

Sammanfattning
Revidering av Revisionens reglemente föreligger enligt löpande översyn av 
reglemente.
Kansliavdelningen har arbetat fram ett förslag tll nytt reglemente för revisonen. 
Förslaget har stämts av revisorerna som inkommit med sina synpunkter.
 
Beslutsunderlag
KS § 138/2019
KSAU § 138/2019
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-07-22.
Förslag till nytt reglemente för Revisorerna, 2019-07
Nuvarande reglemente för Revisorerna KFS 3:07(Kf 2006-12-19, § 148)
 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta nytt reglemente för 
Revisionen (KFS 3:07, 2019-07) att börja gälla från och med 2019-11-01 samt att 
nuvarande reglemente därmed upphör att gälla.
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18. Arbetsordning för Kommunfullmäktige  

Sammanfattning
Revidering av arbetsordning för Kommunfullmäktige föreligger med anledning av 
den nya Kommunallagen (2017:725) samt löpande översyn av arbetsordningen.
 
Beslutsunderlag
KS §139/2019
KSAU § 139/2019
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-04-05.
Förslag till ny arbetsordning (KFS 3:01, 2019-04).
Arbetsordning Kommunfullmäktige (Kf 2006-11-28, § 106).
 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny arbetsordning 
(KFS 3:01, 2019-04).

19. Svar på motion om att lyfta fram framgångsrika 
idrottsprofiler från Klippan i idrottshallens korridorer

 

Sammanfattning
Andreas Olofsson och Åsa Edvardsson (SD) har till kommunfullmäktige 2019-01-
28, § 13, lämnat en motion om att lyfta fram framgångsrika idrottsprofiler från 
Klippan genom att i idrottshallens korridorer sätta upp bilder på kända 
idrottsprofiler i Klippan.
I ärendet föreligger ett yttrande från kultur- och fritidsnämnden.
 
Beslutsunderlag
KS§ 146/2019
KSAU § 132/2019
Sverigedemokraternas motion, 2019-01-05
KFN § 38/2019
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2019-02-26
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-06-27
 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

20. Svar på motion om ansvar för människor, djur och miljö. 
Nej till pyroteknik
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Sammanfattning
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har till kommunfullmäktige 2019-01-28, § 14, lämnat 
in en motion om att Klippans kommun aktivt visar ansvarstagande och avsätter 
resurser för att under kontrollerade former arrangera ett nyårsfirande med 
ljusfenomen i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby, samt att det skrivs in i den 
lokala ordningsstadgan att för att använda pyroteknik krävs tillstånd från 
kommunen.
I ärendet föreligger ett yttrande från kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
KS § 145/2019
KSAU § 131/2019
Vår Framtids motion 2019-01-28
KFN § 25/2019
Kultur- och fritidschefens skrivelse 2019-03-01
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-06-27

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 
hänvisning till kultur- och fritidsnämndens yttrande.

21. Svar på motion om att hyra in det antal ordningsvakter 
som behövs för att trygga upp i de utsatta områden

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om möjligheten att hyra in 
ordningsvakter.
Ett svar på motionen föreligger från Kris- och säkerhet

Beslutsunderlag
KS§ 142/2019
KSAU § 128/2019
Tjänsteskrivelse från kris- och säkerhetssamordnaren och
brottsförebyggaren/trygghetssamordaren 2019-06-26
Motionerna inkomna 2019-03-25

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

22. Svar på motion om kostnader och effekter av 
kommunanställda
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Sammanfattning
Vår Framtid - Klippan har lämnat in en motion om utredning av kostnader 
för kommunanställda ordningsvakter.
Ett svar på motionen föreligger från Krisberedskap- och säkerhet.
 
Beslutsunderlag
KS § 143/2019
KSAU § 129/2019
Tjänsteskrivelse från kris- och säkerhetssamordnaren och
brottsförebyggaren/trygghetssamordaren 2019-06-26
Motionerna inkomna 2019-03-25
 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

23. Svar på motion om att införa tiggeriförbud i Klippans 
kommun

 

Sammanfattning
Åsa Edvardsson (SD) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-01-28, föreslagit att tiggeriförbud införs i Klippans kommun förslagsvis vid 
alla affärer i kommunen, vid järnvägsstationer och busshållplatser, vid skolor och 
fritids samt att det ej heller ska vara tillåtet att gå runt i kommunen och tigga.
I ärendet föreligger ett svar från kansliavdelningen.
 
Beslutsunderlag
KS § 144/2019
KSAU § 130/2019
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-06-18
Sverigedemokraternas motion 2019-01-07
Högsta förvaltningsdomstolens dom 2018-12-17, mål nr 2149-18
SKL:s yttrande i mål 2149-18, 2018-08-27
 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

24. Svar på motion angående uttalande om återvändande IS-
terrorister

 

Sammanfattning
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Sverigedemokraterna har i ”Motion angående uttalande om återvändande 
ISterrorister”, föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att ISåtervändare bl.a. 
inte ska få del av samhällelig service.
I ärendet föreligger ett yttrande från socialnämnden.
 
Beslutsunderlag
KS § 147/2019
KSAU § 133/2019
SN § 94/2019
Tjänsteskrivelse "Yttrande avseende Motion angående uttalande om 
återvändandeISterrorister" Dnr SN 2019.0167-4.133
Motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister från SD Dnr SN 
2019.0167-4.133
 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

25. Svar på motion om politisk transparens, delaktighet och 
inflytande

 

Sammanfattning
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-04-23, föreslagit att de partier som idag inte är valda till 
nämnder bereds plats på nämndsmötena samt att arvode ska utgå till dessa 
ledamöter.
I ärendet föreligger yttrande från kansliavdelningen.
 
Beslutsunderlag
KS § 140/2019
KSAU § 111/2019
KF § 69, 2019-04-23
Motion från Kenneth Dådring m.fl., inkommen 2019-04-16
Kansliavdelningens yttrande, 2019-05-23
 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

26. Svar på motion om återvinning för ett hållbart samhälle  

Sammanfattning
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Tekniska förvaltningen har fått in en motion 2018-11-23 från VÅR FRAMTID –
KLIPPAN om att upprätta en handlingsplan så att en återvinningscentral med 
inlämning, tillvaratagande, reparation och försäljning blir en verklighet.
I ärendet föreligger ett svar från tekniska förvaltningen där det bland annat 
hänvisas till förslaget till Avfallsplan 2019-2022 för Nårab-regionen.
 
Beslutsunderlag
KS § 141/2019
KSAU § 127/2019
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-08-06
Motion ”Återvinning för ett hållbart samhälle”
 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

27. Delgivningsärende 2019  

Sammanfattning
Kansliavdelningens sammanställning redovisas.

Beslutsunderlag
Granskning av kommunens arbete mot kränkande behandling och diskriminiering i 
skolan
Uppföljning av tidigare genomförd granskning avseende placeringa av barn och 
unga samt unga vuxna inom missbruksvården
Utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige för Kristdemokraterna, LST beslut 
2019-07-09
Utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna, LST beslut 
2019-07-09

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera delgivningsärendena.
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