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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2019-06-24, 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

Kristina P Baron
Sekreterare

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

Ärendet i korthet
Val av justerar föreligger.

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

2. Föredragningslista  

Ärendet i korthet
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna föredragningslistan.

3. Marie Brink (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i 
Plan- och byggnämnden

 

Sammanfattning
Marie Brink (SD) har 2019-06-05 avsagt sig uppdraget som ersättare i plan- och 
byggnämnden.

Beslutsunderlag
Marie Brinks avsägelse 2019-06-05

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Marie Brink (SD) befrias från uppdrag som ersättare i plan- och byggnämnden.
2. Till ny ersättare i plan- och byggnämnden utses XX.

4. Charlotta Gudmundsson (S) avsägelse av uppdrag som 
ledamot i Kommunfullmäktige samt Socialnämnden

 

Sammanfattning
Charlotta Gudmundsson (S) har 2019-05-28 begärt avsägelse från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige samt ledamot i socialnämnden.
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Beslutsunderlag
Charlotta Gudmundssons avsägelse 2019-05-28

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Charlotta Gudmundsson (S) befrias från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige samt ledamot i socialnämnden.
2. Begära ny rösträkning för Socialdemokraterna hos Länsstyrelsen i Skåne.
3. Till ny ledamot i socialnämnden utses XX.
 

5. Upphävande av beslut om val av revisor till Norra Åsbo 
Renhållnings AB

 

Sammanfattning
Enligt konsortialavtalet för Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag ska den kommun 
som innehar ordförandeskapet inte utse revisorer till bolaget. Därav behöver 
kommunfullmäktige upphäva tidigare taget beslut.
 
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2019-06-11
Konsortialavtalet för Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Upphäver sitt beslut från 2019-05-27, § 91, och befriar därmed Hans Emanuelsson 
från uppdraget som lekmannarevisor.

6. Budget 2020 flerårsplan 2021-2022 Magdalena Stajcic och 
Ingela Reimer 

Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har överlämnat budgetberedningens förslag till budget 2020 
samt plan för åren 2021-2022. Förslaget innefattar resultat-, kassaflödes- och 
balansbudget, investeringsplan 2020-2023 samt uppdrag/åtaganden per nämnd med 
nettoram 2020.

Beslutsunderlag
KS § 100/2019
KSAU § 99/2019
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2019-05-21
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Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022
Sverigedemokraternas budgetförslag
Liberalernas budgetförslag
Revisorernas äskande

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. Att skattesatsen för den kommunala utdebiteringen är oförändrad 20,75 kr
2. Att likviditetsreserven utgörs av 20,0 mnkr i checkräkningskredit
3. Att för utökad investeringsbudget företa nyupplåning 2020 med 171 mnkr
4. Att omsätta befintliga lån 35 mnkr 2020-09-01.
5. Att anta föreliggande förslag till finansiella mål för 2020
6. Att eventuella volymförändringar inom Barn- och utbildningsnämndens område 
regleras i budgeten två gånger per år, efter mätning 15 februari samt 15 september.
7. Att avsätta 150 tkr till kommunfullmäktiges förfogande
8. Att utdelning 2020 från Treklövern Bostads AB enligt §5 i Lagen om 
allmännyttiga kommunala bostadsföretag (boendefrämjande åtgärder) med 500 000 
kr används för fortsatt utbyggnad av aktivitetsparken vid Åbygymnasiet med en 
hinderbana för egen träning.
9. Att i övrigt godkänna budgetförslag inklusive uppdrag/åtagande per nämnd 
enligt bilaga.

7. Svar på motion om att införa Linköpings 
hemtjänstmodell

 

Sammanfattning
Kristdemokraterna har 2018-06-12 inkommit med en motion om att införa en 
hemtjänstmodell i Klippans kommun liknande Linköpings, dvs förenklad 
biståndsbedömning.
Socialnämnden har 2019-03-27, § 49 beslutat att anta socialförvaltningens yttrande 
daterat 2019-03-12 som sitt eget och översända till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
KS § 117/2019
KSAU § 89/2019
Kansliavdelningens tjäsnteskrivelse 2019-04-04
Protokoll §49/19 Socialnämnden gällande Yttrande avseende ”Motion – Inför 
Linköpings
hemtjänstmodell” Dnr SN.2018.0578-4.774
Yttrande avseende ”Motion – Inför Linköpings hemtjänstmodell” Dnr 
SN.2018.0578-3.774
”Motion – Inför Linköpings hemtjänstmodell” Dnr SN.2018.0578-1.774
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

8. Svar på motion om att Klippans kommuns medborgare 
över 85 år garanteras en plats på trygghetsboende, 
senior- eller äldreboende utan särskild prövning

 

Sammanfattning
Kenneth Dådring m.fl. har 2018-12-17 inkommit med en motion om att Klippans 
kommuns medborgare över 85 år ska garanteras en plats på trygghetsboende, 
senior eller äldreboende utan särskild prövning.
Socialnämnden har 2019-03-27, § 48 beslutat att anta socialförvaltningens 
yttrande, daterat 2019-03-07 som sitt eget och översända till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
KS § 118/2019
KSAU § 90/2019
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-04-04
Socialnämnden § 48/2019
socialnämndens yttrande över motion 2019-03-07
Motion om att Klippans kommuns medborgare över 85 är garanteras en plats på 
trygghetsboende,
senior- eller äldreboende utan särskild prövning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

9. Svar på motion om kameraövervakning för trygghet och 
säkerhet

 

Sammanfattning
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har inkommit med en motion om kameraövervakning.
Motionären yrkar följande:
1. att övervakningskameror utan dröjsmål sätts upp på och i anslutning till de 
kommunala fastigheter där skadegörelse sker kontinuerligt.
2. att övervakningskameror därefter snarast möjligt sätts upp på alla kommunens 
skolor inklusive förskolor och fritidshem, samt de kommunala fastigheter där 
behov finns.
 
I ärendet föreligger yttrande från Krisberedskap och Säkerhet samt barn- och 
utbildningsnämnden.
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Beslutsunderlag
KS § 119/2019
KSAU § 105/2019
Kenneth Dådrings m.fl. motion, inkommen 2018-11-21 KF § 111/2018
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2019-01-24
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2019-03-06
BUN § 31/19
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-05-06
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till dem i ärendet tillhörande 
yttrandena.

10. Nya bidragsregler för föreningsbidrag  

Sammanfattning
Ärendet bordlades av kommunfullmäktige på sammanträdet i maj.
I förslaget till bidragsregler för föreningsbidrag kvarstår grundtanken att gå från ett 
idag ojämlikt system till ett system som ger alla föreningar samma förutsättningar 
att söka stöd för sin unika verksamhet. Det nya systemet är förenklat för såväl 
föreningarna som för handläggarna. Från att det idag finns flera olika bidrag att 
söka innehåller det nya förslaget tre bidragsarter.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige 2019-05-27, § 108
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen, 2019-05-08, § 80
Protokollutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-04-17, §65
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-03-13, § 26
Förslag till nya bidragsbestämmelser, verion 7 2019-03-05
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-06-07, § 118

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
1. De nya bidragsreglerna för föreningsbidrag antas att gälla från och med 2020-
01-01.
2. En utvärdering av reglerna genomförs efter två år.

11. Ombyggnation Sågenhuset etapp 2  

Sammanfattning
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Fortsatt utbyggnad av Sågenhuset etapp 2 föreligger där det i nuläget behövs tas 
ställning till finansiering.
 
Beslutsunderlag
KS § 97/2019
KSAU § 95/2019
Ekonomichefens tjänsteskrivelse om finansieringsbeslut, 2019-05-28 KS § 79/2019
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschef, teknisk chef och fastighetschef
Kalkyl daterad 2019-05-13
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.Uppdra åt fastighetsavdelningen att tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen projektera och genomföra renoveringen av Sågen, del 2, 4, 6 
och 8 för den bidragssumma som erhållits, till en totalsumma av 18 405 tkr.
2. Att anslå 14, 7 mnkr i utökad investeringsbudget för etapp 2 på Sågen 2019.
3. Att utökningen av investeringsbudgeten finansieras genom att inaspråkta 
beloppen inom de ramar som kommunfullmäktige avsatt för upptagande av lån, 
dvs. inom kommunens rörelsekapital.
4. Att kultur- och fritidsnämnden kompenseras för ökade kapitalkostnader 2020 för 
etapp 2 i samband med kompletteringsbudget 2020 samt att vid samma tillfälle 
även utreda driftskostnadseffekten för etapp 1.
 

12. Arbetsordning för Kommunala Pensionsärsrådet, 
Kommunala Funktionshinderrådet

 

Sammanfattning
Inför nya mandatperioden 2019-2022 har en översyn gjorts av den kommunala 
rådsorganisationen.

Beslutsunderlag
KS § 116/2019
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 22
Arbetsutskottets beslut 2019-04-10, § 53
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2019-05-29
Förslag till reviderad arbetsordning för Kommunala pensionärsrådet
Förslag till reviderad arbetsordning för Kommunala funktionshinderrådet (tidigare 
Kommunala Handikapprådet)

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Föreliggande förslag till arbetsordningar för Kommunala pensionärsrådet 
respektive Kommunala funktionshinderrådet antas och ersätter tidigare 
arbetsordningar.
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13. Utbetalning av lokalt partistöd 2019  

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.

Beslutsunderlag
KS § 115/2019
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
Författningssamling ang. kommunalt partistöd, rev 2017-09-26
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-05-21

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Noterar partiernas redovisningar av erhållet partistöd för år 2017.
2. Godkänner utbetalning av partistöd för år 2019 enligt tabell, under förutsättning 
att redovisning av erhållet partistöd för 2017 granskats av kommunfullmäktiges 
presidium.
 
 
 
 

14. Årsredovisning Kommunalförbundet Medelpunkten  

Sammanfattning
Kommunförbundet Medelpunkten har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 
2018-12-31 som varit föremål för revisionsgranskning.
Ekonomiavdelningen har erhållit årsredovisning från kommunalförbundet 
Medelpunkten för år 2018 för att bilägga yttrande.

Beslutsunderlag
KS § 105/2019
KSAU § 79/2019
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Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 25 april 2019.
Årsredovisning 2018 Medelpunkten med tillhörande handlingar, inkommen 14 
april 2019.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1.Kommunfullmäktige uppmanar direktionen att säkerställa att balanskravet 
uppfylls 2019 och att återställning av underskott sker inom tre år. Återställande ska 
ske genom internt effektiviseringsarbete och inte genom avgiftshöjningar gentemot 
medlemskommunerna.
2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2018 för kommunförbundet 
Medelpunkten.
3. Kommunfullmäktige beviljar förbundets direktion och dess ledamöter 
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2018.

15. AV Media Skånes årsredovisning 2018  

Sammanfattning
AV Media Skåne har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 2018-12-31 som 
varit föremål för revisionsgranskning.
Ekonomiavdelningen har erhållit årsredovisning från kommunförbundet AV Media 
Skåne för år 2018 för att bilägga yttrande.

Beslutsunderlag
KS§ 106/2019
KSAU § 80/2019
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 25 april 2019
AV Media Skåne Årsredovisning 2018 med tillhörande handlingar, inkommen 4 
april 2019

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1.Kommunfullmäktige uppmanar direktionen att ta fram indikatorer för att 
underlätta uppföljning av mål.
2.Kommunfullmäktige uppmanar direktionen att säkerställa att balanskravet 
uppfylls 2019 och att återställing av underskott sker inom tre år.
3.Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2018 för AV Media Skåne.
4.Kommunfullmäktige beviljar förbundets direktion och dess ledamöter 
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2018.

16. Delgivningsärende  

Sammanfattning
Kansliavdelningens sammanställning redovisas.
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Förslag till beslut
Delgivningsärende noteras.
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