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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2019-12-16, kl  18:00
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 och 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. Lokalutredning avseende samlingslokaler i Klippans 
kommun

 

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har gjort en lokalinventering av kommunens 
samlingslokaler.
Efter beslut från Tekniska utskottet har lokallistan reviderats på antalet lokaler och 
gemensamt med lokalgruppen tagit fram förslag på rutiner samt avgift för lokaler.
Några lokaler hyrs av BUF och för att BUF ska kunna ta beslut om taxor och 
avgifter behöver BUN:s reglemente kompletteras med en skrivning om detta.

Beslutsunderlag
KS § 204/2019
Lokalstrategens tjänsteskrivelse 2019-09-04

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att komplettera barn- och utbildningsnämndens reglemente med följande lydelse:
”Delegering från kommunfullmäktige
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- i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen fastställa taxor och avgifter för 
uthyrning av de anläggningar som faller inom nämndens ansvarsområde inom de 
riktlinjer som fullmäktige fastställt.”

4. Avgifter inom socialförvaltningen  

Sammanfattning
Kommunstyrelsen behandlade ärendet om avgifter inom socialförvaltningen i maj 
månad.
Kommunstyrelsen beslutade då att återremittera ärendet. Socialnämnden har åter 
behandlat ärendet och översänt "Förtydligat förslag och konsekvensbeskrivning 
gällande avgifter inom socialförvaltningen".
Kommunstyrelsen fastställde 2019-11-27 § 206 avgifter för socialförvaltningen i 
enlighet med tabell, daterad 2019-10-25, med ändringar enligt Johan Peterssons 
yrkande. För att förtydliga inför fullmäktiges sammanträde har kansliavdelningen 
sammanställt ny tabell utifrån kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
KS § 206/2019
Kansliavdelningens förtydligande tabell över kommunstyrelsen förslag till beslut 
om
avgifter inom socialförvaltningen, 2019-12-03
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-11-14 SN § 136/2019
Förtydligat förslag och konsekvensbeskrivning gällande avgifter inom 
socialförvaltningen
Ks § 81/2019
Protokollutdrag Socialnämnden, 27 mars 2019, § 43
Protokollutdrag Socialnämnden, 27 mars 2019, § 44
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, upprättad 16 oktober 2018
Tabell över nuvarande och nya förslag till avgifter, upprättad 14 mars 2019 (OBS! 
de föreslagna avgifterna är inte samma som de beslut som tagits. Se protokollen för 
att jämföra)
Yttrande från PRO, SKPF och SPF avseende avgifter inom socialförvaltningen
Remissvar från Funktionshinderrådet avseende avgifter inom socialförvaltningen, 
inkommen 20 februari 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att fastställa avgifter för socialförvaltningen i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut, förtydligat i tabell daterad 2019-12-03.
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5. Förslag till brukningsavgifter för allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen 2020

 

Sammanfattning
För att finansiera kommande kostnadsökningar föreslår tekniska förvaltningen att 
brukningsavgifterna för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning för 
2020 höjs med 10 procent vilket ger en intäktsökning på 2,7 mnkr.

Beslutsunderlag
KS § 202/2019
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13
Bilaga 1 Tabeller för brukningsavgifter och särskilda avgifter.
Bilaga 2 Svenskt Vattens statistik över VA-taxor 2019, typhus A, Skåne län.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att brukningsavgifterna för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning 
för 2020 höjs med 10 procent, i enlighet med bilaga 1 i beslutsunderlaget.

6. Förslag till renhållningstaxa och renhållningsföreskrifter 
2020

 

Sammanfattning
Nårab har genomfört upphandling av insamling av kärlavfall och hämtning av slam 
från enskilda avlopp. Den nya entreprenaden trädde i kraft 2019-11-01. De nya 
entreprenadpriserna medför att renhållningstaxan behöver höjas med 7% för att 
upprätthålla samma nivå av kostnadstäckning.
Beslutsunderlag
KS § 212/2019
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-11-11
Brev från Nårab daterat 2019-11-01
Abonnemangsförteckning kärl
Abonnemangsförteckning slam
Förslag till renhållningsföreskrifter 2020
Förslag till renhållningstaxa 2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anta förslag till ny renhållningstaxa samt renhållningsordning.
 
att förändringen gäller från 2020-01-01 eller datum för lagakraftvunnet likalydande 
beslut i samtliga kommuner.
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7. Taxeändring för automatlarm  

Sammanfattning
En översyn har gjorts av Räddningstjänsten Söderåsens taxa för automatlarm. För 
att ha en liknande taxa som i Räddningstjänsten Skåne Nordväst föreslås taxan för 
automatlarm justeras till 7 000 kr samt att en indexuppräkning med 2,5 % ska göras 
årligen.
Beslutsunderlag
KS § 214/2019
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-11-11
Sammanträdesprotokoll räddningsnämnden 2019-10-29 § 43
Underlag taxa för räddningsnämnden
Underlag förändring av taxor och avgifter 2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anta förslag till taxeförändring för automatlarm.
 
att förändringen gäller från 2020-01-01.

8. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen  

Sammanfattning
Ny kontrollförordning (EU) 2017/265 träder i kraft 2019-12-14. För att Söderåsens 
miljöförbund ska ha möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet 
2019/2020 behöver taxan anpassas till nya kontrollförordningen.
 
Beslutsunderlag
KS § 213/2019
Ekonomichefens tjänsteksrivelse 2019-11-11
Sammanträdesprotokoll direktionen 2019-10-22 § 101
Tjänsteutlåtande från Söderåsens miljöförbund 2019-10-16

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anta förslag till ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.
 
att förändringen gäller från 2020-01-01.
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att från och med år 2020 ska taxan för varje kalenderår räknas upp enligt SKL:s 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med basmånad oktober.
 
att ny taxa antas under förutsättning att det inte medför en taxehöjning.

9. Höjning av medlemsbidraget till Söderåsens 
miljöförbund

 

Sammanfattning
Söderåsens Miljöförbund har efter att de lagt sitt förslag till budget för 2020 kunnat 
konstatera att de till följd av ändrad lagstiftning kommer att få kostnadsökningar 
som gör att de riskerar ett negativt resultat 2020. De föreslår därför att det årliga 
medlemsbidraget från ”ägarkommunerna” höjs med 6 kronor till 138 
kronor/invånare år 2020.

Beslutsunderlag
KS § 215/2019
Protokoll 2019-10-22, § 99 från Söderåsens Miljöförbund
Tjänsteutlåtande från kommundirektören 2019-11-18

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att Klippans kommun inte accepterar en höjning av medlemsbidraget till 
Söderåsenes Miljöförbund med 6 kr till 138 kr per invånare avseende år 2020.

10. Svar på motion om en social fond för ekonomiskt utsatta 
barn

 

Sammanfattning
Vår Framtid – Klippan har 2019-03-21 inkommit med motion ”Möjlighet att skapa 
bättre förutsättningar för familjer med behov”.
Socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen.

Beslutsunderlag
KS § 207/2019
SN §137/2019
Socialförvaltningens yttrande över motionen 2019-10-09
Motion från Vår Framtid 2019-03-21
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen
 

11. Svar på motion angående incidentrapporteringssystem  

Sammanfattning
Hans-Bertil Sinclair har 2017-11-26 inkommit med motion angående 
incidentrapporteringssystem. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för 
yttrande, samt att utreda möjligheterna att införa ett incidentrapporteringssystem 
utanför ordinarie avvikelserapportering.
I ärendet finns ett svar från kommunledningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
KS § 208/2019
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2019-10-30
Modernaternas motion 2017-11-26

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anse motionen besvarad med hänvisning till, av kommunstyrelsen antagna, 
Riktlinjer för att förebygga oegentligheter och korruption i Klippans kommun.
 

12. Svar på motion angående ett tillägg till Klippans 
kommuns riktlinjer mot trakasserier och kränkande 
särbehandling

 

Sammanfattning
Sverigedemokraterna i Klippan har genom Christina Petersson och Åsa Edvardsson 
inkommit med motion angående tillägg i kommunens riktlinje mot trakasserier och 
kränkande särbehandling.
I ärendet finns ett svar från HR-chefen.

Beslutsunderlag
KS § 209/2019
Hr-chefens tjänsteskrivelse 2019-10-24
Motion från Sverigedemokraterna 2019-01-05
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att avslå motionen.

13. Svar på motion angående behandlingstid för inlämnade 
motioner

 

Sammanfattning
Christina Petersson m.fl. (SD) har lämnat in en motion med följande förslag;
- Att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över behandlingstiden för 
inlämnade motioner.
- Att beredningen yrkar på att kommunstyrelsen redovisar en lista på obesvarade 
motioner vid fyra tillfällen per år.
I ärendet finns ett svar från kansliavdelningen.

Beslutsunderlag
KS § 210/2019
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2019-10-28
Motion inkommen 2019-01-07

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att avslå motionen

14. Svar på motion om att ta fram riktvärde för 
inomhustemperatur för Klippans ägda fastigheter

 

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att Tekniska förvaltningen får i 
uppdrag att ta fram riktvärden för inomhustemperatur för Klippans ägda 
fastigheter.
För fastighetsavdelningens del hade det varit en fördel om det fanns fastställda 
värden för olika verksamheters lokaler.

Beslutsunderlag
KS § 211/2019
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-11
Sverigedemokraternas motion 2019-03-20
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att bifalla motionen.

15. Delgivningsärenden  

Ärendet i korthet
Kansliavdelningens sammanställning redovisas.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-11-06 från inspektionen av kommunens överförmyndarverksamhet

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera delgivningsärendena
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