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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-12-16

Kungörelse Kungörelse om sammanträde har utsänts till samtliga ledamöter och 
ersättare samt anslagits på kommunens anslagstavla och kommunens 
hemsida. 
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 
Organ Kommunfullmäktige
 
Sammanträdesdatum 2019-12-16
 

Datum för anslags 
uppsättande

2019-12-19 Datum för anslags 
nedtagande

2020-01-10

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Kansliavdelningen

 
.................................................Underskrift

Cecilia Christensen
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-12-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 195 Val av justerare
§ 196 Föredragningslista
§ 197 Fråga från Lena Landin (VF) om finansiering av kameraövervakning
§ 198 Fråga från Kenneth Dådring (VF) om gatubelysning
§ 199 Motion från Kenneth Dådring m.fl. (VF) om att öka kunskapen om 

funktionshinder, funktionsnedsättning och bemötande - Remiss
§ 200 Motion från Kenneth Dådring m.fl. (VF) om laddningsstolpar för 

elbilar - Remiss
§ 201 Motion från Kenneth Dådring m.fl. (VF) om en trygg och säker skola 

- Remiss
§ 202 Lokalutredning avseende samlingslokaler i Klippans kommun
§ 203 Avgifter inom socialförvaltningen
§ 204 Brukningsavgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningen 

2020
§ 205 Renhållningstaxa och renhållningsföreskrifter 2020
§ 206 Taxeändring för automatlarm
§ 207 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
§ 208 Medlemsbidrag till Söderåsens miljöförbund
§ 209 Svar på motion från Kenneth Dådring m.fl. (VF) om en social fond 

för ekonomiskt utsatta barn
§ 210 Svar på motion från Hans-Bertil Sinclair (M) om 

incidentrapporteringssystem
§ 211 Svar på motion från Christina Petersson m.fl. (SD) om ett tillägg till 

Klippans kommuns riktlinjer mot trakasserier och kränkande 
särbehandling

§ 212 Svar på motion från Christina Petersson m.fl. (SD) om 
behandlingstid för inlämnade motioner

§ 213 Svar på motion från Åsa Edvardsson (SD) om att ta fram riktvärde 
för inomhustemperatur för Klippans ägda fastigheter

§ 214 Delgivningsärenden
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-12-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§195

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att utse Börje Norén (C) och Charlotte Eliasson Anderberg (KD) att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll den 18 december kl 16:00.
 
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-12-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§196

Föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista föreligger.
 
Tillkommande ärenden:

 Fråga från Lena Landin (VF) om finansiering av kameraövervakning
 Fråga från Kenneth Dådring (VF) om gatubelysning
 Motion från Kenneth Dådring m.fl. (VF) om att öka kunskapen om 

funktionshinder, funktionsnedsättning och bemötande - Remiss
 Motion från Kenneth Dådring m.fl. (VF) om laddningsstolpar för elbilar - Remiss
 Motion från Kenneth Dådring m.fl. (VF) om en trygg och säker skola - Remiss

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna föredragningslistan.
 
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-12-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 197

Fråga från Lena Landin (VF) om finansiering av kameraövervakning 
KS 2019.0579

Ärendet
Lena Landin (VF) har ställt en fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande om 
kameraövervakning på kommunens skolor och hur dessa ska finansieras.
 
Rune Persson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, svarar att finansiering sker 
inom barn- och utbildningsnämndens budget.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anse frågan besvarad.
 
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-12-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 198

Fråga från Kenneth Dådring (VF) om gatubelysning 
KS 2019.0578

Ärendet
Kenneth Dådring (VF) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande om tiden för 
utbyte av trasiga gatlampor.
 
Hans-Bertil Sinclair (M), ordförande i kommunstyrelsen, redogör för de rutiner som finns 
gällande utbyte av trasig gatubelsyning.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågan besvarad.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-12-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 199

Motion från Kenneth Dådring m.fl. (VF) om att öka kunskapen om 
funktionshinder, funktionsnedsättning och bemötande - Remiss 
KS 2019.0585

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har inkommit med en motion med följande förslag:
 
att arrangera utbildningar för politiker och tjänstemän i "FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning" samt i de funktionshinderpolitiska målen
 
att inom kommunen erbjuda utbildningar i funktionshinderkunskap, exempelvis olika 
funktionsnedsättningar och i bemötande
 
Beslutsunderlag 
Motion från Kenneth Dådring m.fl., 2019-12-13
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
Hemsidan

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-12-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 200

Motion från Kenneth Dådring m.fl. (VF) om laddningsstolpar för 
elbilar - Remiss 
KS 2019.0586

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har inkommit med en motion med följande förslag:  
 
att kommunen snarast tar fram en plan för att öka möjligheten att ladda elbilar i 
anslutning till kommunala arbetsplatser
 
att kommunen snarast tar fram en plan för att öka möjligheten att ladda elbilar i orterna 
Östra Ljungby, Ljungbyhed och Klippan.
 
Beslutsunderlag 
Motion från Kenneth Dådring m.fl., 2019-12-13
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
Hemsidan

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-12-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 201

Motion från Kenneth Dådring m.fl. (VF) om en trygg och säker skola - 
Remiss 
KS 2019.0587

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har inkommit med en motion med följande förslag:  
 
1. Att kommunen snarast investerar i ett tryggt och säkert kommunikationssystem på 
kommunens samtliga skolor. Ansvaret och investeringen ska ligga på kommunen och inte 
på BUF.
2. Att kommunen snarast investerar i ett tryggt och säkert kommunikationssystem för 
kommunens samtliga förskolor. Ansvaret och investeringen ska ligga på kommunen och 
inte på BUF.
3. Att kommunen snarast tar fram en handlingsplan för agerande vid ev. intrång
4. Att kommunen snarast införskaffar ett "larmsystem" för säkerhet vid ev. intrång på 
kommunens samtliga skolor.
5. Att kommunen snarast införskaffar ett "larmsystem" för säkerhet vid ev. intrång på 
kommunens samtliga förskolor.
6. Att kommunen åtgärdar ev. brister i en trygg och säker utemiljö vid kommunens 
förskolor och skolor.
 
Beslutsunderlag 
Motion från Kenneth Dådring m.fl., 2019-12-13
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
Hemsidan

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 202

Lokalutredning avseende samlingslokaler i Klippans kommun 
KS 2018.0256

Ärendet
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 barn- och utbildningsförvaltningen och för att de ska kunna ta 
beslut om taxor och avgifter behöver barn- och utbildningsnämndens reglemente 
kompletteras med en skrivning om detta.

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att komplettera barn- och utbildningsnämndens reglemente med följande lydelse:
 
”Delegering från kommunfullmäktige
- 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.”
 
_____

Beslut skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden
Kansliavdelningen (för komplettering av reglemente)

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-12-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 203

Avgifter inom socialförvaltningen 
KS 2019.0198

Ärendet
Kommunstyrelsen behandlade ärendet om avgifter inom socialförvaltningen i maj månad. 
Kommunstyrelsen beslutade då att återremittera ärendet.
 
Socialnämnden har åter behandlat ärendet 2019-05-08 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.

Yrkanden
Hans-Bertil Sinclai (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Lena Landin (VF) yrkar på att ärendet återremitteras för en tydligare konsekvensanalys.
 
Robert Larsson (KD) yrkar på följande ändringar:
- Avgift Hemsjukvård: 200 kr/besök
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Avgift Fallförbyggande insatser: 0 kr/besök
- Avgift Restvärde av hjälpmedel vid oaktsamt handhavande: 0 kr.
- Avgift Lunch på dagvården: 0 kr
- Avgift Fika på dagvården: 0 kr
- Avgift Fika på daglig verksamhet: 0 kr
 
Åsa Edvardsson (SD) yrkar att avgiften för trygghetslarm ska vara 0 kr/mån.
 
Johan Petterson (S) instämmer i Hans-Bertil Sinclairs yrkande med bifall till 
kommunstyrelsens förslag samt yrkar avslag på övriga yrkanden.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar inledningsvis om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Omröstning 
begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till att avgöra ärendet 
vid dagens sammanträde och Nej-röst för återremiss. Omröstningen utfaller med 34 Ja-
röster och 6 Nej-röster, se omröstningslista.
 
Ordföranden konstaterar därefter att tre förslag till beslut återstår; kommunstyrelsens 
förslag, Robert Larssons (KD) förslag och Åsa Edvardssons (SD) förslag. Hon ställer 
dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsen förslag vinner bifall. Omröstning 
begärs.
 
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag och ställer Robert 
Larssons (KD) förslag och Åsa Edvardssons (SD) förslag mot varanda för att utse 
motförslag. Hon finner att Åsa Edvardssons yrkande vinner bifall.
 
Slutligen återstår kommunstyrelsens förslag och Åsa Edvardssons förslag att ta ställning 
till. Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens 
förslag och Nej-röst för Åsa Edvardssons förslag. Omröstningen utfaller med 21 Ja-
röster, 16 Nej-röster och 3 som avstår, se omröstningslista.
 
Kommunfullmäktige har därmed bifallit kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
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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PROTOKOLL
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Reservationer
Åsa Edvardsson, Marie Brinck, Per-Olof Seger, Ralf Scott, Maj-Lis Edvardsson, 
Christina Petersson, Oscar Einarsson, Magnus Frick, Jimmy Gustafsson, Elin Luckman, 
Mats Andersson och Lars-Erik Stadler (samtliga SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag.
_____

Beslut skickas till 
Socialnämnden
Ekonomiavdelningen
Kommunikationsavdelningen

Paragrafen är justerad
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2019-12-16

Voteringslista: §203
Ärende: Avgifter inom socialförvaltningen,  KS 2019.0198

Voteringslist(or)
Omröstning återremiss eller ej

Ledamot Ja Nej Avstår
Gunilla Svensson(S), ordförande X
Tonny Svensson(M), 1:e vice ordförande X
Åsa Edvardsson(SD), ledamot X
Johan Pettersson(S), ledamot X
Hans Bertil Sinclair(M), ledamot X
Marie Brink(SD), ledamot X
Ellinor Varady(M), ledamot X
Robert Larsson(KD), ledamot X
Kenneth Dådring(VF), ledamot X
Per-Olof Seger(SD), ledamot X
Magnus Jorsell(M), ledamot X
Ralf Scott(SD), ledamot X
Tommy Cedervall(L), ledamot X
Christina Petersson(SD), ledamot X
Christer Johansson(C), ledamot X
Eva Stjärnlind(S), ledamot X
Oscar Einarsson(SD), ledamot X
Charlotte Eliasson Anderberg(KD), ledamot X
Rune Persson(S), ledamot X
Lena Landin(VF), ledamot X
Jimmy Gustafsson(SD), ledamot X
Elin Luckman(SD), ledamot X
Ola Persson(S), ledamot X
Börje Norén(C), ledamot X
Kristian Seger(M), ledamot X
Mats Andersson(SD), ledamot X
Jessica Svensson(S), ledamot X
Lars-Erik Stadler(SD), ledamot X
Bodil Andersson(KD), ledamot X
Ingegerd Hagelin(M), ersättare X
Christer Persson(M), ersättare X
Mikael Persson(C), ersättare X
Anders Nilsson(S), ersättare X
Lena Mäkelä(V), ersättare X
Magnus Frick(SD), ersättare X
Maj-Lise Edvardsson(SD), ersättare X
Johan Bengtsson(MP), ersättare X
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2019-12-16

Paul Gustavsson (S), ledamot X
Kent Lodesjö(S), ledamot X
Boris Svensson(S), ledamot X
Resultat 34 6 0

Omröstning KS förslag - SD förslag

Ledamot Ja Nej Avstår
Gunilla Svensson(S), ordförande X
Tonny Svensson(M), 1:e vice ordförande X
Åsa Edvardsson(SD), ledamot X
Johan Pettersson(S), ledamot X
Hans Bertil Sinclair(M), ledamot X
Marie Brink(SD), ledamot X
Ellinor Varady(M), ledamot X
Robert Larsson(KD), ledamot X
Kenneth Dådring(VF), ledamot X
Per-Olof Seger(SD), ledamot X
Magnus Jorsell(M), ledamot X
Ralf Scott(SD), ledamot X
Tommy Cedervall(L), ledamot X
Christina Petersson(SD), ledamot X
Christer Johansson(C), ledamot X
Eva Stjärnlind(S), ledamot X
Oscar Einarsson(SD), ledamot X
Charlotte Eliasson Anderberg(KD), ledamot X
Rune Persson(S), ledamot X
Lena Landin(VF), ledamot X
Jimmy Gustafsson(SD), ledamot X
Elin Luckman(SD), ledamot X
Ola Persson(S), ledamot X
Börje Norén(C), ledamot X
Kristian Seger(M), ledamot X
Mats Andersson(SD), ledamot X
Jessica Svensson(S), ledamot X
Lars-Erik Stadler(SD), ledamot X
Bodil Andersson(KD), ledamot X
Ingegerd Hagelin(M), ersättare X
Christer Persson(M), ersättare X
Mikael Persson(C), ersättare X
Anders Nilsson(S), ersättare X
Lena Mäkelä(V), ersättare X
Magnus Frick(SD), ersättare X
Maj-Lise Edvardsson(SD), ersättare X
Johan Bengtsson(MP), ersättare X
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2019-12-16

Paul Gustavsson (S), ledamot X
Kent Lodesjö(S), ledamot X
Boris Svensson(S), ledamot X
Resultat 21 16 3
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Kommunfullmäktige
2019-12-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 204

Brukningsavgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningen 
2020 
KS 2019.0273

Ärendet
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.

Yrkande
Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar på att ärendet återremitteras med motivering att ta fram en 
en bredare ekonomisk redovisning. I yrkandet instämmer Ralf Scott (SD) och Bodil 
Andersson (KD).
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att ärendet återremitteras med motivering att ta fram en en bredare ekonomisk 
redovisning.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen (Tekniska förvaltningen)
Kommunikationsavdelningen

Paragrafen är justerad
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Kommunfullmäktige
2019-12-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 205

Renhållningstaxa och renhållningsföreskrifter 2020 
KS 2019.0527

Ärendet
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

Yrkande
Johan Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

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.
 
_____

Beslut skickas till 
Nårab
Ekonomiavdelningen
Kommunikationsavdelningen

Paragrafen är justerad

20 (35)



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-12-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 206

Taxeändring för automatlarm 
KS 2019.0530

Ärendet
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

Yrkande
Kenneth Dådring (VF) yrkar på att taxan ska vara oförändrad men med indexreglering 
från nu.
 
Johan Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anta förslag till taxeförändring för automatlarm.
 
att förändringen gäller från 2020-01-01.
 
Reservationer
Kenneth Dådring och Lena Landin (båda VF) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag.
 
_____
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Kommunfullmäktige
2019-12-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Räddningstjänsten Söderåsen
Eknomiavdelningen
Kommunikationsavdelningen

Paragrafen är justerad
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Kommunfullmäktige
2019-12-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 207

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
KS 2019.0520

Ärendet
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

Yrkande
Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anta förslag till ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.
 
att förändringen gäller från 2020-01-01.
 
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.
 
_____

Beslut skickas till 
Söderåsens miljöförbund
Ekonomiavdelningen
Kommunikationsavdelningen

Paragrafen är justerad
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§ 208

Medlemsbidrag till Söderåsens miljöförbund 
KS 2019.0517

Ärendet
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

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.
 
_____

Beslut skickas till 
Söderåsens miljöförbund

Paragrafen är justerad
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§ 209

Svar på motion från Kenneth Dådring m.fl. (VF) om en social fond för 
ekonomiskt utsatta barn 
KS 2019.0173

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har inkommit med motion ”Möjlighet att skapa bättre 
förutsättningar för familjer med behov”. I motionen anförs t.ex. att barnbidraget är ett 
tvingande bidrag som inte går att avsäga sig och att det bidrar till dagens samhällsklyftor. 
Motionärerna önskar därför att möjligheten att införa en social fond ska utredas. Fonden 
ska vara avsedd för barn upp till 18 år som är ekonomiskt utsatta och mantalsskrivna i 
Klippans kommun.
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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.
 
_____
 

Beslut skickas till 
Socialnämnden
Motionärerna
Hemsidan

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 210

Svar på motion från Hans-Bertil Sinclair (M) om 
incidentrapporteringssystem 
KS 2017.1028

Ärendet
Hans-Bertil Sinclair har inkommit med motion om att utreda möjligheterna att införa ett 
incidentrapporteringssystem utanför ordinarie avvikelserapportering. Motionen 
remitterades till kommunstyrelsen för yttrande.
 
Kommunledningsförvaltningen har lämnat yttrande över motionen.

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

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

Beslut skickas till 
Motionären
Hemsidan

Paragrafen är justerad

27 (35)



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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§ 211

Svar på motion från Christina Petersson m.fl. (SD) om ett tillägg till 
Klippans kommuns riktlinjer mot trakasserier och kränkande 
särbehandling 
KS 2019.0015

Ärendet
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

Yrkanden
Christina Petersson (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Johan Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att fullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och följande propositionsordning 
godkänns: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och Nej-röst för Christina 
Peterssons förslag. Omröstningen utfaller med 38 Ja-röster och 12 Nej-röster, se 
omröstningslista.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att avslå motionen.
 
Reservationer
Åsa Edvardsson, Marie Brinck, Per-Olof Seger, Ralf Scott, Maj-Lis Edvardsson, 
Christina Petersson, Oscar Einarsson, Magnus Frick, Jimmy Gustafsson, Elin Luckman, 
Mats Andersson och Lars-Erik Stadler (samtliga SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag.
 
_____
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Kommunfullmäktige
2019-12-16
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Beslut skickas till 
HR-avdelningen
Motionärerna
Hemsidan

Paragrafen är justerad
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2019-12-16

Voteringslista: §211
Ärende: Svar på motion från Christina Petersson m.fl. (SD) om ett tillägg till Klippans kommuns 
riktlinjer mot trakasserier och kränkande särbehandling,  KS 2019.0015

Voteringslist(or)
Omröstning KS förslag - SD förslag

Ledamot Ja Nej Avstår
Gunilla Svensson(S), ordförande X
Tonny Svensson(M), 1:e vice ordförande X
Åsa Edvardsson(SD), ledamot X
Johan Pettersson(S), ledamot X
Hans Bertil Sinclair(M), ledamot X
Marie Brink(SD), ledamot X
Ellinor Varady(M), ledamot X
Robert Larsson(KD), ledamot X
Kenneth Dådring(VF), ledamot X
Per-Olof Seger(SD), ledamot X
Magnus Jorsell(M), ledamot X
Ralf Scott(SD), ledamot X
Tommy Cedervall(L), ledamot X
Christina Petersson(SD), ledamot X
Christer Johansson(C), ledamot X
Eva Stjärnlind(S), ledamot X
Oscar Einarsson(SD), ledamot X
Charlotte Eliasson Anderberg(KD), ledamot X
Rune Persson(S), ledamot X
Lena Landin(VF), ledamot X
Jimmy Gustafsson(SD), ledamot X
Elin Luckman(SD), ledamot X
Ola Persson(S), ledamot X
Börje Norén(C), ledamot X
Kristian Seger(M), ledamot X
Mats Andersson(SD), ledamot X
Jessica Svensson(S), ledamot X
Lars-Erik Stadler(SD), ledamot X
Bodil Andersson(KD), ledamot X
Ingegerd Hagelin(M), ersättare X
Christer Persson(M), ersättare X
Mikael Persson(C), ersättare X
Anders Nilsson(S), ersättare X
Lena Mäkelä(V), ersättare X
Magnus Frick(SD), ersättare X
Maj-Lise Edvardsson(SD), ersättare X
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2019-12-16

Johan Bengtsson(MP), ersättare X
Paul Gustavsson (S), ledamot X
Kent Lodesjö(S), ledamot X
Boris Svensson(S), ledamot X
Resultat 28 12 0
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Kommunfullmäktige
2019-12-16
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§ 212

Svar på motion från Christina Petersson m.fl. (SD) om behandlingstid 
för inlämnade motioner 
KS 2019.0014

Ärendet
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

Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Johan Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att fullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att avslå motionen.
 
Reservationer
Åsa Edvardsson, Marie Brinck, Per-Olof Seger, Ralf Scott, Maj-Lis Edvardsson, 
Christina Petersson, Oscar Einarsson, Magnus Frick, Jimmy Gustafsson, Elin Luckman, 
Mats Andersson och Lars-Erik Stadler (samtliga SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag.
 
_____
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Beslut skickas till 
Motionärerna
Hemsidan

Paragrafen är justerad
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§ 213

Svar på motion från Åsa Edvardsson (SD) om att ta fram riktvärde för 
inomhustemperatur för Klippans ägda fastigheter 
KS 2019.0166

Ärendet
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

Yrkande
Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att bifalla 
motionen.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att bifalla motionen.
 
_____

Beslut skickas till 
Motionären
Tekniska förvaltningen (fastighetsavdelningen)
Kansliavdelningen (bevakning)
Hemsidan

Paragrafen är justerad
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§214

Delgivningsärenden

Ärendet
Kansliavdelningens sammanställning redovisas.

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera delgivningsärendet.
 
_____

Paragrafen är justerad
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