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Justeringens plats och 
tid

Kansliavdelningen ,  2019-11-05   09:00

Kungörelse Kungörelse om sammanträde har utsänts till samtliga ledamöter och 
ersättare samt anslagits på kommunens anslagstavla och kommunens 
hemsida. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 158 Val av justerare
§ 159 Föredragningslista
§ 160 Begäran om avsägelse från Åsa Edvardsson (SD) från BUN
§ 161 Begäran om avsägelse från Marie Brink (SD) från uppdrag som 

ersättare i KSAU
§ 162 Delårsrapport Klippans kommun per 2019-08-31 med 

revisionsrapport
§ 163 Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående turistbyrån
§ 164 Omdisponering i investeringsbudget 2019 och 2020 för teknisk 

förvaltning
§ 165 Regler för utbetalning av lokalt partistöd
§ 166 Sammanträdesdagar KSAU, KS, KF 2020
§ 167 Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts under 2019
§ 168 Motion från Marie Brink (SD) och Åsa Edvardsson (SD) om att införa 

förbud mot religiös klädsel í för- och grundskolor i Klippans 
kommun.

§ 169 Motion från Vår Framtid om att trafiksäkerheten i anslutning till där 
barn- och ungdomsverksamhet bedrivs frekvent, ses över och 
säkras upp innan en olycka sker.

§ 170 Svar på motion om att säkerställa likvärdiga rättigheter och 
underlätta delaktighet i demokratin

§ 171 Svar på motion angående införskaffande av ett digitalt 
voteringssystem

§ 172 Svar på motion om att utreda möjligheter till ett bättre bevarande 
av Herrevadskloster

§ 173 Svar på motion om att möjliggöra så att ledamöter vid behov kan 
delta i fullmäktiges sammanträden på distans

§ 174 Delgivningsärende
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§158

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Börje Norén och Åsa Edvardsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
tisdagen den 5 november 2019.

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§159

Föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista föreligger.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föredragningslistan med följande tillägg:
- Avsägelse från Åsa Edvardsson (SD) från uppdraget som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden.
- Avsägelse från Marie Brink (SD) från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott.
- Fråga från Robert Larsson (KD).
- Motion från Sverigedemokraterna
- Motion från Vår Framtid - Klippan.

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 160

Begäran om avsägelse från Åsa Edvardsson (SD) från BUN 
KS 2019.0505

Ärendet
Åsa Edvardsson (SD) har 2019-10-21 avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden.
 
Beslutsunderlag
Avsägelse från Åsa Edvardsson 2019-10-21
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Åsa Edvardsson (SD) befrias från uppdraget som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden.
att till ny ledamot utse Rickard Kronquist (SD) samt
att till ny ersättare utse Anne Rundberg (SD).
 
Beslutet skickas till
Åsa Edvardsson
Rickard Kronquist
Anne Rundberg
Kansliet (Troman, nämndsekreterare)

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 161

Begäran om avsägelse från Marie Brink (SD) från uppdrag som 
ersättare i KSAU 
KS 2019.0506

Ärendet
Marie Brink (SD) har 2019-10-21 avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott.
 
Beslutsunderlag
Marie Brinks avsägelse 2019-10-21
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Marie Brink (SD) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott
att till ny ersättare utse Ralf Scott (SD).
 
Beslutet skickas till
Marie Brink
Ralf Scott
Kansliet (Troman, kommunsekreterare)

Paragrafen är justerad
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2019-10-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 162

Delårsrapport Klippans kommun per 2019-08-31 med revisionsrapport 
KS 2019.0456

Ärendet
Delårsrapport har upprättats för kommunen per 2019-08-31. Rapporten redogör 
för kommunens verksamhet och ekonomi per 2019-08-31 samt helårsprognos för 2019.
Kommunens resultat per 2019-08-31 uppgår till 41,6 mnkr. Prognosen för årets 
helårsresultat per 2019-12-31 uppgår till 26,2 mnkr vilket överstiger det budgeterade 
helårsresultatet som uppgår till 18,2 mnkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster
hänförbara till projektet gällande Rönne å. Jämförelsestörande kostnad ingår som avser 
inköp av kraftverk med 28,0 mnkr samt en jämförelsestörande intäkt som avser upplupna 
bidrag om 20,0 mnkr för utrivande av kraftverk. Resultatprognosen indikerar ett resultat i 
paritet till målsättningen på 2% av skatteintäkter och bidrag.
 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden bedöms uppnå ekonomisk balans. 
Likaså bedöms ekonomisk balans uppnås och en positiv budgetavvikelse förekommer 
under socialnämndens verksamhetsområde, bygg- och miljönämndens
verksamhetsområde samt under finansförvaltningen. En viss osäkerhetsfaktor finns när 
det gäller gjord prognos för volymer inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde då definitiv avstämning sker efter delåret. Vidare ökar kostnader för 
pensioner på grund av högre kostnader för premier.
 
Negativa budgetavvikelser förekommer under kommunstyrelsen samt kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde och avser oförutsedda kostnader, vilka till stor del är 
svåra att påverka.
 
Det är av stor vikt att ett fortsatt arbete med aktiva åtgärder sker tillsammans med ett 
förebyggande förhållningssätt för att tillse att kommunens verksamheter är resultat- och 
kostnadseffektiva i syfte att bidra till en hållbar ekonomisk utveckling.
Prognostiserad självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar indikerar på att likviditeten 
kommer att försämras under året och att nyupplåning kommer att bli aktuell.
 
Merparten av målen kommer att följas upp i samband med årsbokslutet. En övergripande 
sammanvägd kommentar och inriktning är gjord i delårsbokslutet.
 
Till ärendet finns även revisionsrapport över delårsrapporten.

Beslutsunderlag
KS § 158/2019
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-09-20
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Delårsrapport Klippans kommun
Granskning av delårsrapport

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsbokslut per 2019-08-31.
 
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Revisionen
Ekonomiavdelning

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 163

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående turistbyrån 
KS 2019.0502

Ärendet
Robert Larsson (KD) har ställt en fråga om Turistbyrån. Frågan besvaras av 
kommunstyrelsens ordförande.
 
Beslutsunderlag
Fråga från Robert Larsson 2019-10-20
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågan besvarad.

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 164

Omdisponering i investeringsbudget 2019 och 2020 för teknisk 
förvaltning 
KS 2019.0433

Ärendet
Teknisk förvaltning/Gatu- och parkavdelningen har i budget 2019 ett totalt anslag om 
2,0 mnkr för investeringsprojektet ”Belysning GC-väg Ö Lj-Stidsvig”.
Efter upphandlingsprocess och genomgång med leverantören kan konstateras att 
anslaget inte räcker för att genomföra projektet på hela den planerade sträckningen. För 
slutförande i en sammanhållen etapp under 2019 krävs ytterligare ca 1,0 mnkr. 
Fördelarna med ett sammanhållet projekt i en etapp innebär lägre kostnader i form av 
färre etableringskostnader samt att vi undviker framtida kostnadsökningar på material och 
entreprenadsidan. Det kommer även att behövas ett extra styrskåp á 30 tkr om projektet 
delas upp etappvis. Dock är den största vinsten den funktionella då det blir ett enhetligt 
stråk som ingår i att säkra elevernas säkra skolvägar mellan Ö Ljungby-Stidsvig.
 
Teknisk förvaltning föreslår därför att projektet genomförs samlat under 2019 genom 
ianspråktagande av medel avsedda för inköp av sopmaskin där inköpet istället kan skjutas 
till 2020. Anslaget 2019 uppgår till 1,0 mnkr. Inköp av sopmaskin kan genomföras under 
2020 genom ianspråktagande av medel från ”förnyelse av gatubelysning”.

Beslutsunderlag
KS § 156/2019
Tjänsteksrivelse 2019-09-06

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att 2019 omdisponera 1,0 mnkr från investeringsanslag för inköp av ”sopmaskin” till 
investeringsanslag för ”Belysning GC-väg Ö Lj-Stidsvig”.
att 2020 omdisponera 1,0 mnkr från investeringsanslag för ”förnyelse av gatubelysning” 
till investeringsanslag för inköp av ”sopmaskin”.
 
Beslutet skickas till
Teknisk chef
Gata- och parkchef
Ekonom teknisk förvaltning
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Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 165

Regler för utbetalning av lokalt partistöd 
KS 2019.0384

Ärendet
Kansliavdelningen har tagit fram ett reviderat förslag på regler för utbetalning av lokalt 
partistöd i Klippans kommun.
 
Under åren har en del förändringar gjorts av gällande styrdokument för lokalt partistöd. I 
det nu reviderade förslaget har dessa förändringar tagits med, samtidigt som 
styrdokumentet har fått en utformning i enlighet med SKL:s ”Regler för kommunalt 
partistöd”.
 
Yrkanden
Kenneth Dådring (VF) yrkar att balans- och resultatrapport samt revisionsrapport bifogas 
redovisningen.
 
Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar bifall till Kenneth Dådrings tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag
KS § 159/2019
Kansliavdelningens tjänsteksrivelse 2019-07-29
Regler för kommunalt partistöd

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderat förslag av “Regler för kommunalt partistöd” med tilläggsyrkande från 
Kenneth Dådring, att börja gälla från och med 2019-10-01
samt att nu gällande regler ersätts av dessa.
 
Beslutet skickas till
Kansliet
Partierna
Publicering på hemsida

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 166

Sammanträdesdagar KSAU, KS, KF 2020 
KS 2019.0437

Ärendet
Kansliavdelningen lämnar förslag till sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och dess utskott för år 2020.
 
Kommunstyrelsen har tagit beslut om sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess 
arbetsutskott.
Kommunfullmäktige beslutar om sina sammanträden.
Kommunfullmäktige sammanträder i musikskolan på Åbyskolan på måndagar kl. 19.00, 
utom i december, då sammanträdet startar kl. 18.00.

Beslutsunderlag
KS § 168/2019
Sammanträdesplan 2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa följande sammanträdestider för år 2020:
Kommunfullmäktige måndagar kl. 19.00
27 januari                  28 september
24 februari                26 oktober
23 mars                    23 november
27 april                     21 december (18.00)
25 maj
22 juni
 
Beslutet skickas till
Kansliet

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 167

Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts under 2019 
KS 2019.0178

Ärendet
Kansliavdelningen har sammanställt redovisning avseende motioner vars beredning inte 
slutförts.
 
Två gånger årligen, april och oktober, ska en redovisning till kommunfullmäktige göras 
av inlämnade motioner vars beredning ej slutförts. Kansliavdelningen har sammanställt 
en lista över motionerna med beskrivning av var ärendet ligger.

Beslutsunderlag
KS§ 160/2019
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-08-22
Sammanställning

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera informaitonen.
 
Beslutet skickas till
Kansliet

Paragrafen är justerad
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§ 168

Motion från Marie Brink (SD) och Åsa Edvardsson (SD) om att införa 
förbud mot religiös klädsel í för- och grundskolor i Klippans kommun. 
KS 2019.0510

Ärendet
Marie Brink och Åsa Edvardsson (SD) har 2019-10-08 lämnat in en motion om att införa 
förbud mot religiös klädsel i för- och grundskolor i Klippans kommun.

Beslustunderlag
Sverigedemokraternas motion 2019-10-08

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Paragrafen är justerad
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§ 169

Motion från Vår Framtid om att trafiksäkerheten i anslutning till där 
barn- och ungdomsverksamhet bedrivs frekvent, ses över och säkras 
upp innan en olycka sker. 
KS 2019.0509

Ärendet
Kenneth Dådring, Helena Dådring och Lena Landin (VF) har 2019-10-24 lämnat in en 
motion om att trafiksäkerheten i anslutning till där barn- och ungdomsverksamhet bedrivs 
frekvent, ses över och säkras upp.

Beslutsunderlag
Vår Framtids motion 2019-10-24

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Paragrafen är justerad
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§ 170

Svar på motion om att säkerställa likvärdiga rättigheter och 
underlätta delaktighet i demokratin 
KS 2016.0860

Ärendet
Therese Borg (SD) har 2016-05-23 inkommit med motion om säkerställande av 
likvärdiga rättigheter och underlättande av delaktighet i demokratin.
Kommunfullmäktige återremitterade 2016-12-20 motionen till kommunstyrelsen för 
ytterligare utredning av motionens förslag.
 
Kansliavdelningen har framställt en utredning och klargörande utifrån återremissen där 
det konstateras att om förtroendevald arbetar eller studerar och har sitt barn inskrivet i 
förskola eller fritidshem har barnet rätt att vistas på förskolan/ fritidshemmet under 
ordinarie öppettid under den tid som den förtroendevalda fullgör sitt arvoderade politiska 
uppdrag. Om den förtroendevalde istället är arbetslös eller av annan anledning inte har 
sitt barn inskrivet i förskola eller fritidshem, eller har behov av barntillsyn på tider utöver 
ordinarie öppettider på förskola/fritidshem, utgår ersättning för kostnader för barntillsyne
enligt bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.

Beslutsunderlag
KS § 161/2019
Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen daterad 2019-08-26
Utredning från kansliavdelningen daterad 2019-08-26
Motion från Sverigedemokraterna inkommen 2016-05-23
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2016-10-03 § 81
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-12-20 § 101

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
 
Beslutet skickas till
Motionärerna
Barn- och utbildningsnämnden
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Paragrafen är justerad
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§ 171

Svar på motion angående införskaffande av ett digitalt 
voteringssystem 
KS 2019.0088

Ärendet
Andreas Olofsson m.fl. (SD) har lämnat en motion om att införa ett digitalt 
voteringssystem för att underlätta den demokratiska processen i kommunfullmäktige och 
eventuellt kommunstyrelsen.
Kansliavdelningen har tagit fram ett svar på motionen där både fördelar och och risker 
beslyses.
 
Marknaden tillhandahåller ett flertal system för närvaroregistrering och omröstningar 
m.m. Kostnaden uppskattas till mellan 45 till 70 tkr per år. Kansliavdelning förordar att 
kommunen upphandlar ett voteringssystem som i första hand används vid 
kommunfullmäktiges sammanträden men som är mobilt och även kan användas vid andra 
tillfällen. Finansiering hänskjuts till kompletteringsbudget 2020.

Beslutsunderlag
KS § 162/2019
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-03-20

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen och lämna över ärendet till kompletteringsbudgeten 2020.
 
Beslutet skickas till
Kanslichefen
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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§ 172

Svar på motion om att utreda möjligheter till ett bättre bevarande av 
Herrevadskloster 
KS 2019.0343

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl (Vår Framtid – Klippan) har lämnat in en motion om att 
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att starta upp en dialog med Länsstyrelsen för att 
utreda möjligheter till bättre bevarande av Herrevadskloster.
 
I ärendet föreligger ett svar från kansliavdelningen där det bland annat fråmgår att 
Klippans kommun är angelägen om att bevara det historiska värdet byggnaderna och 
området har. Kommunens avsikt är att ta underhandskontakt med Länsstyrelsen i Skåne 
för att säkerställa att regler efterlevs, såsom byggförbud och andra regler som kommer 
med bl.a. byggnadsminnesförklaring. Det är viktigt att påpeka att kommunen inte ska ta 
något ansvar utan det är Länsstyrelsen som äger denna fråga.

Beslutsunderlag
KS § 163/2019
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-08-07
Motion från Vår Framti – Klippan, 2019-06-20
 
Yrkanden
Kenneth Dådring (VF) yrkar bifall till motionen.
 
Hans Bertil Sinclair (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag, att anse motionen besvarad.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
 
Beslutet skickas till
Motionärerna
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Paragrafen är justerad
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§ 173

Svar på motion om att möjliggöra så att ledamöter vid behov kan 
delta i fullmäktiges sammanträden på distans 
KS 2019.0225

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har inkommit med en motion den 16 april 2019.
Motionärerna yrkar på att möjliggöra så att ledamöter vid behov kan delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans. Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen den 23 
april 2019. Kansliavdelningen har vägt den eventuella nyttan mot eventuella risker och 
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
 
Nyttan med distansdeltagande vid behov i kommunfullmäktige är att det kan skapa 
flexibilitet för ledamöter. Däremot är riskerna med distansdeltagande ökad administration 
samt ineffektiva samt omständliga sammanträden till höga kostnader för digital 
utrustning och teknik.

Beslutsunderlag
KS § 164/2019
Protokollutdrag kommunfullmäktige, 2019-04-23, § 68.
Kenneth Dådring m.fl. motion 2018-04-11.
Vital kommunal demokrati, prop. 2013/14:5.
Utredning Region Jämtland 2016.
 
Yrkanden
Helena Dådring (VF) yrkar att ärendet återremitteras för att utredningen ska baseras på 
nyare underlag.
 
Hans Bertil Sinclair (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
 
Votering begärs
Kommunfullmäktige beslutar följande beslutsgång:
Ja-röst för avgörande idag
Nej-röst för återremiss.
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-10-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat
Med 34 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras 
idag. (Se tabell för omröstningsresultat).
 
Förtsättning beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag att avslå motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar så.

Beslut
Kommunfullmäktige belsutar
att avslå motionen.
 
Beslutet skickas till
Motionärerna

Paragrafen är justerad
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2019-10-28

Voteringslista: §173
Ärende: Svar på motion om att möjliggöra så att ledamöter vid behov kan delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans,  KS 2019.0225

Voteringslist(or)
Omröstningsresultat

Ledamot Ja Nej Avstår
Gunilla Svensson(S), ordförande X
Tonny Svensson(M), 1:e vice ordförande X
Jonas Luckman(SD), 2:e vice ordförande X
Åsa Edvardsson(SD), ledamot X
Hans Bertil Sinclair(M), ledamot X
Paul Gustafsson(S), ledamot X
Marie Brink(SD), ledamot X
Mikael Persson(C), ledamot X
Ellinor Varady(M), ledamot X
Kenneth Dådring(VF), ledamot X
Per-Olof Seger(SD), ledamot X
Ralf Scott(SD), ledamot X
Karin Enqvist(V), ledamot X
Kent Lodesjö(S), 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
Ingegerd Hagelin(M), ledamot X
Rune Persson(S), ledamot X
Boris Svensson(S), ledamot X
Jimmy Gustafsson(SD), ledamot X
Anna Andresen(M), 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
Christer Persson(M), ersättare X
Kerstin Meinen(KD), ersättare X
Rose-Marie Svensson(S), ersättare X
Mats Waldemarsson(S), ersättare X
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2019-10-28

Johan Bengtsson(MP), ersättare X
Joakim Olsson(SD), ersättare X
Magnus Frick(SD), ersättare X
Helena Dådring(VF), ersättare X
Robert Larsson(KD), ledamot X
Resultat 34 7 0
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-10-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 174

Delgivningsärende 
KS 2019.0022

Ärendet
Kansliavdelningens sammanställning redovisas.

Beslutsunderlag
Utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna, LST beslut 
2019-10-09 Ny ledamot, Joakim Olsson efter Christian Hendlertz
Utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna, LST beslut 
2019-10-09 Ny ledamot, Magnus Frick, efter Lars Fridh

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera delgivningsärendena.

Paragrafen är justerad
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