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Ingegerd Hagelin (M)
Johan Bengtsson (MP)  ersätter Karoline Lexenius (MP)
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Kent Lodesjö (S)

Övriga närvarande Kristina P Baron, kommunsekreterare
Magdalena Stajcic, ekonomichef §181
Tord Andersson, miljöstrateg §182

Utses att justera Kenneth Dådring, Tonny Svensson
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-11-25

Justeringens plats och 
tid

Kansliavdelningen ,  2019-12-03   15:00

Kungörelse Kungörelse om sammanträde har utsänts till samtliga ledamöter och 
ersättare samt anslagits på kommunens anslagstavla och kommunens 
hemsida. 
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-11-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 175 Val av justerare
§ 176 Föredragningslista
§ 177 Motion om funktionshinderspolitiska planer, strategier och mål - 

Remiss
§ 178 Motion osynliggörande av delaktighet för medborgarna - Remiss
§ 179 Kerstin Meinens avsägelse av uppdrag som ledamot i Kultur- och 

fritidsnämnden samt fyllnadsval
§ 180 Gunilla Torstendahls avsägelse av uppdrag som ledamot i 

Valnämnden samt fyllnadsval
§ 181 Redovisning av ekonomiska läget för kommunen
§ 182 Naturvårdsprogram Klippans kommun
§ 183 Fråga om besked till Ljungbyheds IF gällande Ljungbyheds IF:s 

klubbstuga
§ 184 Fråga om återställande efter grävarbeten
§ 185 Restaurang Senioren, bemanning och måltidspris
§ 186 Svar på motion angående en trygg och säker skola
§ 187 Svar på motion om ytterligare åtgärder mot mobbning i Klippans 

kommuns skolor
§ 188 Svar på motion gällande ökade möjligheter för allmänheten att 

möta kommunens politiker
§ 189 Svar på motion om vikten av medborgarinflytande
§ 190 Svar på motion om utökad lekmiljö utomhus för barn
§ 191 Svar på motion om att anpassa och bygga lekplatser för 

funktionshindrade
§ 192 Svar på motion om hastighetsbegränsning inom kommunens 

tätbebyggda områden
§ 193 Svar på motion om utökning av p-platser i Klippans centrum
§ 194 Delgivningsärende
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2019-11-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§175

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Kenneth Dådring och Tonny Svensson att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll tisdagen den 3 december 2019 kl. 15.00.

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-11-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§176

Föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista föreligger.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föredragningslistan med följande ändringar:
- Ärende 3 "Redovisning av ekonomiska läget för kommunen" behandlas som ärende 5 
på dagordningen, därmed flyttas ärende 4 och 5 upp.

- Inkommen motion "Funktionshinderpolitiska planer, strategier och mål".

- Inkommen motion "Osynliggörande av delaktig för medborgarna".
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-11-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 177

Motion om funktionshinderspolitiska planer, strategier och mål - 
Remiss 
KS 2019.0549

Ärendet
Kenneth Dådring med flera (VF) har lämnat in en motion om att ta fram kommunala 
planer, strategier och mål för kommunens funktionshinderpolitik samt att det i 
upphandlingar och beslut alltid ska finnas med ett funktionshinderperspektiv.

Beslutsunderlag
Motion från Vår Framtid - Klippan, 2019-11-21

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-11-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 178

Motion osynliggörande av delaktighet för medborgarna - Remiss 
KS 2019.0550

Ärendet
Kenneth Dådring med fler (VF) har lämnat in en motion om att i kommunens protokoll 
på hemsidan ska bifogas beslutsunderlag som ej är sekretessbelagt samt att det i 
protokollen ska framgå vilka som reserverat sig mot tagna beslut.

Beslutsunderlag
Motion från Vår Framtid Klippan, 2019-11-21

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-11-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 179

Kerstin Meinens avsägelse av uppdrag som ledamot i Kultur- och 
fritidsnämnden samt fyllnadsval 
KS 2019.0533

Ärendet
Kerstin Meinen (KD) har 2019-11-14 avsagt sig uppdraget som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Kerstin Meinens avsägelse, 2019-11-14

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Kerstin Meinen från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden
att till ny ledamot utse Anders Andersson.

Beslut skickas till 
Kerstin Meinen
Anders Andersson
Kultur- och fritidsnämnden
Kansliet (Troman)

Paragrafen är justerad

9 (36)



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-11-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 180

Gunilla Torstendahls avsägelse av uppdrag som ledamot i 
Valnämnden samt fyllnadsval 
KS 2019.0538

Ärendet
Gunilla Torstendahl (VF) har 2019-11-01 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
valnämnden.

Beslutsunderlag
Gunilla Torstendahls avsägelse 2019-11-01

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Gunilla Torstendahl (VF) från uppdraget som ledamot i valnämnden
att till ny ledamot utse Maria Bång (VF).

Beslut skickas till 
Gunilla Torstendahl
Maria Bång
Valnämnden
Kansliet (Troman)

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-11-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 181

Redovisning av ekonomiska läget för kommunen 
KS 2019.0030

Ärendet
Ekonomichefen Magdalena Stajcic redovisar det ekonomiska läget för Klippans 
kommun.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen samt lägga den till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-11-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 182

Naturvårdsprogram Klippans kommun 
KS 2015.1064

Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett samrådsförslag till Naturvårdsprogram. 
Programmet ska ses som ett rådgivande underlag till all fysisk planering och 
myndighetsutövning, både på kommunal- och regional nivå samt en objektiv 
kunskapssammanställning över områden med höga naturvärden i kommunen. Det ska 
också vara ett stöd och källa till inspiration i allt arbete som rör mark, vatten och natur.
 
Naturvårdsprogrammet kan användas av kommuntjänstemän, privatpersoner, konsulter, 
ideella föreningar och alla som är intresserade av naturen i Klippan. Programmet har varit 
föremål för remissbehandling och reviderats utifrån inkomna synpunkter.
 
Vid dagens sammanträde föredrar miljöstrategen, Tord Andersson ärendet.

Beslutsunderlag
KS § 175/2019
Miljöstrategens tjänsteskrivelse 2019-09-18
Naturvårdsprogram för Klippans kommun, reviderad efter remiss
Redogörelse för inkomna synpunkter

Yrkanden
Rune Persson (S), Michael Nemeti (S) och Kenneth Dådring (VF) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Naturvårdsprogram för Klippans kommun.

Beslut skickas till 
Miljöstrategen
Kommunikationsavdelningen (för publicering på hemsida)

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 183

Fråga om besked till Ljungbyheds IF gällande Ljungbyheds IF:s 
klubbstuga 
KS 2019.0541

Ärendet
Vår Framtid har till kultur- och fritidsnämndens ordförande ställt en fråga om 
Ljungbyheds IF:s klubbstuga.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Michael Nemeti (S) besvarar frågan. 
Hanteringen av paviljongerna ligger inte på kultur- och fritidsnämnden utan på tekniska 
förvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden har beställt en klubbstuga.
Ljungbyheds IF kommer få beskedet att tilldelning av entreprenad gjordes för en kort tid 
sen. Bygget ska vara klart til säsongstarten i mars/april.

Beslutsunderlag
Fråga från Vår Framtid, 2019-11-16

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågan besvarad.

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 184

Fråga om återställande efter grävarbeten 
KS 2019.0542

Ärendet
Vår Framtid har till plan- och byggnämndens ordförande lämnat en fråga om 
återställande efter grävarbeten.

Dagens sammanträde
Plan- och byggnämndens ordförande, Kent Lodesjö (S) informerar om att frågan är ställd 
till fel person och ska istället ställas till kommunstyrelsen ordförande eftersom ansvaret 
för återställande efter grävarbeten ligger hos kommunstyrelsen.
Kent Lodesjö har även stämt av detta med frågeställaren som informerar om att frågan 
kommer att ställas om.

Beslutsunderlag
Fråga från Vår Framtid 2019-11-16

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen.

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 185

Restaurang Senioren, bemanning och måltidspris 
KS 2015.1058

Ärendet
Teknisk förvaltning/måltidsavdelningen driver restaurang Senioren som delvis 
anslagsfinansieras med kommunstyrelsen som beställare.

Socialförvaltningen har i början av 2019 genomfört en omstrukturering där 
äldreomsorgplatser vid enheten Bågen avvecklats. Förändringen innebär ett betydande 
produktions- och intäktsbortfall på Senioren, vilket även kräver åtgärder för fortsatt drift 
inom befintlig budget.

Kommunstyrelsen har återremitterat ett tidigare ärende med åtgärdsförslag som bland 
annat innebar stängning på helger och under delar av sommaren. Teknisk förvaltning fick 
i uppdrag att vidare undersöka:
1. Effekterna av mottagningskök kontra tillagningskök
2. Treklöverns planer för trygghetsboende

Måltidschefens utredning visar:
1. Oavsett val av produktionssätt är utmaningen framförallt att schematekniskt lösa 
bemanningsbehovet för en verksamhet som drivs veckans alla dagar. Det behövs i stort 
sett lika mycket personal för att täcka upp ledighet oavsett produktionskök eller 
mottagningskök.
2. Dialog har påbörjats med Treklövern. Treklövern behöver bland annat tydligare 
uppdrag kring genomförande av trygghetsboende och en lösning tillsammans med 
Treklövern är inte framkomlig i närtid.

Teknisk förvaltning har som alternativ sett över möjligheter till anpassningar enligt 
följande:
- Personalstyrkan minskas med en 87,5% tjänst, samt arbete varannan helg.
- pooltjänst, 6h varannan helg,
- lördag, enbart 1 person i tjänst (lågt gästantal),
- produktion effektiviseras och samordnas med Åbyköket, vid t. ex soppor och grytor,
- bufféservering av den varma maten,
- självsortering av disk,
- catering- och fikautbudet ses över och beställare ansvarar själva för hämtning och retur,
- lunchpris höjs med 5 kr till 75 kr för pensionärer och till 85 kr för anställda.

Kommunfullmäktige har att besluta om avgift för lunch på restaurang Senioren.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
KS § 154/2019
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-16

Yrkanden
Hans Bertil Sinclair (M) och Bodil Andersson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att portionspriset för pensionärer höjs till 75 kr och för anställd personal till 85 kr.

Beslut skickas till 
Teknisk chef
Måltidschefen
Ekonom

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 186

Svar på motion angående en trygg och säker skola 
KS 2017.0667

Ärendet
I augusti 2017 lämnade Helena Dådring (då M, nu VF) och Ellinor Varady (M) in en 
motion om en trygg och säker skola. Barn- och utbildningsnämnden behandlade motion 
2017-12-18, § 125, och kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27, § 30, att återremittera 
motionen.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande, daterat 2019-08-13, beskrivit hur 
kommunikationssystemen i befintliga skollokaler fungerar samt undersökt vad som 
behöver åtgärdas.

Beslutsunderlag
KSAU § 186/2019
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-10-07
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2019-09-24, § 67
Yttrande avseende motion gällande trygg och säker skola, 2019-08-13
Motion avseende en trygg och säker skola, 2017-08-08
Yttrande på motion gällande trygg och säker skola, 2017-12-04
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-18, § 12

Yrkanden
Rune Persson (S) och Johan Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kenneth Dådring (VF) och Charlotte Eliasson Anderberg (KD) yrkar bifall till motionen.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras under fem minuter.

Fortsättning yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden meddelar att två förslag till beslut föreligger, dels kommunstyrelsens förslag 
om att anse motionen besvarad, dels Kenneth Dådrings yrkande om att bifalla motionen.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag.
 

17 (36)



PROTOKOLL
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2019-11-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Votering begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja- röst för kommunstyrelsens förslag
Nej- röst för Kenneth Dådrings yrkande

Omröstningsresultat
Med 30 ja-röster, 6 nej-röster och 5 avstår, beslutar kommunfullmäktige bifalla 
kommunstyrelsen förslag. (Se tabell med omröstningsresultat.)
 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.

Reservation
Ledamöterna i Vår Framtid - Klippans partigrupp och ledamöterna i  Kristdemokraternas 
partigrupp reserverar sig mot beslutet.

Paragrafen är justerad
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2019-11-25

Voteringslista: §186
Ärende: Svar på motion angående en trygg och säker skola,  KS 2017.0667

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
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
Michael Nemeti(S), ledamot X
Kenneth Dådring(VF), ledamot X
Per-Olof Seger(SD), ledamot X
Magnus Jorsell(M), ledamot X
Ralf Scott(SD), ledamot X
Karin Enqvist(V), 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
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
Paul Gustafsson(S), ledamot X
Joakim Olsson(SD), ledamot X
Magnus Frick(SD), ledamot X
Boris Svensson(S), ledamot X
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2019-11-25

Ingegerd Hagelin(M), ledamot X
Johan Bengtsson(MP), ersättare X
Mikael Persson(C), ledamot X
Kent Lodesjö(S), ledamot X
Resultat 30 6 5
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 187

Svar på motion om ytterligare åtgärder mot mobbning i Klippans 
kommuns skolor 
KS 2019.0236

Ärendet
Åsa Edvardsson och Elena Kurenkova (SD) har 2019-04-17 inkommit med motion om 
ytterligare åtgärder mot mobbning i Klippans kommuns skolor genom att utreda 
förutsättningarna för en tjänst som mobbningsombud. Motionen har översänts till barn- 
och utbildningsnämnden som 2019-09-24, § 68, har yttrat sig över motionen.
I sitt yttrande beskriver barn- och utbildningsnämnden att man idag aktivt jobbar med 
kränkningar, trakasserier eller mobbning. Det finns en skyldighet för samtliga som jobbar 
inom skolans område att anmäla alla fall av ovan nämnda orsaker. Redan idag har alla 
elever, föräldrar eller andra medborgare möjlighet att kontakta någon personal på 
skolorna eller på central nivå för att anmäla eventuella kränkningar.
 
Efter en anmälan ska skolan skyndsamt utreda vad som hänt och därefter vidta 
erforderliga åtgärder för att eventuell kränkning upphör och inte upprepas. Vidare skriver 
nämnden att detta är en av de viktigaste arbetsuppgifterna i verksamheten, jämte skolans 
kunskapsuppdrag.
 
Huvuddelen av arbetet mot kränkande behandling (mobbning) sker i dag så nära 
verksamheten som möjligt, dvs ute på skolorna, och bedrivs av personal som har någon 
form av relation med de berörda eleverna. På central nivå sker redan idag ett 
samordnande arbete med enheternas arbete med exempelvis handlingsplaner rörande 
trakasserier och kränkande behandling. Olika centrala nätverk bevakar också frågorna 
och diskussioner rörande metoder och arbetssätt sker löpande.
 
Klippans kommun har också köpt in ett digitalt system (Draftit) där all dokumentation 
över kränkningar, allt ifrån anmälan via utredningar till åtgärder, sker. Det har underlättat 
möjligheterna att kunna följa upp arbetet på enhetsnivå från centralt håll och ger ökade 
möjligheter att kunna styra resurser dit där det bäst behövs för att exempelvis kunna 
arbeta proaktivt rörande värdegrundsfrågor och därigenom kunna hantera kränkande 
behandlingar på ett bättre sätt än man gjort tidigare.

Beslutsunderlag
KSAU § 187/2019
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-09-30
BUN § 68/2019 BUN:s yttrande 2019-08-05
Motion om ytterligare åtgärder mot mobbning
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.

Beslut skickas till 
Motionärerna
Barn- och utbildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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Kommunfullmäktige
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 188

Svar på motion gällande ökade möjligheter för allmänheten att möta 
kommunens politiker 
KS 2019.0110

Ärendet
Vår framtid Klippan har 2019-02-25 inkommit med motion, där de yrkar på att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunen arrangerar politiska möten eller debatter 
minst en gång per år i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby.
 
Bakgrunden uppger de vara att det är viktigt att kommunens lokalpartier syns även 
mellan valen och att detta sker på en gemensam arena samt att kommunens invånare ska 
ha möjlighet att ställa frågor och få svar på för dem viktiga frågor.
 
I rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersonsorganisationen brukar man 
enkelt uttryckt beskriva rollerna som att de förtroendevalda ansvarar för Vad:et och 
tjänstepersonsorganisationen för Hur:et. Om tjänstepersonsorganisationen skulle 
arrangera politiska debatter och moderera dessa skulle dessa roller tendera att suddas ut 
och tjänstepersonsorganisationen skulle bli delaktiga i det politiska landskapet. 
Tjänstepersoner skulle enligt förslaget i praktiken få en roll som politiska tjänstepersoner.
 
Ett alternativ till debatter är medborgardialoger, där viss definierad fråga behandlas. Här 
kan tjänstepersonsorganisationen få uppdrag av politiken att arrangera en dialog enligt en 
given struktur som bla föregås av beslut om genomförande i den nämnd som hanterar den 
aktuella frågan.
 
Kommunfullmäktige antog 23 september 2019 Policy för medborgardialog i Klippans 
kommun. I policyn är medborgardialog i Klippan definierat enligt följande:
Medborgardialog är ett komplement till vår representativa demokrati och ger 
medborgarna möjlighet att delta och påverka även mellan valen. Det är alltså helt 
politikernas arena för att möta medborgarna och fördjupa kontakten mellan väljare och 
förtroendevalda.
 
Det är politikerna som bestämmer vilka frågor det ska föras dialog om och det är alltid de 
förtroendevalda som fattar besluten.

Beslutsunderlag
KS § 190/2019
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
Vår Framtids motion 2019-02-21
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-11-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Kenneth Dådring (VF) yrkar bifall till motionen.

Johan Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden meddelar att det föreligger två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens 
förslag att avslå motionen, dels Kenneth Dådrings förslag att bifalla motionen.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-först för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Kenneth Dådrings förslag.

Omröstningsresultat
Med 36 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsen 
förslag. (Se tabell med omröstningsresultat).

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
 

Beslut skickas till 
Motionärerna
Utvecklingsstrategen

Paragrafen är justerad
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2019-11-25

Voteringslista: §188
Ärende: Svar på motion gällande ökade möjligheter för allmänheten att möta kommunens politiker,  
KS 2019.0110

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
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
Michael Nemeti(S), ledamot X
Kenneth Dådring(VF), ledamot X
Per-Olof Seger(SD), ledamot X
Magnus Jorsell(M), ledamot X
Ralf Scott(SD), ledamot X
Karin Enqvist(V), 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
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
Paul Gustafsson(S), ledamot X
Joakim Olsson(SD), ledamot X
Magnus Frick(SD), ledamot X

1 (2)25 (36)



Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2019-11-25

Boris Svensson(S), ledamot X
Ingegerd Hagelin(M), ledamot X
Johan Bengtsson(MP), ersättare X
Mikael Persson(C), ledamot X
Kent Lodesjö(S), ledamot X
Resultat 36 5 0
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-11-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 189

Svar på motion om vikten av medborgarinflytande 
KS 2019.0175

Ärendet
Vår framtid Klippan har inkommit med en motion 2019-03-24 där man framhållet att 
traditionen med medborgardialoger sedan många år och i flera kommuner är en naturlig 
del i att skapa inblick, förståelse och dialog med medborgarna.

Vidare gör man följande fyra yrkanden:
1. Att etablera en fysisk plats i Klippans centrum, där kommunens pågående större 
projekt kan ställas ut och belysas.
2. Att utreda om denna fysiska plats lämpligen skulle kunna vara i nuvarande 
Turistinformationen i Klippan.
3. Att denna fysiska plats bemannas några tider/ månad av politiker för att kunna möta 
medborgarna.
4. Att kommunstyrelsen uppdras ta fram en mer övergripande plan för medborgardialog 
och kommunikationen med medborgarna ska förbättras.

I svaret från kommunledningsförvaltningen framförs följande:
Yrkande 1 är redan genomfört genom de exponering som sker via digitalt bildspel i 
Turistbyråns skyltfönster. Bildspelet kan kompletteras med papperskyltar och foldrar 
kring aktuella projekt och marknadsföring av besöksnäring.

Yrkande 2, hyresavtalet för Turistbyrån löper ut den sista december 2020 och i de fall 
fastighetsägaren hittar lämplig ny hyresgäst innan dess återlämnas lokalen i förtid. 
Således kan den föreslagna fysiska platsen Turistbyrån vara lämplig med dessa förbehåll 
och maximalt 2020 ut.

Yrkande 3, frågan om omfattning samt av vilka partier som skall bemanna lokalen 
överlämnas utan yttrande från tjänstepersonsorganisationen.

Yrkande 4 är redan genomfört genom att kommunstyrelsen har antagit Riktlinjer för 
medborgardialog 2019-09-04 samt att kommunfullmäktige har antagit Policy för 
medborgardialog 2019-09-23.

Beslutsunderlag
KS § 191/2019
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-30
Vår Framtids motion 2019-03-21
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-11-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Kenneth Dådring (VF) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden meddelar att det föreligger två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens 
förslag att attsats 3 avslås och att attsatserna 1, 2 och 4 anses besvarade, dels Kenneth 
Dådrings förslag att bifalla motionen.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att attsats 3 avslås och att attsatserna 1, 2 och 4 anses besvarade.

Reservation
Ledamöterna i Vår Framtid - Klippans partigrupp reserverar sig mot beslutet.

Beslut skickas till 
Motionärerna
Utvecklingsstrategen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-11-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 190

Svar på motion om utökad lekmiljö utomhus för barn 
KS 2019.0006

Ärendet
Svergiedemokraterna har 2019-01-05 inkommit med motion om att ge berörd förvaltning 
i uppgift att ta fram kostnadsförslag för en delvis inhägnad och utveckling av lekplatsen i 
Klippans park för ett bättre utbud på ett säkrare sätt.

Tekniska förvaltningen presenterade 2018-11-13 en utredning kring hur Stadsparken kan 
utvecklas så att den kan bli attraktiv för alla ålderskategorier. I redovisningen 
presenterades en utveckling av olika lekmiljöer som tar hänsyn till olika ålderskategorier 
samt har ett tillgänglighetsperspektiv.
 
Inför budgetberedningen lades kostnader in för diverse åtgärder i parken såsom 
parkbelysning, bänkar, papperskorgar, utveckling av växtligheten samt utbyggnad av 
olika lekytor. Med hänsyn till att åtgärderna är omfattande prioriterades i första hand 
parkbelysningen då den syftar till att öka tryggheten för den som vistas i parken efter 
mörkrets inbrott.

Beslutsunderlag
KS § 192/2019
Gata- och parkchefens tjänsteskrivelse 2019-09-30
Sverigedemokraternas motion 2019-01-05

Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att ge ett utförligare svar på 
attsatsen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Votering begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.

Omröstningsresultat
Med 25 ja-röster, 13 nej-röster och 3 avstår beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska 
avgöras idag. (Se tabell för omröstningsresultat).
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-11-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Fortsättning beslutsgång
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och finner att kommunfullmäktige gör så.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.

Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraternas partigrupp reserverar sig mot beslutet och har 
lämnat följande skriftliga reservation:
"Vi Sverigedemokrater anser att det är av stor vikt som lekplatsen i stadsparken blir 
anpassad för de mindre barnen. Idag är lekplatsen mer till för de större barnen. Vi anser 
att det är av vikt lekplatsen även är till för de mindre barnen. Lekplatsen bör också vara 
delvis inhägnad för att stoppa de mindre barnen från att springa ut på vägen."
 

Beslut skickas till 
Motionärerna
Gata- och parkchefen

Paragrafen är justerad
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2019-11-25

Voteringslista: §190
Ärende: Svar på motion om utökad lekmiljö utomhus för barn,  KS 2019.0006

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
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
Michael Nemeti(S), ledamot X
Kenneth Dådring(VF), ledamot X
Per-Olof Seger(SD), ledamot X
Magnus Jorsell(M), ledamot X
Ralf Scott(SD), ledamot X
Karin Enqvist(V), 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
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
Paul Gustafsson(S), ledamot X
Joakim Olsson(SD), ledamot X
Magnus Frick(SD), ledamot X
Boris Svensson(S), ledamot X
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2019-11-25

Ingegerd Hagelin(M), ledamot X
Johan Bengtsson(MP), ersättare X
Mikael Persson(C), ledamot X
Kent Lodesjö(S), ledamot X
Resultat 25 13 3
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-11-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 191

Svar på motion om att anpassa och bygga lekplatser för 
funktionshindrade 
KS 2019.0168

Ärendet
Sverigedemokraterna har 2019-03-20 inkommit med motion om att ålägga Klippans 
kommun att påbörja byggandet av lekplatser, lekytor och idrottsanläggningar som är 
specialanpassade till barn med olika slags funktionsnedsättningar.

Tekniska förvaltningen jobbar redan idag med tillgänglighetsfrågan på kommunens 
lekplatser. När gammal lekutrustning ska bytas ut görs alltid en bedömning om vilken ny, 
handikappanpassad lekutrustning som ska ersätta den utrangerade. Alla lekredskap på en 
lekplats kan inte vara tillgängliga för alla men det ska alltid finnas något för alla. Ett bra 
exempel på detta är lekplatsen i Stadsparken som har kompletterats efterhand med ny, 
tillgänglig utrustning.

I den utredning som togs fram i samband med utvecklingen av Stadsparken så har även 
Kultur och Fritid samt kommunens rättighetsstrateg fått ge sin syn på 
tillgänglighetsfrågorna. Här har Tekniska även haft andra tillgänglighetsperspektiv än de 
som bara är förknippade med fysiska handikapp.

Beslutsunderlag
KS § 193/2019
Gata- och parkchefens tjänsteskrivelse 2019-09-30
Motion från Sverigedemokraterna 2019-03-20

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.

Beslut skickas till 
Motionärerna
Gata- och parkchefen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-11-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 192

Svar på motion om hastighetsbegränsning inom kommunens 
tätbebyggda områden 
KS 2019.0290

Ärendet
Vår Framtid Klippan har 2019-05-24 inkommit med motion om att 
hastighetensbegränsningen inom kommunens tätbebyggda områden ska vara 30 km/h, 40 
km/h och 60 km/h.
I kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-12 presenterades en Hastighetsplan som var 
framtagen av Tekniska förvaltningen i samverkan med Tyréns. Kommunstyrelsen valde 
att återremittera ärendet då versionen var från september 2010 och Gatu- och 
Parkavdelningen fick i uppdrag att aktualisera en ny hastighetsplan.

Beslutsunderlag
KS § 194/2019
Gata- och parkchefens tjänsteskrivelse 2019-09-30
Vår Framtids motion 2019-05-24

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.

Beslut skickas till 
Motionärerna
Gata- och parkchefen

Paragrafen är justerad

34 (36)



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-11-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 193

Svar på motion om utökning av p-platser i Klippans centrum 
KS 2018.0050

Ärendet
Hans Bertil Sinclair (M) har 2018-01-17 inkommit med motion om utökning av p-platser 
i Klippans centrum.

Under året har Tekniska förvaltningen arbetat med att ta fram en trafikutredning för 
Klippans kommun. Denna är övergripande för kommunen men har presenterat tre 
alternativa förslag på utformningen kring Storgatan. Trafikutredningen beskriver flöden, 
förväntad påverkan med de olika alternativen samt parkeringsplatser. Införandet av 
parkeringsavgift lyfts fram som en möjlig åtgärd för att frigöra parkeringsytor i centrum 
och som gör att bilar som är långtidsparkerade flyttar ut i mer perifera delar.

Frågan om parkeringsplatserna kan inte ses som en enskild fråga utan måste sättas in i ett 
större sammanhang kring centrumutvecklingen för att på så sätt kunna levandegöra 
stadskärnan. Det innebär att Tekniska förvaltningen behöver jobba vidare med frågan.

Beslutsunderlag
Ks § 195/2019
Gata- och parkchefens tjänsteskrivelse 2019-09-30
Motion 2018-01-17

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.

Beslut skickas till 
Motionären
Gata- och parkchefen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-11-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 194

Delgivningsärende 
KS 2019.0022

Ärendet
Kansliavdelningens sammanställning redovisas.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-10-14 från Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne, dnr 
2019.516
Söderåsens miljöförbunds halvårsredovisning 2019
Budgetram 2020 Söderåsens miljöförbund
Halvårsbokslut och årsprognos 2019 för överförmyndarnämnden 4K
Budget 2020 med fleråsplan för överförmyndarnämnden 4K
Riktlinjer för att förebygga oegentligheter och korruption i Klippans kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera delgivningsärendena.

Paragrafen är justerad
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