
KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Sida

VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2020-04-27, kl  19:00
Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet ska kontakta kansliavdelningen på 
kommunledning@klippan.se eller 0435-28107, 28505, 28103.

Gunilla Svensson (S)
Ordförande

Kristina P Baron
Sekreterare

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

Ärendet i korthet
Val av 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. Motion från Vår Framtid gällande parkeringstider  

Sammanfattning
Vår Framtid - Klippan har lämnat in en motion om att parkeringstider ska ses över.
 
Beslutsunderlag
Motion från Vår Framtid, 2020-03-19
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen.

4. Motion från Vår Framtid gällande flaggning för Sveriges 
två folk

 

Sammanfattning
Vår Framtid - Klippan har lämnat in en motion om att Klippans kommun ska 
flagga för Sveriges två folk på respektive nationaldag.
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Beslutsunderlag
Vår Framtids motion, 2020-03-19
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att remittera motionen till kommunatyrelsen.

5. Val av nämndemän vid Helsingborgs Tingsrätt för 
perioden 2020-2023

 

Sammanfattning
Helsingborgs Tingsrätt har i ett brev till kommunerna i Skåne meddelat att med 
anledning av Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och allmänna råd om allas 
ansvar att förhindra smitta av covid-19 har Helsingborgs tingsrätt beslutat att för 
närvarande inte kalla nämndemän över 70 år till tjänstgöring. Tingrätten har därför 
behov av att utöka antalet nämndemän från 144 till 175.
För Klippans kommuns del innebär det att kommunfullmäktige behöver utse 
ytterligare en person, utöver de nio som redan är utsedda. Den nya nämndemannen 
ska vara under 70 år.

Beslutsunderlag
Brev från Helsingborgs tingrätt, 2020-04-02

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse XX till nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt.

6. Årsredovisning 2019 Jan Enberg k. 19.05-19.15 

Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har sammanställt Årsredovisning 2019 för Klippans 
kommun.

Beslutsunderlag
KS § 45/2020
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-03-13
Årsredovisning 2019 för Klippans kommun
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att  kommunen konstateras genom årets resultat uppfylla lagens krav på balans i 
ekonomin, samt
 
att bokslut och årsredovisning för 2019 inklusive bilagor godkänns.

7. Revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 för 
Klippans kommun med prövning om ansvarsfrihet

Jens Leandersson, ordf. 
revisionen kl. 19:15-19:30 

Sammanfattning
Revisorerna i Klippans kommun har granskat styrelsens och nämndernas 
verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i kommunens bolag även 
verksamheten i dessa företag under 2019.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2019
Sakgranskad rapport för år 2019

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
och nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ för verksamhetsåret 
2019.

Fullmäktigeledamot som är invald i styrelsen eller nämnd deltar inte i beslutet om 
ansvarsfrihet för denna nämnd.

8. Kompletteringsbudget 2020 Jan Enberg kl. 19.30-19.40 

Sammanfattning
Kompletteringsbudgeten innehåller nämndernas överskott och underskott samt ej 
avslutade investeringsanslag som efter bokslutsberedning föreslås överföras till 
2020.
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Utöver det innehåller kompletteringsbudgeten förändringar som inte var kända när 
budget 2020 beslutades samt i vissa fall särskild finansiering som i beslut 
hänskjutits till kompletteringsbudget.

Beslutsunderlag
KS § 46/2020
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-03-11
Bilaga 1, Kompletteringsbudget, specifikation
Bilaga 2, Verksamhetsområdenas avräkning 2019, över och underskott
Bilaga 3, Reviderad investeringsplan 2020
Bilaga 4, Elevvolymer för Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens 
skulder, med totalt 251 mnkr för i budgeten upptagna projekt,
 
att fastställa kompletteringsbudget 1/2020 i enlighet med bilaga 1,
 
att volymförändringar avseende elever inom förskola/skola ersätts enligt bilaga 4 
samt att ny budgetreglering görs till hösten utifrån mätningen den 15 september.

9. Revidering - Budgetrestriktioner och budgetuppföljning  

Sammanfattning
I författningssamlingen under ekonomiska föreskrifter finns av 
kommunfullmäktige antagna restriktioner kring budget och budgetuppföljning. 
Dokumentet har varit föremål för revidering i syfte att spegla nuvarande 
förutsättningar. Följdrevideringar förekommer i dokumentet kring regler för 
hantering av investering och anläggning i Klippans kommun.

Beslutsunderlag
KS § 48/2020
Dokument benämnt Budgetrestriktioner och budgetuppföljning daterat 2020-01-29
Dokument benämnt Regler för hantering av investering och anläggning i Klippans 
kommun daterat 2020-02-19
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen och kommundirektören, 2020-02-20

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

5 (7)

http://www.klippan.se/


KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Sida

att anta förslag till revideringar
 
att ändringen gäller efter att beslutet vunnit laga kraft.

10. Avgifter för barnomsorg vid eventuellt behov av 
begränsat öppethållande

 

Sammanfattning
Om situationen uppstår, pga. den rådande pandemin, att folkhälsomyndigheten 
rekommenderar stängning av förskolor och fritidshem är kommunen skyldig att 
tillhandahålla omsorg för de barn vars föräldrar har samhällsnyttig funktion.
För att tillse att de som drabbas av förskolans och fritidshemmets stängning blir 
kompenserade samt att tillse att de som arbetar inom samhällsnyttig verksamhet, 
och med stor sannolikhet arbetar mer än normalt, inte blir betalningsskyldiga vid 
den avgiftskontroll som genomförs vid ett senare tillfälle är förslaget att samtliga 
vårdnadshavare blir avgiftsbefriade under den period som förskolan och 
fritidshemmet håller stängt.

Beslutsunderlag
KS § 57/2020
BUN AU § 34/2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att om ett läge uppstår där kommunen måste göra begränsningar av tillgången på 
barnomsorg, till följd av att situationen med Covid-19 blir avsevärt allvarligare, 
blir samtliga vårdnadshavare avgiftsbefriade oavsett om de kan erbjudas 
barnomsorg eller ej.

11. Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts 
under 2020

 

Sammanfattning
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 ärendets status.
 
Beslutsunderlag
KS § 56/2020
Sammanställning av motioner
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera informationen-
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