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Eva Stjärnlind (S)
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Anna Andresen (M)
Ola Persson (S)
Jessica Svensson (S)
Diana Broman (C)  ersätter Mikael Persson (C)
Joakim Olsson (SD)
Robert Larsson (KD)

Övriga närvarande Kristina P Baron, kommunsekreterare
Jan Enberg, tf. ekonomichef §36, §38
Jens Leandersson, ordf. revisionen §37

Utses att justera Marie Brink
Jessica Svensson

Justeringens plats och 
tid

Kansliavdelningen ,  2020-05-05   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
2020-04-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 30 Val av justerare
§ 31 Föredragningslista
§ 32 Motion från Vår Framtid gällande parkeringstider
§ 33 Motion från Vår Framtid gällande flaggning för Sveriges två folk
§ 34 Val av nämndemän vid Helsingborgs Tingsrätt för perioden 2020-

2023
§ 35 Mikael Wåhlins avsägelse av uppdrag som ledamot i Treklövern 

Bostads AB, nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt fr.o.m. 2020-
07-01

§ 36 Årsredovisning 2019
§ 37 Revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 för Klippans 

kommun med prövning om ansvarsfrihet
§ 38 Kompletteringsbudget 2020
§ 39 Revidering - Budgetrestriktioner och budgetuppföljning
§ 40 Avgifter för barnomsorg vid eventuellt behov av begränsat 

öppethållande
§ 41 Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts under 2020
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-04-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§30

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Marie Brink och Jessica Svensson att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
på tisdag den 5 maj kl. 15.00.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-04-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§31

Föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista föreligger.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna föredragningslistan med följande tillägg:
- Begäran om avsägelse från Mikael Wåhlin (S).
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-04-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32

Motion från Vår Framtid gällande parkeringstider 
KS 2020.0173

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
Kommunikatören (för publicering på hemsidan)
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-04-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33

Motion från Vår Framtid gällande flaggning för Sveriges två folk 
KS 2020.0174

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
Kommunikatör (för publicering på hemsidan)
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-04-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34

Val av nämndemän vid Helsingborgs Tingsrätt för perioden 2020-2023 
KS 2018.0252

Ärendet
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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Åsa Edvardsson (SD) till nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt.

Beslut skickas till 
Helsingborgs tingsrätt
Kansliet (Troman)
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-04-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35

Mikael Wåhlins avsägelse av uppdrag som ledamot i Treklövern 
Bostads AB, nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt fr.o.m. 2020-07-
01 
KS 2020.0181

Ärendet
Mikael Wåhlin har i en skrivelse begärt att få bli entledigad från uppdrag som ledamot 
vid Treklöverns bolagsstyrelse, nämndeman vid Helsingorgs tingsrätt samt 
kommunfullmäktige. Mikael Wåhlin är inte invald som ledamot eller ersättare i 
kommunfullmäktige i Klippans kommun, varför den begäran inte ska behandlas.

Entledigandet begärs från och med den 1 juli 2020.

Beslutsunderlag
Begäran om avsägelse från Mikael Wåhlin, 2020-04-16

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att från 1 juli entlediga Mikael Wåhlin från uppdrag som ledamot vid Treklöverns 
bolagsstyrelse och som nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt,

att till ny ledamot vid Treklöverns bolagsstyrelse utse Kent Lodesjö,

att som ny nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt utse Ulf Säther.

Beslut skickas till 
Treklövern
Helsingborgs tingsrätt
Mikael Wåhlin
Kent Lodesjö
Ulf Säther
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-04-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36

Årsredovisning 2019 
KS 2020.0038

Ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt Årsredovisning 2019 för Klippans kommun.
 
En redogörelse kring måluppfyllelsen för respektive fullmäktigemål är gjord. 
Sammantaget visas för varje fullmäktigemål hur nämnderna och kommunstyrelsen har 
bedömt måluppfyllelsen för de underliggande nämndsmålen. Klippans kommun har elva 
fullmäktigemål. Bland dessa är ett mål inte uppnått. Resterande mål, vilka motsvarar 
90%, har helt eller delvis uppnått måluppfyllelse.
 
Kommunens resultat per 2019-12-31 uppgår till 37,3 mnkr vilket överstiger det 
budgeterade resultat med 19,1 mnkr varav 16,6 mnkr avser överskott från nämnderna. I 
resultatet ingår jämförelsestörande intäkter med 22,1 mnkr gällande bidrag för Rönne 
åprojektet och exploateringsintäkter samt jämförelsestörande kostnader med 34,5 mnkr 
gällande inköp av kraftverk för Rönne å-projektet och större nedskrivningar i fastigheter 
och anläggningar.
 
Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning på 2% av skatter och statsbidrag 
uppnås och uppgår 2019 till 3,7%. Resultatnivån är god, dock kännetecknas de senaste 
åren av engångsintäkter, vilket inte hör till den ordinarie verksamheten och vilket innebär 
att kommande års kostnadsutveckling behöver hanteras inom den löpande verksamheten. 
För att hantera framtida kostnadsutveckling kommer det att kräva en god ekonomisk 
hushållning i kommunens verksamheter. Samtidigt är det fortsatt stora 
investeringsvolymer planerade för de närmaste åren, vilket kommer att kräva en god 
självfinansieringsgrad av investeringar så att inte skulderna ökar mer inför framtiden och 
bidrar till en försvagad soliditet och därigenom minskar framtida konsumtionsutrymme.
 
En kontinuerlig genomlysning och översyn av verksamhet och ekonomi kommer 
framöver vara nödvändig i syfte att tillse att verksamheterna är resultat- och 
kostnadseffektiva.

Beslutsunderlag
KS § 45/2020
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-03-13
Årsredovisning 2019 för Klippans kommun
 
Yrkanden
Hans Bertil Sinclair (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-04-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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.

Beslut skickas till 
Nämnder och styrelser
Revisionen
Ledningsgruppen
Ekonomiavdelningen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-04-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37

Revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 för Klippans 
kommun med prövning om ansvarsfrihet 
KS 2020.0038

Ärendet
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.

Revisionens ordförande föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2019
Sakgranskad rapport för år 2019

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.

Beslut skickas till 
Nämnder och styrelser
Revisionen
Ledningsgruppen
Ekonomiavdelningen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-04-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38

Kompletteringsbudget 2020 
KS 2020.0116

Ärendet
Kompletteringsbudgeten innehåller nämndernas överskott och underskott samt ej 
avslutade investeringsanslag som efter bokslutsberedning föreslås överföras till 2020.
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.
 
Årets driftresultat ökar från 20,4 mnkr till 25,2 mnkr. Nämnderna har fått ökade anslag på 
7,9 mnkr, exklusive volymförändringarna på BUN, och 5 mnkr läggs till ökade 
pensionskostnader på Finansförvaltningen. Kompletteringsbudgeten samt ökat 
årsresultat har finansierats genom att öka skatteintäkterna utifrån ökat invånarantal samt 
förändringar i kostnadsutjämningen. Rörelseresultatet för 2020 ska även täcka 
medfinansiering av statlig infrastruktur under 2020 enligt beslut KF 2020-02-24 §14.
 
Årets investeringsnivå ökar från 238,8 mnkr till 287,6 mnkr. Ökningen beror framförallt 
på försenade investeringar från 2019 som förs över till 2020. Tre RTI-projekt 
(staten finansierar 50%) gällande GC-vägar, har tillkommit 2020 efter beslut av 
Trafikverket i höstas. Dessutom har uppdateringar gjorts kring investeringsprojekten för 
VA.
 
Volymförändringar inom förskola/skola har beaktats och ersätts utifrån faktiskt antal 
elever den 15 februari samt en prognos för hösten 2020. Regleringen sker enligt den 
fastställda snittpeng per elev som gäller för 2020. För kommunens egen verksamhet sker 
regleringen exklusive lokalkostnader. Volymförändringarna innebär ett avdrag på 4,5 
mnkr av barn- och utbildningsnämndens budgetram. Till hösten kommer en ny 
avstämning ske som grundar sig på mätningen den 15 september. Även denna reglering 
kommer justera budgetramen på barn- och utbildningsnämnden.

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
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Kommunfullmäktige
2020-04-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Johan Petersson (S), Hans Bertil Sinclair (M) och Christer Johansson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

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.

Beslut skickas till 
Nämnderna och styrelsen
Ledningsgruppen
Ekonomiavdelningen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-04-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39

Revidering - Budgetrestriktioner och budgetuppföljning 
KS 2020.0063

Ärendet
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
 
Yrkande
Tommy Cedervall (L) yrkar i första hand på att ärendet återremitteras med motivering 
enligt bilaga 1. I andra hand yrkar han på ändringar enligt bilaga 2.
 
Johan Petersson (S) yrkar avslag på Tommy Cedervalls förslag och bifall till 
kommunstyrelsens förslag.
 
Robert Larsson (KD) yrkar bifall till Tommy Cedervalls förslag.
 
Beslutsgång
Efter att överläggningarna förklarats avslutade frågar ordföranden om 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 
att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
 
Ordföranden meddelar därefter att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag och Tommy Cedervalls förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till revideringar
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-04-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att ändringen gäller efter att beslutet vunnit laga kraft.

Reservation
Tommy Cedervall, (L), Robert Larsson (KD) och Karin Engqvist (V) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag.

Beslut skickas till 
Kommunledningen
Ekonomiavdelningen
Tekniska förvaltningen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-04-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40

Avgifter för barnomsorg vid eventuellt behov av begränsat 
öppethållande 
KS 2020.0155

Ärendet
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

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.

Beslut skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden
_____

Paragrafen är justerad
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Kommunfullmäktige
2020-04-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41

Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts under 2020 
KS 2020.0072

Ärendet
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
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera informationen.

Beslut skickas till 
Kansliet
_____

Paragrafen är justerad
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