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Sekreterare
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Ordförande
Gunilla Svensson

Justerande
Christer Persson Helena Dådring

Plats och tid Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan kl. 19:00-21:30

Beslutande ledamöter Gunilla Svensson (S) (ordförande)
Tonny Svensson (M) (1:e vice ordförande)
Jonas Luckman (SD) (2:e vice ordförande)
Åsa Edvardsson (SD)
Johan Pettersson (S)
Hans Bertil Sinclair (M)
Marie Brink (SD)
Mikael Persson (C)
Ellinor Varady (M)
Michael Nemeti (S)
Kenneth Dådring (VF)
Per-Olof Seger (SD)
Ralf Scott (SD)
Karin Enqvist (V)
Kent Lodesjö (S)
Tommy Cedervall (L)
Christina Petersson (SD)
Christer Johansson (C)
Eva Stjärnlind (S)
Oscar Einarsson (SD)
Charlotte Eliasson Anderberg (KD)
Ingegerd Hagelin (M)
Rune Persson (S)
Boris Svensson (S)
Jimmy Gustafsson (SD)
Anna Andresen (M)
Elin Luckman (SD)
Börje Norén (C)
Kristian Seger (M)
Mats Andersson (SD)
Jessica Svensson (S)
Lars-Erik Stadler (SD)
Bodil Andersson (KD)
Christer Persson (M)  ersätter Magnus Jorsell (M)
Mats Waldemarsson (S)  ersätter Ola Persson (S)
Ida Wennerlund (S)  ersätter Paul Gustafsson (S)
Johan Bengtsson (MP)  ersätter Karoline Lexenius (MP)
Magnus Frick (SD)
Maj-Lise Edvardsson (SD)  ersätter Joakim Olsson (SD)
Helena Dådring (VF)  ersätter Lena Landin (VF)
Robert Larsson (KD)

Övriga närvarande Kristina P Baron, kommunsekreterare

Utses att justera Christer Persson
Helena Dådring

Justeringens plats och Kansliavdelningen ,  2020-02-27   15:00
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tid

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 2020-02-24
 

Datum för anslags 
uppsättande

2020-02-28 Datum för anslags 
nedtagande

2020-03-23

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Kansliavdelningen

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

Kristina P Baron
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Kommunfullmäktige
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 8 Val av justerare
§ 9 Föredragningslista
§ 10 Information om utfallet av polisens trygghetsmätning
§ 11 Kicky Sinclair (M) avsägelse av uppdrag som ledamot i Norra Åsbo 

Renhållnings AB (NÅRAB)
§ 12 Karl-Gustav Rundberg (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i 

Söderåsens miljöförbund
§ 13 Lars Roslund (L) avsägelse från uppdrag som ersättare i 

socialnämnden
§ 14 Gångbro Klippans järnvägsstation
§ 15 Ägardirektiv för Treklövern Bostads AB
§ 16 Svar på motion gällande en äldreomsorg med djur
§ 17 Svar på motion om gratis skolfrukost i Klippans kommuns skolor
§ 18 Svar på motion om att iordningsställa badplatser i Klippans 

kommun
§ 19 Svar på motion angående klimatanpassning
§ 20 Delgivningsärenden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§8

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Christer Persson och Helena Dådring att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll torsdagen den 27 februari.
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§9

Föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslistan föreligger.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föredragningslistan med följande förändringar:
- Avsägelse från Lars Roslund från uppdrag som ersättare i socialnämnden läggs till 
dagordningen.
- Meddelande från Länsstyrelsen i Skåne om ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige för Vår Framtid - Klippan, läggs till ärendet Delgivning.
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§10

Information om utfallet av polisens trygghetsmätning

Ärendet
Kommunpolisen informerar om utfallet av polisens trygghetsmätning gällande Klippans 
kommun. Ledamöterna får även möjlighet att ställa frågor till kommunpolisen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-02-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11

Kicky Sinclair (M) avsägelse av uppdrag som ledamot i Norra Åsbo 
Renhållnings AB (NÅRAB) 
KS 2020.0047

Ärendet
Kicky Sinclair (M) har begärt att få bli avsagd från uppdraget som ledamot i Norra Åsbo 
Renhållningsbolag efter årsstämman 2020-03-27.
 
Beslutsunderlag
Avsägelse från Kicky Sincalir, 2020-01-31
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att från 2020-03-30 befria Kicky Sinclair (M) från uppdraget som ledamot i Norra Åsbo 
Renhållningsbolag
 
att till ny ledamot utse Ulf Bengtsson (M).
 

Beslut skickas till 
Kicky Sinclair
Ulf Bengtsson
Norra Åsbo renhållningsbolag
Kansliet (Troman)
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12

Karl-Gustav Rundberg (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i 
Söderåsens miljöförbund 
KS 2020.0052

Ärendet
Karl-Gustaf Rundberg (SD) har begärt att få bli avsagd från uppdraget i Söderåsens 
Miljöförbund.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Karl-Gustaf Rundberg. 2020-02-12

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att befria Karl-Gustaf Rundberg (SD) från uppdraget som ledamot i Söderåsens 
Miljöförbund
 
att till ny ledamot utse Per-Olof Seger (SD).

Beslut skickas till 
Karl-Gustaf Rundberg
Per-Olof Seger
Söderåsens miljöförbund
Kansliet (Troman)
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13

Lars Roslund (L) avsägelse från uppdrag som ersättare i 
socialnämnden 
KS 2020.0058

Ärendet
Lars Roslund (L) har begärt att få bli avsagd från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden.

Beslutsunderlag
Begäran om avsägelse från Lars Roslund, 2020-02-17

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att befria Lars Roslund (L) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

att bordlägga valet av ny ersättare för Liberalerna i socialnämnden.

Beslut skickas till 
Lars Roslund
Socialnämnden
Kansliet (Troman)
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 14

Gångbro Klippans järnvägsstation 
KS 2020.0021

Ärendet
Bakgrunden till ärendet ligger i att Klippans kommun haft intresse om att få till en 
gångbro vid järnvägsstationen.

Efter ett möte mellan kommunens representanter och Trafikverket i december 2019, 
rekommenderas en gångbro med trappa/hiss till mellanplattformen. Till detta alternativ 
finns kompletterande åtgärder så som entré vid södra sidan med parkering, flytt av 
busshållplats, utveckling av stationshuset, utveckling av stråk på Järnvägsgatan, gc-väg 
till stationens norra och södra entre, cykelvägvisning och cykeluthyrning mm.
 
Trafikverket behöver få ett beslut om Klippans kommun är beredda till medfinansiering, 
som presenteras i ett förslag till medfinansieringsavtal. Om kommunen är beredd att 
tidigarelägga gångbro, kan Trafikverket se nyttorna för sin egen del också. Trafikverkets 
nyttofördelning ligger till grund för deras förslag till fördelning av finansieringen.

Beslutsunderlag
KS § 18/2020
Medfinansierngsavtal
Tjänsteskrivelse från kommundirektören och ekonomichefen, 2020-01-29

Yrkanden
Johan Bengtsson (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att ta fram en tydligare 
förklaring gällande kostnaderna.

Hans Bertil Sinclair (M), Johan Petersson (S), Tommy Cedervall (L), Christer Johansson 
(C) och Jonas Luckmann (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras fem minuter.

Forts. yrkanden
Kenneth Dådring (VF) yrkar bifall att ärendet återremitterad.

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.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Votering begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.
 
Omröstningsresultat
Med 37 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras 
idag. Se tabell för omröstningsresultat.

Forts. beslutsgång
Ordföranden meddelar att det endast finns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar så.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna föreliggande förslag till avtal med Trafikverket om medfinansiering av 
gångbro vid Klippans station; samt
 
att medfinansiering av statlig infrastruktur under år 2020 finansieras genom 
rörelseresultatet med 30 mnkr och resterande del 48-57 mnkr redovisas i balansräkningen 
och fördelas under 25 år med årliga kostnadsbelopp om 1,92-2,28 mnkr. Finansiering av 
2021 och framåt hanteras i kommande budgetprocess.

Reservation
Helena Dådring (VF), Kenneth Dådring (VF) och Karin Engqvist (V) reserverar sig mot 
beslutet.
 

Beslut skickas till 
Trafikverket
Tekniksa förvaltningen
Ekonomiavdelningen
_____

Paragrafen är justerad
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2020-02-24

Voteringslista: §14
Ärende: Gångbro Klippans järnvägsstation,  KS 2020.0021

Voteringslist(or)
Omröstningslista

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
Mikael Persson(C), ledamot X
Ellinor Varady(M), ledamot X
Michael Nemeti(S), 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
Charlotte Eliasson Anderberg(KD), 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
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
Mats Waldemarsson(S), ersättare X
Ida Wennerlund(S), ersättare X
Johan Bengtsson(MP), ersättare X
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2020-02-24

Magnus Frick(SD), ledamot X
Maj-Lise Edvardsson(SD), ersättare X
Helena Dådring(VF), ersättare X
Robert Larsson(KD), ledamot X
Resultat 37 4 0
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15

Ägardirektiv för Treklövern Bostads AB 
KS 2016.1595

Ärendet
Kommundirektören har i samråd med ekonomichefen gjort en översyn av ägardirektivet 
för Treklövern Bostads AB.
Ägardirektivet har några år på nacken och ett behov av översyn har påtalats av såväl 
kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) som bolagets styrelse.

Uppdraget delredovisades för KSAU vid ett tidigare sammanträde. De ändringar som 
gjordes inför den redovisningen är införda i bifogat förslag till ägardirektiv. Även 
ändringar efter det har inkluderats i dokumentet.

Beslutsunderlag
KS § 21/2020
Förslag till ägardirektiv för Treklövern Bostads AB, daterat 2019-11-19.
Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2019-11-28
Treklöverns yttrande

Yrkanden
Hans Bertil Sinclair (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras fem minuter.

Forts. yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till attsatserna 1, 3 och 4 och att attsats 2 "att tidigare 
lämnat villkorat ägartillskott görs om till ett ovillkorat aktieägartillskott" stryks.

Hans Bertil Sinclair (M) och Johan Petersson (S) yrkar avslag på Åsa Edvardssons 
förslag gällande attsats 2.
 
Jonas Luckmann (SD) yrkar bifall till Åsa Edvardssons förslag gällande attsats 2.

Kenneth Dådring (VF) yrkar att ärendet återremitteras och att det villkorade lånet ska 
betalas tillbaka i en rimlig takt.

Rune Persson (S), Christer Johansson (C), Robert Larsson (KD) och Tommy 
Cedervall (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tommy Cedervall yrkar även 
avslag på Åsa Edvardssons förslag gällande attsats 2 samt avlsag till återremiss.
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Beslutsgång
Efter överläggningarna förklarats avslutade frågar ordföranden kommunfullmäktige om 
ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden meddelar att två förslag till beslut föreligger, dels kommunstyrelsens 
förslag, dels Åsa Edvardssons förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Åsa Edvardssons förslag

Omröstningsresulat
Med 26 ja-röster mot 14 nej-röster, 1 avstår, beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag. Se tabell med omröstningsresultat.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anta föreliggande förslag till reviderade ägardirektiv för Treklövern Bostads AB, 
daterat 2019-11-19,
 
att tidigare lämnat villkorat ägartillskott görs om till ett ovillkorat aktieägartillskott,
 
att utdelningen från bolaget ska bestämmas till 1 500 tkr/år eller maximalt 50% av 
bolagets resultat föregående år,
 
att uppdra åt kommunens ombud att vid bolagsstämman lägga fram det nya ägardirektivet 
för antagande.

Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna och ledamöterna i Vår Framtid - Klippan reserverar 
sig mot beslutet.
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Beslut skickas till 
Treklövern
Kansliet (för uppdatering i författningssamlingen)
_____

Paragrafen är justerad
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2020-02-24

Voteringslista: §15
Ärende: Ägardirektiv för Treklövern Bostads AB,  KS 2016.1595

Voteringslist(or)
Omröstningslista

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
Mikael Persson(C), ledamot X
Ellinor Varady(M), ledamot X
Michael Nemeti(S), 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
Charlotte Eliasson Anderberg(KD), 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
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
Mats Waldemarsson(S), ersättare X
Ida Wennerlund(S), ersättare X
Johan Bengtsson(MP), ersättare X

1 (2)19 (33)



Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2020-02-24

Magnus Frick(SD), ledamot X
Maj-Lise Edvardsson(SD), ersättare X
Helena Dådring(VF), ersättare X
Robert Larsson(KD), ledamot X
Resultat 26 14 1
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§ 16

Svar på motion gällande en äldreomsorg med djur 
KS 2019.0111

Ärendet
Vår Framtid – Klippan, har den 25 februari 2019, lämnat en motion om äldreomsorg med 
djur där man yrkar att kommunfullmäktige beslutar om ett utökat användande av djur 
inom äldreomsorgen samt att verksamheten utvärderas efter ett år. Motionen remitterades 
till socialnämnden som har lämnat ett svar över motionen.
 
Socialnämnden skriver bland annat att det sedan 2015 finns en vårdhund som används 
både inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen i Klippans kommun. I sitt svar 
beskriver nämnden hur förvaltningen arbetar med vårdhunden och rutinerna kring besök 
av vårdhund.
 
Socialförvaltningen anser därmed att det arbetssätt som beskrivs i inlämnad motion redan 
tillämpas i tillräcklig omfattning. Vidare anser Socialförvaltningen att det inte är 
motiverat att ändra på nuvarande arbetssätt beträffande vårdhund eller att ytterligare 
införa fler djur i äldreomsorgen. Detta då nuvarande arbetssätt är en väl avvägd balans 
mellan att tillhandahålla djur i äldreomsorgen visavi att hantera risker med allergier samt 
att säkra en god djurhållning.

Beslutsunderlag
KS § 22/2020
SN § 167/2019
Tjänsteskrivelse, utvecklingsstrateg och socialchef, 2019-11-26
Motion, Vår framtid – Klippan, 2019-02-21

Yrkanden
Kenneth Dådring (VF) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden meddelar att två förslag till beslut föreligger, dels kommunstyrelsen förslag, 
dels Kenneth Dådrings förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att avslå motionen.
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Reservation
Ledamöterna i Vår Framtid - Klippan reserverar sig mot beslutet.

Beslut skickas till 
Socialnämnden
Motionärerna
_____

Paragrafen är justerad
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§ 17

Svar på motion om gratis skolfrukost i Klippans kommuns skolor 
KS 2019.0239

Ärendet
Åsa Edvardsson och Elena Kurenkova (SD) har 2019-04-17 lämnat in en motion om 
gratis skolfrukost i Klippans kommuns skolor.
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har svarat på motionen och 
lyfter framför allt de organisatoriska och ekonomiska utmaningarna med ett bifall till 
motionen.
 
Idag finns redan möjligheten främst för elever i högstadiet att köpa frukostpaket för en 
symbolisk summa. Annars serveras frukost till de elever som har morgonfritids. Barn- 
och utbildningsnämnden framhåller även i sitt yttrande att vid ett eventuellt bifall av 
motionen, skulle det innebära att skolan behöver se över bemanning av matsalar under 
frukostservering, täcka den ökade ekonomiska kostanden (ca 3,2 milj. kr årligen, ej 
fritidshem inräknade) kopplat till inköp av antalet frukostportioner på respektive skola. 
Det skulle också innebära att skolan tar över ansvaret för eleverna tidigare och då måste 
man säkerställa att mer personal finns i tjänst tidigare, både i matsalarna och på skolan.
 
Om beslutet blir att införa gratis skolfrukost måste alla elever beredas möjligheten att ta 
del av frukosten enligt principen likvärdig skola.

Yrkanden
Rune Persson (S) och Tommy Cedervall (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
KS § 23/2020
BUN § 105/2019
Motion, Sverigedemokraterna, 2019-04-17
Tjänsteskrivelse, verksamhetschef grundskola, 2019-11-05

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen

23 (33)



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-02-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden
Motionärerna
_____

Paragrafen är justerad
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2020-02-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18

Svar på motion om att iordningsställa badplatser i Klippans kommun 
KS 2019.0342

Ärendet
Vår Framtid – Klippan har 2019-06-20 lämnat in en motion där man vill att utredning ska 
göras kring före detta naturbadplatser. Motionären pekar på att många väljer bort havsbad 
av kostnadsskäl eller väljer bort våra friluftsbad på grund av kloreringen, och man ser 
naturbaden som ett alternativ till dessa.
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden, som har lämnat ett svar på 
motionen. Kultur- och fritidsförvaltningen skriver att man idag driver tre klorerade bad 
samt ett naturbad och ser inte att behovet av fler bad är realistiskt ur driftsynpunkt samt 
kompetenssynpunkt. Vidare skriver nämnden att kultur- och fritidsförvaltningen inte har 
kompetensen att själva utreda möjligheten att anlägga nya naturbad, varför detta 
utredningsuppdrag i sådana fall behöver upphandlas, alternativt om tekniska 
förvaltningen innehar kompetensen.
 
Tekniska förvaltningen har fått yttra sig i ärendet och avgett följande svar:
”Teknisk förvaltning har idag inte kompetens och kapacitet att anlägga nya naturbad. 
Kompetens för projektering och anläggande behöver i så fall att upphandlas och medel 
behöver anvisas i kommunens budget.”

Beslutsunderlag
KS § 24/2020
KFN § 150/2019
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen 2019-11-05
Motion från Vår Framtid, 2019-06-20

Yrkanden
Michael Nemeti (S) och Ingegerd Hagelin (M) yrkar avlag till motionen

Kenneth Dådring (VF), Åsa Edvardsson (SD) och Jonas Luckmann (SD) yrkar bifall till 
motionen.

Beslutsgång
Efter överläggningarna förklarats avslutade meddelar ordföranden att två förslag till 
beslut föreligger, dels kommunstyrelsens förslag, dels Kenneth Dådrings förslag. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag.
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Votering begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Kenneth Dådrings förslag

Omröstningsresultat
Med 25 ja-röster mot 16 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens 
förslag att avslå motionen. Se tabell med omröstingsresultat.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.
 

Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna och Vår Framtid - Klippan reserverar sig mot 
beslutet.

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden
Motionärerna
_____

Paragrafen är justerad

26 (33)



Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2020-02-24

Voteringslista: §18
Ärende: Svar på motion om att iordningsställa badplatser i Klippans kommun,  KS 2019.0342

Voteringslist(or)
Omröstningslista

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
Mikael Persson(C), ledamot X
Ellinor Varady(M), ledamot X
Michael Nemeti(S), 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
Charlotte Eliasson Anderberg(KD), 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
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
Mats Waldemarsson(S), ersättare X
Ida Wennerlund(S), ersättare X
Johan Bengtsson(MP), ersättare X
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2020-02-24

Magnus Frick(SD), ledamot X
Maj-Lise Edvardsson(SD), ersättare X
Helena Dådring(VF), ersättare X
Robert Larsson(KD), ledamot X
Resultat 25 16 0
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§ 19

Svar på motion angående klimatanpassning 
KS 2019.0238

Ärendet
Åsa Edvardsson (SD) har, 2019-04-17 inkommit med en motion där hon yrkar att plan- 
och byggavldeningen tar fram en skyfallsrapport/klimatanpassningsplan.
 
Plan- och byggavdelningen har tagit fram ett svar på motionen. I arbetet med att ta fram 
en ny detaljplan för villor och radhus vid Älvdalens grönområde påpekade Länsstyrelsen 
under samrådet att skyfallsfrågan behöver belysas grundligare. Med anledning av detta 
beställdes en skyfallsutredning och i samråd med konsulten beslutades att utöka 
beräkningsområdet till att omfatta hela kommunen.
Tekniskt innebar detta inget merarbete då man ändå måste sätta upp en större 
terrängmodell som man simulerar mot olika klimatscenarier i ett datorprogram.
 
Plan- och byggavdelningen inväntar fortfarande resultatet, men det material vi kommer få 
kan läggas in i vårt kartsystem och blir då ett utmärkt planeringsunderlag vid kommande 
detalj- och översiktsplanering. Risker med ett förändrat klimat kan också med fördel 
behandlas i kommunens Risk- och sårbarhetsanalys.

Beslutsunderlag
KS § 25/2020
Plan- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2019-12-13
Motion från Sverigedemokraterna 2019-04-17

Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) och 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, dels Åsa Edvardssons förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Åsa Edvardssons förslag
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Omröstningsresultat
Med 25 ja-röster mot 15 nej-röster, 1 avstår, beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. Se tabell med omröstningsresultat.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.
 

Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna och ledamöterna i Vår Framtid - Klippan reserverar 
sig mot beslutet.
 

Beslut skickas till 
Motionärerna
Planarkitekten
_____

Paragrafen är justerad
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2020-02-24

Voteringslista: §19
Ärende: Svar på motion angående klimatanpassning,  KS 2019.0238

Voteringslist(or)
Omröstningslista

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
Mikael Persson(C), ledamot X
Ellinor Varady(M), ledamot X
Michael Nemeti(S), 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
Charlotte Eliasson Anderberg(KD), 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
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
Mats Waldemarsson(S), ersättare X
Ida Wennerlund(S), ersättare X
Johan Bengtsson(MP), ersättare X
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2020-02-24

Magnus Frick(SD), ledamot X
Maj-Lise Edvardsson(SD), ersättare X
Helena Dådring(VF), ersättare X
Robert Larsson(KD), ledamot X
Resultat 25 15 1
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§20

Delgivningsärenden

Ärendet
Följande ärenden delges kommunfullmäktige:
- Sammanträdesprotokoll från överförmyndarnämnden 4K 2020-01-28, bruttorisklista för 
intern kontroll
- Barn- och utbildningsnämndens beslut om taxor och avgifter för uthyrning av 
samlingslokaler
- Kvartalsrapport 4 Konsumentrådgivning
- Meddelande från Länsstyrelsen i Skåne om ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige för Vår Framtid - Klippan

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.
_____
 

Paragrafen är justerad
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