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Elin Luckman (SD)
Ola Persson (S)
Jessica Svensson (S)
Lars-Erik Stadler (SD)
Bodil Andersson (KD)
Johan Bengtsson (MP)  ersätter Karoline Lexenius (MP)

Utses att justera Christer Johansson
Marie Brinck

Justeringens plats och 
tid

Kansliavdelningen, Kommunhuset ,  2020-05-29   08:00

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
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§ 52 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 1:a kvartalet 2020

3 (17)



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§42

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att utse Christer Johansson (C) och Marie Brinck (SD) att jämte ordförande justera 
dagens protokoll 2020-05-29 kl. 08:00 på kansliavdelningen, Klippans kommunhus.
 
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§43

Föredragningslista

Ärendet
Fastställande av föredragningslista föreligger. Tilkommande ärenden:
 

 Avsägelse från Mattias Lexenius (MP) från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige

 Avsägelse från Åsa Edvardsson (SD) från uppdrag som nämndeman i 
Helsingborgs Tingsrätt

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att fastställa föredragningslistan.
 
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44

Avsägelse från Mattias Lexenius (MP) från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 
KS 2020.0237

Ärendet
Mattias Lexenius (MP) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.
 
Beslutsunderlag
Avsägelse från Mattias Lexenius inkommen 2020-05-25
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att befria Mattias Lexenius (MP) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, 
samt
 
att begära ny rösträkning för Miljöpartiet hos Länsstyrelsen i Skåne.
 
_____

Beslut skickas till 
Mattias Lexenius
Länsstyrelsen i Skåne
Kansliavdelningen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45

Avsägelse från Åsa Edvardsson (SD) från uppdrag som nämndeman i 
Helsingborgs Tingsrätt 
KS 2020.0238

Ärendet
Åsa Edvardsson (SD) har lämnat in en begäran om avsägelse från uppdraget som 
nämndeman i Helsingborgs Tingsrätt.
 
Beslutsunderlag
Avsägelse inkommen 2020-05-25
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att befria Åsa Edvardsson (SD) från uppdraget som nämndeman vid Helsingborgs 
Tingsrätt, samt
 
att utse Carsten Flensburg (SD) till ny nämndeman.
 
_____

Beslut skickas till 
Åsa Edvardsson
Carsten Flensburg
Kansliavdelningen
HelsingborgsTingsrätt (inkl. förvaltarfrihetsbevis)
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 46

Granskning av upphandling, genomförande och uppföljning av 
investeringar 
KS 2020.0075

Ärendet
KPMG har, på uppdrag av revisorerna, granskat upphandling, genomförande och 
uppföljning av investeringar. Det övergripande syftet med granskningen har varit att 
bedöma huruvida kommunstyrelsen har haft tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll 
över projekten Snyggatorpskolan, Sågen och Kungsfiskareskolan.
 
Den sammanfattade bedömningen är att investeringsprojekten säkert bidrar positivt till 
kommunen i form av nya och fräscha skolor och lokaler. Investeringsprojekten förefaller 
dock lite svåra att följa avseende tid, kostnad och innehåll för vissa projekt och man 
rekommenderar kommunstyrelsen ett antal åtgärder för att förbättra förutsättningarna för 
styrning, uppföljning och kontroll.
 
Tekniska förvaltningen har lämnat kommentarer och förbättringsåtgärder på 
revisionsrapportens synpunkter som bland annat handlar om att säkerställa riktlinjer för 
hur projekten ska dokumenteras, undvika namnbyten för projekten över tid, uppmuntra 
långsiktig planering över etapper, granska och utvärdera projektens totalkostnad och 
utförande när projekten är färdigställda, samt att utvärdera projekten mot framtagna 
effektmål.
 
Beslutsunderlag
KS § 67/2020
Granskningsrapport av upphandling, genomförande och uppföljning av investeringar
Tekniska förvaltningens yttrande, 2020-04-15
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera kommunstyrelsens svar till revisionsrapporten.
 
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47

Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna 
KS 2020.0076

Ärendet
På uppdrag av den förtroendevalda revisionen har KPMG haft i uppdrag att granska hur 
kommunstyrelsen utövar sin uppsiktplikt över nämnderna och om kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt utövas på ett ändamålsenligt sätt. Revisionens sammanfattande bedömning 
är att det i kommunen finns en ändamålsenlig och effektiv modell för styrning och 
uppföljning och att det finns en gemensam och beprövad modell för intern kontroll som 
tillämpas på ett enhetligt sätt av nämnder och kommunstyrelsen. Revisionen 
rekommenderar kommunstyrelsen att uppdatera sitt reglemente med hänvisning till rätt 
version av kommunallagen (2017:725). En uppdatering kommer att ske i samband med 
revidering av reglementet.
 
Beslutsunderlag
KS § 68/2020
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-04-13
Granskningsrapport gällande kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.
 
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 48

Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 
KS 2020.0077

Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat rutinerna avseende 
verkställighet av fullmäktiges beslut. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen och nämnder har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att 
säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras.
 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnder i stora delar 
säkerställer att kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras, men att 
rutinerna för detta behöver vidareutvecklas och dokumenteras för att bli fullt 
ändamålsenliga. Bedömningen grundas på att nämnderna ganska väl har lyckats att 
verkställa fullmäktigebesluten från 2016-2017. Detta då 80 procent av beslut av 
verkställighets- och uppdragskaraktär har verkställts. Bedömningen grundar sig också på 
att uppföljningsinsatserna som genomförs täcker in ett stort antal sorters beslut men inte 
alla. Ärendehandboken utgör ett bra stöd då den innehåller skriftliga rutiner för 
ärendehanteringsprocessen. Det saknas dock dokumenterade rutiner för uppföljning av 
beslut. Vidare grundar sig bedömningen på att återrapportering inte sker till 
kommunfullmäktige av verkställda beslut, med undantag för besluten gällande 
beredningen av motioner.
 
Utifrån bedömning och slutsats rekommenderas kommunstyrelsen att:
 
- Vidareutveckla och dokumentera rutinerna för uppföljningen så att den omfattar alla 
slags beslut av verkställighet- och uppdragskaraktär.
- Utarbeta en rutin för återkoppling till kommunfullmäktige gällande verkställigheten av 
beslut.
 
Kansliavdelningen har lämnat kommentarer och förslag på förbättringar om att en separat 
rutin tas fram för återrapportering av ej verkställda beslut och att nämndernas 
reglementen uppdateras vad gäller redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige. 
Uppgifter om uppföljning och återrapportering bör även skrivas in i fullmäktiges 
arbetsordning.
 
Beslutsunderlag
KS § 69/2020
Kansliavdelningens yttrande,2020-03-12
Remiss från revisorerna
Grankskningsrapport
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.
 
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49

Biblioteksplan 2020 
KS 2016.1505

Ärendet
Klippans kommun är ålagda enligt bibliotekslagen att ha en biblioteksplan. Nuvarande 
plan gäller fram till 2019-12-31 och en ny måste tas fram. Eftersom en utredning kring 
kommuens skolbibliotektsverksamhet pågår önskar kultur- och fritidsförvaltningen 
avvakta med en ny plan gällande kommunens samtliga bibliotek. Därför föreslår man att 
nuvarande biblioteksplan förlängs med ett år, att gälla till och med 2020-12-31.
 
Kultur- och fritidsförvaltningen önskar även att kommunfullmäktige uppdrar åt kultur- 
och fritidsnämnden att i nära samverkan med barn- och utbildningsnämnden ta fram en 
biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i kommunen att gälla år 2021-2024.

Beslutsunderlag
KS § 33/2020
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen, 2019-12-11
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 121, 2019-12-05
Bibliioteksplan för Klippans kommun 2016-2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att förlänga nu gällande biblioteksplan med ett år, till 2020-12-21, samt
 
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att i samverkan med barn- och 
utbildningsnämnden ta fram en biblioteksplan för 2021-2024 för kommunens alla 
bibliotek.
 
_____

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 50

Årsredovisning 2019 för Söderåsens miljöförund 
KS 2019.0455

Ärendet
För 2019 redovisar Söderåsens Miljöförbund ett resultat på +0,5 mnkr jämfört med 
budgeterat resultat som uppgick till +0,4 mnkr, överskottsmålet för 2019 är därmed 
uppfyllt. Handlingsplanens mål om ett resultat på 0,6 mnkr uppnåddes dock ej. 
Balanskravsresultatet 2019 uppgår till +0,5 mnkr. Från 2017 och 2018 finns ett negativt 
balanskravsresultat som ska återställas inom tre år med 699 tkr.
 
Förbundet bedömer att verksamheten i det stora hela utvecklats i positiv riktning och att 
verksamheten bedrivits enligt god ekonomisk hushållning. I revisionsberättelsen framgår 
att bedömning görs att direktionen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. De övergripande verksamhetsmålen har 
uppfyllts däremot har målen för personal endast delvis uppfyllts. De finansiella målen har 
uppfyllts. Balanskravet har uppfyllts och delat av tidigare års negativa resultat har 
reglerats. Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppfyllts 
under året. Notering görs vidare kring framtida ekonomiska utmaningar för att klara 
uppdraget med en ekonomi i balans.
 
Revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 
samt de enskilda ledamöterna och att årsredovisningen godkänns.

Jäv
Åsa Edvardsson (SD) och Kenth Lodesjö (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
 
Beslutsunderlag
KS § 64/2020
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-04-08
Sammanträdesprotokoll direktionen 2020-03-03 § 21
Årsredovisning 2019 för Söderåsens miljöförbund
Revisionsberättelse för år 2019 daterad 2020-03-24
Granskningsrapport av årsbokslut och årsredovisning 2019 från EY

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning 2019 för Söderåsens miljöförbund, samt
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Kommunfullmäktige
2020-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att bevilja förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsår 2019.
 
_____

Beslut skickas till 
Söderåsens Miljöförbund
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51

Redovisning partistöd 2019 samt utbetalning 2020 
KS 2020.0057

Ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige fatta beslut om utbetalning av lokalt 
partistöd. Förutsättning för utbetalning är att redovisning lämnas av respektive parti om 
hur erhållna partistöd använts.  Partierna ska senast 31 mars lämna redovisning för 
gångna året ihop med granskningsintyg som fastslår om redovisningen ger en rättvisande 
bild av hur partiet har använt partistödet. Respektive politiskt parti utser särskild 
granskare. Till granskningen ska även bifogas balans- och resultatrapport samt 
revisionsrapport. Enligt de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna gällande 
partistöd, utbetalas inget partistöd till partier som inte lämnar redovisning och 
granskningsrapport.
 
Till grund för utbetalning av partistöd 2020, ligger redovisningen för år 2019. 
Redovisning har inkommit från; Liberalerna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, 
Sverigedemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och 
Miljöpartiet och Vår Framtid – Klippan.
 
Kommunfullmäktiges presidium har 2020-04-27 granskat redovisningarna.
 

Beslutsunderlag
KS § 74/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse
Redovisning från Liberalerna,
Redovisning från Centerpartiet,
Redovisning från Vänsterpartiet,
Redovisning från Sverigedemokraterna,
Redovisning från Moderaterna,
Redovisning från Socialdemokraterna,
Redovisning från Kristdemokraterna,
Redovisning från Miljöpartiet,
Redovisning från Vår Framtid – Klippan,
Presidiets intyg om grankning av partistöd

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att notera partiernas redovisningar av erhållet partistöd för år 2019.
 
att godkänna utbetalning av partistöd för år 2020 för de partier som inkommit med 
redovisning.
 

Parti                                    Grundstöd    Mandatstöd                        Totalt
Liberalerna                          20 000           10 000                                 30 000
Centerpartiet                       20 000           30 000                                 50 000
Vänsterpartiet                     20 000           10 000                                 30 000
Sverigedemokraterna         20 000           130 000                               150 000
Moderaterna                       20 000           70 000                                 90 000
Socialdemokraterna            20 000           100 000                               120 000
Kristdemokraterna              20 000           30 000                                 50 000
Vår Framtid – Klippan         20 000           20 000                                 40 000
Miljöpartiet                           20 000           10 000                                 30 000
Totalsumma                        180 000         410 000                               590 000
 
_____

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen
Liberalerna
Centerpartiet
Vänsterpartiet 
Sverigedemokraterna 
Moderaterna 
Socialdemokraterna 
Kristdemokraterna 
Miljöpartiet 
Vår Framtid – Klippan

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-05-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 52

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 1:a kvartalet 2020 
KS 2020.0209

Ärendet
När en beviljad insats inte verkställts inom tre månader ska ansvarig nämnd rapportera 
detta till kommunens revisorer, kommunfullmäktige och IVO.

Socialnämnden har till IVO rapporterat in 27 ärenden som ej har blivit verkställda inom 3 
månader från beslutsdag.
 
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut från socialnämndens ordförande daterad 2020-04-28
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera informationen.
 
_____

Paragrafen är justerad
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