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Jessica Svensson (S)
Lars-Erik Stadler (SD)
Therese Långberg (M)  ersätter Ingegerd Hagelin (M)
Kristina Jonsson (M)  ersätter Ellinor Varady (M)
Thomas Andresen (M)  ersätter Hans Bertil Sinclair (M)
Diana Broman (C) §§107-111, §§113-122 ersätter Börje Norén (C)
Anders Andersson (KD)  ersätter Bodil Andersson (KD)
Rose-Marie Svensson (S)  ersätter Rune Persson (S)
Johan Bengtsson (MP)  ersätter Karoline Lexenius (MP)
Joakim Olsson (SD)
Robert Larsson (KD)
Christer Persson (M)

Utses att justera Johan Petersson
Åsa Edvardsson

Justeringens plats och 
tid

Kommunhusets, kansliavdelningen ,  2020-12-23   10:00

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
2020-12-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 107 Val av justerare
§ 108 Fastställelse av dagordning
§ 109 Avsägelse från Simone Nilsson (M) gällande uppdrag som ersättare i 

Kommunfullmäktige
§ 110 Avsägelse från Boris Svensson (S) gällande uppdrag som ledamot i 

Medelpunkten
§ 111 Interpellation om vilka åtgärder som kommer att föreslås Barn- och 

utbildningsnämnden samt om nämnden har fått någon information 
om tillskott av Covid-19 pengar i budget 2021

§ 112 Förslag till ny renhållningstaxa för 2021 och reviderad 
renhållningsordning

§ 113 Ändrade bidragsbestämmelser för studieförbunden fr o m 2021
§ 114 Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening
§ 115 Hemställan från Kommunalförbundet AV Media Skåne om att anta 

tre nya medlemmar samt godkännande av ny förbundsordning
§ 116 Svar på motion från Vår Framtid om utredning av kostnader och 

effekter av kommunanställda ordningsvakter
§ 117 Svar på motion från Vår Framtid gällande flaggning för Sveriges två 

folk
§ 118 Svar på motion från Vår Framtid gällande parkeringstider
§ 119 Motion från Liberalerna om att alla skall ha tillgång till allmänna 

kommunikationer
§ 120 Motion från Vår Framtid om att värna det kommunala vetot
§ 121 Motion från Vår Framtid om beslut utifrån ett barn-, äldre- och 

funktionshinderperspektiv
§ 122 Delgivningsärenden
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§107

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att utse Johan Petersson (S) och Åsa Edvardsson (SD) att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll onsdagen den 23 december klockan 10:00.
 
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§108

Fastställelse av dagordning

Ärendet
Fastställande av dagordning föreligger.
 
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att fastställa dagordningen.

_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109

Avsägelse från Simone Nilsson (M) gällande uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige 
KS 2020.0427

Ärendet
Simone Nilsson (M) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Simone Nilssons avsägelse, 2020-11-05
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att befria Simone Nilsson (M) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och
 
att begära ny rösträkning hos Länsstyrelsen i Skåne.
 
_____

Beslut skickas till 
Simone Nilsson
Länsstyrelsen i Skåne
Kansliavdelningen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110

Avsägelse från Boris Svensson (S) gällande uppdrag som ledamot i 
Medelpunkten 
KS 2020.0432

Ärendet
Boris Svensson (S) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Medelpunkten.
 
Beslutsunderlag
Avsägelse från Boris Svensson
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att befria Boris Svensson (S) från uppdraget som ledamot i Medelpunkten,
 
att till ny ledamot utse Anna Andresen (M) och till ny ersättare utse Boris Svensson (S).
 
_____

Beslut skickas till 
Medelpunkten
Boris Svensson
Anna Andresen
Kansliavdelningen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 111

Interpellation om vilka åtgärder som kommer att föreslås Barn- och 
utbildningsnämnden samt om nämnden har fått någon information 
om tillskott av Covid-19 pengar i budget 2021 
KS 2020.0436

Ärendet
Tommy Cedervall (L) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande om nämndens besparingar inför budget 2021 samt om nämnden har fått 
information om tillskott av Covid-19 pengar i budget för 2021.
 

Beslutsunderlag
Interpellation från Tommy Cedervall, 2020-11-17
Svar på interpellation, 2020-12-08

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige januari 2021

Paragrafen är justerad

8 (25)



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 112

Förslag till ny renhållningstaxa för 2021 och reviderad 
renhållningsordning 
KS 2020.0392

Ärendet
Renhållningstaxan och renhållningsföreskrifterna behöver anpassas på grund av att 
lagstiftningen ändrats. Det finns samtidigt behov av att effektivisera insamling genom att 
begränsa antal valmöjligheter samt att undanröja tolkningsutrymme i texten. I Nårabs 
förslag höjs renhållningstaxan med 1,0 %. Höjningen ligger över index för augusti men 
samtidigt har lönerevision för 2020 ännu inte genomförts och renhållningsverksamheten 
går också med underskott.
 
I renhållningsföreskrifterna ersätts begreppet ”hushållsavfall” med ”kommunalt avfall” i 
enlighet med miljöbalken kap 15. Förtydligande görs också avseende avfall från 
avloppsanläggningar, tidigare kallat slam.
 
Jäv
Diana Broman (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
 
Beslutsunderlag
KS § 158/2020
Missiv ”Renhållningsföreskrifter och Renhållningstaxa för 2021” daterat 2020-10-13
Renhållningstaxa för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner
Renhållningsordning: Renhållningsföreskrifter för Klippan, Perstorp och Örkelljunga 
kommuner
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna förslag till ny renhållningstaxa samt reviderad renhållningsordning att gälla 
från och med 2021-01-01.
 
_____
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Nårab
Kanaliavdelningen (uppdatering KFS)
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 113

Ändrade bidragsbestämmelser för studieförbunden fr o m 2021 
KS 2020.0389

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden föreslår ändrade bidragsbestämmelser för studieförbunden.
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 123 om ”Nya bidragsregler för 
föreningsbidrag”. I samband med omläggningen av samtliga föreningsbidrag i 
kommunen var tanken att även införa ny bidragsmodell för studieförbunden. Det visade 
sig inte helt enkelt varför förvaltningen och nämnden vid den tidpunkten valde lyfta ur 
den för vidare beredning av ärendet.

Det nya förslaget till bidragsbestämmelser för studieförbunden bygger på grundtankarna i 
det nya bidragssystemet, d v s i dialog, behovsanpassat och att bidragen ska bidra till att 
utveckla en mångfald av verksamhet för medborgarna i kommunen. Kultur- och 
fritidsnämnden föreslår att studieförbunden inte ska kunna söka bidrag för verksamhet för 
medlemsorganisationer och föreningar som är bidragsberättigade i Klippans kommun. 
Dessa föreningar söker bidrag direkt från kommunen i verksamhetsbidragsansökan. 
Bidraget föreslås delas upp i två poster, en kvantitativ del och en kvalitativ del.
 
Förslaget har varit ute på remiss hos de olika studieförbunden och en del synpunkter har 
inkommit.
 
Enligt skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen har ett ord fallit bort i underlaget. 
Stycket är på sidan ett i arbetsmaterialet under rubriken Förslag till ny bidragsmodell. 
Ordet kvantitativa finns inte med i texten. Förvaltningen föreslår att studieförbunden ej 
skall kunna söka kvantitativa bidrag för verksamhet för medlemsorganisationer och 
föreningar som är bidragsberättigade i Klippans kommun. Dessa föreningar söker bidrag 
direkt från Klippans kommun i verksamhetsbidragsansökan.
 
Beslutsunderlag
Skrivelse om tillägg/redaktionell ändring i bestämmelserna, 2020-12-10
KS §143/2020
KFN § 92/2020
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2020-08-18.
Förslag på ny bidragsmodell för studieförbundsbidrag, ver 2, augusti 2020.
Remissvar från Kulturens studieförbund, 2020-08-12.
Remissvar från Sensus, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, 2020-08-06
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkande
Michael Nemeti (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag inkl. redaktionell ändring. I 
yrkandet instämmer Christer Johansson (C) som även lägger ett tilläggsyrkande om att 
reglerna ska utgå från Folkbildningsrådets bestämmelser. I sistnämnda yrkande 
instämmer Johan Petersson (S).
 
Johan Bengtsson (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslagen och bedömer att kommunfullmäktige bifallit 
kommunstyrelsens förslag inkl redaktionell ändring samt tilläggsyrkande.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anta den nya bidragsmodellen för studieförbundsbidrag börjar gälla fr o m 1 januari 
2021,
 
att bidraget delas upp i två poster, en kvantitativ del och en kvalitativ del och att 
nuvarande bidragspost för folkbildning fördelas 50/50 mellan de två delarna,
 
att reglerna ska utgå från Folkbildningsrådets bestämmelser,
 
att notera den redationella ändringen enligt beskrivning i ärendet, samt
 
att modellen utvärderas tre år efter införandet.
 

Protokollsanteckning
Johan Petersson (S) medges att lämna följande protokollsanteckning:
I förslaget ska studieförbunden ej kunna söka bidrag för verksamhet för 
medlemsorganisationer som är bidragsberättigade i Klippans kommun. Detta medför en 
uppenbar risk att mindre studietimmar kommer rapporteras in och Klippans kommuns 
andel av studietimmar nationellt kommer minska. Det är också tråkigt att det påstås att 
studieförbund och föreningar fuskar med bidragen utan att någon form av stöd för detta 
redovisas.
 
_____
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden
Kansliavdelningen (bevakning 3 år)

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 114

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 
KS 2020.0345

Ärendet
Vid Kommuninvests föreningsstämman 2020-04-16 beslutades om förändrade stadgar. 
Förändringen avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests fortsatta 
kapitalisering. I tjänsteskrivelsen i ärendet beskrivs sammanfattat för Klippans kommun 
viktiga punkter.
 
- En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar 
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. Beslutet vid 
stämman 2020 avser åren 2021 till 2024.
- En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.
- Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner succesivt ökar från 900 till 
1300 kr per invånare år 2021 till 2024.
- Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobeslutet det vill säga första 
gången 2021. Insatskapital ska för 2021 uppgå till 1000 kr per invånare, 2022 till 1100 
kr/inv, 2023 till 1200 kr/inv och 2024 till 1300 kr/inv.

För Klippans kommun innebär det en ytterligare kapitalinsats om 1,75 mnkr per år under 
perioden 2021 till 2024. Kapitalinsatsen ska betalas till Kommuninvest senast 30 juni 
respektive år.
 
Beslutsunderlag
KS § 145/2020
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2020-10-07
Bilaga 1 Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening
Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under 
åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett maximalt belopp om 1 300 kr per invånare.
 
_____
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115

Hemställan från Kommunalförbundet AV Media Skåne om att anta tre 
nya medlemmar samt godkännande av ny förbundsordning 
KS 2020.0395

Ärendet
Kommunalförbundet AV Medias direktion har vid möte 2020-03-09 och 2020-05-04 
enhälligt fattat beslut om att godkänna de tre kommunerna Kristianstad, Hörby och Höörs 
ansökan om medlemskap. Med anledning därav hemställer direktionen i 
kommunalförbundet AV Media Skåne om att Klippans kommun antar de tre nya 
kommunerna med inträde i förbundet den 1 januari 2021 och i samband med detta även 
godkänner ny förbundsordning att börja gälla från den 1 januari 2021.
 
Utöver att förbundsordningen är uppdaterad utifrån tre nya medlemmar, har den 
uppdaterats med uppgifter om beslut om inkallelseordning, att sammanträda med 
ledamöter på distans samt initiativrätt för revisorerna. Den är även kompletterad med 
uppgifter om att årets resultat ska tillföras det egna kapitalet upp till 9 000 000 kr och att 
överskjutande del ska delas ut till medlemskommunerna. Fördelningen är baserad på 
respektive medlems andel av den totala folkmängden vid ingången av året före 
räkenskapsåret.
 
Jäv
Tonny Svensson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
 
Beslutsunderlag
KS § 168/2020
Tjänsteutlåtande från kansliavdelningen 2020-10-28
Hemställan från AV Media Skåne inkommen 2020-10-19
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anta de tre nya kommunerna med inträde i förbundet den 1 januari 2021, samt
 
att godkänna ny förbundsordning som börjar gälla den 1 januari 2021.
 
_____
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
AV Media

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 116

Svar på motion från Vår Framtid om utredning av kostnader och 
effekter av kommunanställda ordningsvakter 
KS 2019.0174

Ärendet
Kenneth Dådring (VF) har lämnat in en motion om utredning av kostnader och effekter 
för kommunanställda ordningsvakter. Fullmäktige återremitterade 
(minoritetsåterremiss) 2019-09-23 motionen för ytterligare utredning och svar på 
motionens yrkande. I ärendet föreligger ett svar från säkerhetschefen.
 
Beslutsunderlag
KS § 148/2020
Tjänsteskrivelse från kris- och säkerhetssamordnaren 2020-03-16
Motionen inkommen 2019-03-25
 
Yrkande
Åsa Edvardsson (SD) och Johan Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag 
till beslut.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anse motionen besvarad.
 
_____

Beslut skickas till 
Vår Framtid Klippan
Säkerhetschefen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 117

Svar på motion från Vår Framtid gällande flaggning för Sveriges två 
folk 
KS 2020.0174

Ärendet
Vår Framtid har lämnat in en motion om att Klippans kommun ska hissa flaggan för 
Sveriges två folk på respektive nationaldag.
Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen för yttrande och föreslår att motionen 
bifalles.
 
Beslutsunderlag
KS § 149/2020
KFN § 94/2020
Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, 2020-06-25
Motion från Vår Framtid - Klippan
 
Yrkande
Åsa Edvardsson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Johan Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och bedömer att kommunfullmäktige bifallit 
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till 
kommunstyrelsens förslag om bifall och Nej-röst för Åsa Edvardssons förslag om avslag. 
Om-röstningen utfaller med 25 Ja-röster, 7 Nej-röster samt en som avstår, se 
omröstningslista.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att bifalla motionen.
 
Reservation
Åsa Edvardsson, Marie Brinck, Ralf Scott, Joakim Olsson, Christina Petersson, Oscar 
Einarsson och Lars-Erik Stadler samtliga (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag.
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Kommunfullmäktige
2020-12-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

_____

Beslut skickas till 
Vår Framtid - Klippan
Kultur- och fritidsnämnden (för verkställan)

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118

Svar på motion från Vår Framtid gällande parkeringstider 
KS 2020.0173

Ärendet
Vår Framtid – Klippan, har inkommit med en motion om att se över parkeringstiderna så 
att företagarna och kunderna inte begränsas av parkeringstiderna i Klippan centrum. I 
ärendet föreligger svar från tekniska förvaltningen.
 
Beslutsunderlag
KS § 150/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-22
Motion från Vår Framtid om parkeringsridet, 2020-03-19
 
Yrkande
Johan Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att avslå motionen då nuvarande parkeringstider uppfyller de krav som ställts på ett 
levande centrum.
 
_____

Beslut skickas till 
Vår Framtid Klippan
Tekniska förvaltningen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 119

Motion från Liberalerna om att alla skall ha tillgång till allmänna 
kommunikationer 
KS 2020.0437

Ärendet
Tommy Cedervall (L) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion där han yrkar 
följande:

 buss 518 på sikt ska ha Eslöv som slutdestination, istället för Stehag.
 kommunen i samarbete med Region Skåne ser över antal, placering och 

utformningen av hållplatserna för buss 518 inom kommunen.
 man på sikt ser över samtliga busshållplatser i kommunen så att dessa är 

trafiksäkra och har tillgång till parkering för två och fyrhjuliga fordon.
 
Beslutsunderlag
Motion från Tommy Cedervall (L), inkom 2020-11-17
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
 
_____
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 120

Motion från Vår Framtid om att värna det kommunala vetot 
KS 2020.0471

Ärendet
Vår Framtid - Klippan har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att värna det 
kommunala vetot i frågan om vindkraftverk. Partiet vill att kommunstyrelsen omedelbart 
och med tydlighet tillskriver Sveriges miljöminister, energiminister och 
landsbygdsminister i frågan och att det tydligt framgår att vi fortsatt värnar det 
kommunala vetot i frågan.
 
Beslutsunderlag
Motion från Vår Framtid - Klippan, 2020-11-19
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 121

Motion från Vår Framtid om beslut utifrån ett barn-, äldre- och 
funktionshinderperspektiv 
KS 2020.0472

Ärendet
Vår Framtid - Klippan har till kommunfullmäktige lämnat en motion där man vill att det i 
samtliga beslut som kommunen tar ska konsekvenser ur ett barn-, äldre- och 
funktionsbegränsningsperspektiv beaktas, samt att det i protokoll framgår att nämnda 
perspektiv har beaktats.
 
Beslutsunderlag
Motion från Vår Framtid - Klippan, 2020-11-19
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

24 (25)



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-12-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§122

Delgivningsärenden

Ärendet
Kommunfullmäktige delges information om följande ärenden:

 Protokoll 2020-10-12, Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne
 Revisorernas granskning av delårsrapport 2020-08-31 AV Media
 Protokoll över inspektion av den gemensamma Överförmyndarnämnden 4K

 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.
 
_____

Paragrafen är justerad
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