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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2021-05-24, kl  19:00
Plats: Regnbågen, Östra Teatergatan 7 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 justeringsperson  

Ärendet i korthet
Två justeringspersoner ska utses, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att utse NN och NN att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
_____

2. Fastställande av föredragningslista  

Ärendet i korthet
Fastställande av föredragningslista föreligger.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att fastställa föredragningslistan.
_____

3. Söderåsens miljöförbunds årsredovisning 2020  

Sammanfattning
Söderåsens Miljöförbund har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 2020-12-
31 som varit föremål för revisionsgranskning.
 
Beslutsunderlag
KS § 50/2021
Ekonomichefens tjänsteksrivelse, 2021-04-29
Sammanträdesprotokoll direktionen 2021-03-23 § 15
Årsredovisning 2020 för Söderåsens miljöförbund
Revisionsberättelse för år 2020 daterad 2021-04-07
Granskningsrapport av årsbokslut och årsredovisning 2020 från EY
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna årsredovisning 2020 för Söderåsens miljöförbund samt
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att bevilja förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsår 
2020.

4. Mat- och måltidspolicy  

Sammanfattning
En måltidspolicy är ett viktigt stöd för att kvalitetssäkra mat och måltider inom 
kommunens samtliga verksamheter och för en enhetlig syn på likvärdiga måltider, 
kvalité och inriktning.
 
Beslutsunderlag
KS §47/2021
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-14
Mat- och måltidspolicy inom Klippans kommun
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att fastställa Mat- och måltidspolicy inom Klippans kommun med ändringsyrkande 
från Johan Petersson om att stycket om vegansk kost under punkten "servera säker 
mat" utgår.

5. IT-policy  

Sammanfattning
Föreslagen policy innefattar en inriktning gällande kommunens IT-tjänster i 
vardagen. Här tydliggörs hur kommunen vid varje tidpunkt behöver kunna leverera 
tjänster och lösningar som möter den vardag som vi lever och verkar i.
 
Beslutsunderlag
KS § 53/2021
Nu gällande IT-policy antagen av kommunfullmäktige 2002-11-27
Förslag till ny IT-policy
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-30
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anta föreliggande förslag till reviderad IT-policy för Klippans kommun att gälla 
från och med 2021-06-01 samt
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att den tidigare policyn därmed upphävs från samma datum.

6. Redovisning av lokalt partistöd 2020 samt beslut om 
utbetalning av partistöd 2021

 

Sammanfattning
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. Lagstiftaren har angett att 
partistöd ska användas lokalt för att stärka den lokala demokratin.
 
Beslutsunderlag
KS § 55/2021
Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen, 2021-04-06
Redovisning från Liberalerna, inkom 2021-03-04
Redovisning från Centerpartiet, inkom 2021-03-15
Redovisning från Socialdemokraterna, inkom 2021-03-25
Redovisning från Sverigedemokraterna, inkom 2021-03-26
Redovisning från Vänsterpartiet, inkom 2021-03-30
Redovisning från Moderaterna, inkom 2021-03-29
Redovisning från Vår Framtid-Klippan, inkom 2021-03-31
Redovisning från Miljöpartiet, inkom 2021-03-31
Redovisning från Kristdemokraterna, inkom 2021-03-31
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera partiernas redovisningar av erhållet partistöd för år 2020,
 
att godkänna utbetalning av partistöd för år 2021 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
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7. Revisorernas granskning av SFI  

Sammanfattning
Klippans kommuns revision har granskat barn- och utbildningsnämndens styrning 
av den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare (SFI).
 
Beslutsunderlag
KS § 56/2021
BUN § 13/2021
Skrivelse, verksamhetschef, 2021-02-04
Rapport, revisionen, 2020-12-14
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera barn- och utbildningsnämndens svar i ärendet.

8. Antagande av bestämmelser om omställningsstöd, 
pension samt familjeskydd till förtroendevalda 
(OPF.KL18)

 

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit 
förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPFKL18).
Det behövs ett lokalt antagande i kommunfullmäktige för att bestämmelserna ska 
vara giltiga. Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för kommunen.
 
Beslutsunderlag
KS § 58/2021
HR-chefens tjänsteskrivelse, 2021-04-07
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL18) i enlighet med förslag, att gälla från och med 1 maj 2021.
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9. Svar på motion från Sverigedemokraterna om säkrare 
framkomlighet i korsning

 

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har 2019-01-07 inkommit med motion om att utreda 
möjligheten om att sätta upp en tänk-på-högerregeln skylt på Apoteksgatan samt att 
påminna fastighetsägaren om att hålla häcken nerklippt till 80 cm.
 
Beslutsunderlag
KS §60/2021
Motion från Sverigedemokraterna, 2019-01-05
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-09-22
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anse motionen besvarad.

10. Svar på motion från Vår Framtid om att värna det 
kommunala vetot

 

Sammanfattning
Vår framtid Klippan i lämnat in en motion om det kommunala vetot gällande 
etablering av vindkraft. De föreslår att kommunstyrelsen omedelbart och med 
tydlighet tillskriver Sveriges miljöminister, energiminister och landsbygdsminister 
i frågan och att det där tydligt framgår att vi fortsatt värnar det kommunala vetot i 
frågan.
 
I ärendet föreligger ett svar från kommunledningsförvaltningen.
 
Beslutsunderlag
KS § 59/2021
Tjänsteutlåtande från kansliavdelningen 2021-03-18
Motion från Våra framtid Klippan inkommen 2020-12-08
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att avslå motionen.

11. Svar på motion från Vår Framtid om att trafiksäkerheten i 
anslutning till där barn- och ungdomsverksamhet 
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bedrivs frekvent, ses över och säkras upp innan en 
olycka sker.

Sammanfattning
Vår Framtid - Klippan, har inkommit med en motion om att trafiksäkerheten i 
anslutning till där barn- och ungdomsverksamhet bedrivs frekvent, ses över och 
säkras upp innan en olycka sker.
 
Beslutsunderlag
KS § 61/2021
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-09-22
Motion från Vår Framtid om trafiksäkerheten, 2019-10-24
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

12. Svar på motion från Sverigedemokraterna om att 
införskaffa ett nytt levande centrum för alla

 

Sammanfattning
Sverigedemokraterna inkom 2019-05-27 men en motion om att införskaffa ett nytt 
levande centrum för alla. Yrkandet som framförs är att ge Plan- och 
byggavdelningen samt Tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag enligt 
beskrivning i motionen samt en ekonomisk kalkyl på hur man kan genomföra detta.
 
Beslutsunderlag
KS § 62/2021
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-08
Motion från Sverigedemokraterna
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anse motionen besvarad.

13. Svar på motion från Vår Framtid om laddningsstolpar för 
elbilar

 

Sammanfattning
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Kenneth Dådring, med flera (VF) har inkommit med en motion i vilken de föreslår 
att kommunen snarast tar fram en plan för att öka möjligheten att ladda elbilar i 
anslutning till kommunala arbetsplatser samt för allmänheten att ladda elbilar i 
orterna Östra
Ljungby, Ljungbyhed och Klippan.
 
Beslutsunderlag
KS § 63/2021
Tjänsteskrivelse från kommundirektören, 2021-04-07
Motion från Vår Framtid om laddstolpar, 2019-11-21
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att bifalla motionen, samt
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för att öka möjligheten att 
ladda elbilar i anslutning till kommunala arbetsplatser samt för allmänheten att 
ladda elbilar i orterna Östra Ljungby, Ljungbyhed och Klippan.

14. Kristian Seger (M) avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och barn- och utbildningsnämnd 
samt som ersättare i kommunstyrelsen

 

Sammanfattning
Kristian Seger (M) har avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige 
och barn- och utbildningsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kristian Segers avsägelse 2021-05-03
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att befria Kristian Seger från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och 
barn- och utbildningsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen,
 
att begära ny rösträkning hos Länsstyrelsen i Skåne för Moderaterna,
 
att till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden utse NN, samt
 
att till ny ersättare i kommunstyrelsen utse NN.
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15. Hans Svensson (S) avsägelse av uppdrag som ersättare 
i kultur- och fritidsnämnden

 

Sammanfattning
Hans Svensson (S) har avsägt sig uppdraget som ersättare i kultir- och 
fritidsnämnden.
 
Beslutsunderlag
Avsägelse från Hans Svensson, 2021-05-07
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att befria Hans Svensson (S) från uppdraget som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden, samt
 
att till ny ersättare utse NN.

16. Motion från Kristdemokraterna om att införa 
kontaktpolitiker till verksamheter inom socialtjänsten

 

Sammanfattning
Anita Frick och Bodil Andersson (KD) har lämnat in en motion med förslaget att 
det ska utses kontaktpolitiker till verksamheterna inom socialtjänsten-
 
Beslutsunderlag
Motion från Kristdemokraterna om att införa kontaktpolitiker till verksamheter 
inom socialtjänsten, 2021-04-22
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
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