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Magnus Frick SD 
Ola Persson S 
Jimmy Gustafsson SD 
Jessica Svensson S 
Elin Luckmann SD 
Mats Andersson SD 
Lars-Erik Stadler 
 
 

 
Tjänstgörande 
ersättare:  

Kristina Jonsson M, ers för Therese Långberg 
Rose-Marie Svensson S, ers för Gunilla Svensson 
Anders Andersson KD, ers för Bodil Andersson 
 

 

1



  PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

2021-09-27 
Paragrafer 

86-97
Övriga  
närvarande 

Thomas Rikse, kommundirektör 
Love Hetz, stabschef 
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Sekreterare                     ___________________________________________________ 
 Cecilia Christensen 
 
Ordförande                    ___________________________________________________ 
 Tonny Svensson 
 
Justeringsperson           ___________________________________________________ 
 Tina Petersson   Börje Norén 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:  Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum:  2021-09-27 
 
Datum för anslags uppsättande: 2021-10-01 
 
Datum för anslags nedtagande: 2021-10-23 
 
Förvaringsplats för protokollet: Digitalt i systemet Evolution 
 
Underskrift                    ____________________________________________________ 
                            Cecilia Christensen 
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         § 

 
Ärende 

 
Dnr 

 
 
§ 86 Val av justeringsperson  
§ 87 Fastställelse av föredragningslista  
§ 88 Biblioteksplan för Klippans kommun 2021-

2024 
2021/315 

§ 89 Ändring i styrmodell för Klippans kommun 
samt upphävande av Hållbarhetspolicy 

2021/395 

§ 90 Återinföra månadsavgift för kommunal 
hemsjukvård 

2021/389 

§ 91 Svar på revisionsrapport gällande beredskap 
för säkerställd dricksvattenproduktion samt 
kommunens gatuunderhåll 

2021/401 

§ 92 Fyllnadsval av revisor efter Hans 
Emanuelsson (S) 

2021/371 

§ 93 Anna Karin Johanssons (M) avsägelse från 
uppdrag som ersättare i Socialnämnden 

2021/457 

§ 94 Fråga från Vår Framtid - Klippan gällande 
bidrag till föreningar 

2021/370 

§ 95 Motion från Johan Bengtsson (MP) gällande 
att inrätta ett klimatråd i nordvästra Skåne 

2021/507 

§ 96 Marie Brinks (-) avsägelse från uppdrag 
som ledamot i kommunstyrelsen 

2021/522 

§ 97 Delgivningsärenden  
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2021-09-27 

§86 

Val av justeringsperson 
   

Beskrivning av ärendet 
Val av justerare föreligger 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Tina Petersson (SD) och Börje Norén (C) att jämte ordförande justera dagens 
protokoll 2021-09-30. 

 
____
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§87 

Fastställelse av föredragningslista 
   

Beskrivning av ärendet 
Fastställande av föredragningslista föreligger. Följande ärende tillkommer: 

Avsägelse från Marie Brink (-) från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa föredragningslistan med ovanstående tillägg. 
 
____
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Kommunfullmäktige 

2021-09-27 

§88 

Biblioteksplan för Klippans kommun 2021-2024 
2021/315 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2020 att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta 
fram en ny biblioteksplan för Klippans kommun.  
 
Alla kommuner ska enligt bibliotekslagen (2013:801) ha en biblioteksplan för sin verksamhet. 
Denna biblioteksplan ska omfatta både folkbiblioteksverksamheten och skolbiblioteks-
verksamheten. 
 
Biblioteksplanen i Klippans kommun utgör en brygga mellan kommunens vision och hur 
biblioteket arbetar strategiskt för att utveckla verksamheten. Utifrån Riktlinjer för 
styrdokument i Klippans kommun ska biblioteksplanen ange vad som ska uppnås samt 
vilka metoder som kommer att användas för att nå målen. Biblioteksplan 2021-2024 
gäller för de kommunalt finansierade biblioteken, såväl folk- som skolbibliotek, i 
Klippans kommun. Biblioteksplan 2021-2024 ersätter biblioteksplan 20162020, förlängd 
till 2021, som styrande dokument för biblioteksverksamheten. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med skolan upprättat förslag till ny 
biblioteksplan för 2021-2024. 
 
 

Beslutsunderlag 
KS § 90/2021 
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-06-11 
Kultur- och fritidsnämnden § 50 
Förslag till biblioteksplan 2021-2024 
 
Yrkanden 
Johan Bengtsson (MP) och Michael Nemeti (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Kenneth Dådring (VF) yrkar på återremiss för remittering till samiska föreningen. 

Beslutsgång 
Ordförande prövar inledningsvis yrkandet om återremiss och finner att kommunfullmäktige 
ska besluta om ärendet på dagens sammanträde. Omröstning begärs och följande 
propositionsordning godkänns: Ja-röst för beslut på dagens sammanträde och Nej-röst för 
återremiss. Omröstningen utfaller med 28 Ja-röster, 7 Nej-röster samt 2 som avstår, se 
omröstningslista nedan. 
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Kommunfullmäktige beslutar därmed enligt kommunstyrelsen förslag till beslut. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Biblioteksplan 2021-2024, samt 

att nu gällande Biblioteksplan därmed upphör att gälla. 

 
Reservationer 
Kenneth Dådring och Lena Landin (båda VF) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
Robert Larsson och Anders Andersson (båda KD) reserverar sig mot beslutet. 
Lars-Erik Stadler (-) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kansliet (för publicering på hemsidan) 

____ 
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Omröstningslista i ärende Biblioteksplan för Klippans kommun 2021-2024 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Tonny Svensson M X   
Jonas Luckmann SD X   
Åsa Edvardsson SD X   
Paul Gustafsson S X   
Lena Mäkelä V X   
Hans Bertil Sinclair M X   
Kenneth Dådring VF  X  
Johan Bengtsson MP  X  
Mikael Persson C X   
Ellinor Varady M X   
Johan Petersson S X   
Lena Landin VF  X  
Robert Larsson KD  X  
Christer Johansson C X   
Börje Norén C   X 
Christer Persson M X   
Michael Nemeti S X   
Charlotte Eliasson Anderberg KD  X  
Per-Olof Seger SD X   
Ingegerd Hagelin M X   
Kent Lodesjö S X   
Anna Andresen M X   
Eva Stjärnlind S X   
Joakim Olsson SD X   
Tina Petersson SD X   
Rune Persson S   X 
Boris Svensson S X   
Magnus Frick SD X   
Ola Persson S X   
Jimmy Gustafsson SD X   
Jessica Svensson S X   
Elin Luckmann SD X   
Mats Andersson SD X   
Lars-Erik Stadler  X  
Kristina Jonsson M X   
Rose-Marie Svensson S X   
Anders Andersson KD  X  
Summa 28 7 2 
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2021-09-27 

§89 

Ändring i styrmodell för Klippans kommun samt 
upphävande av Hållbarhetspolicy 
2021/395 

Beskrivning av ärendet 
Klippans kommun har sedan 2018 arbetat med hållbar utveckling utifrån de i 
kommunstyrelsen antagna hållbarhetsmålen samt styrdokumenten Hållbarhetspolicy och 
Hållbarhetsstrategi. Arbetet har konkretiserats i den kommungemensamma planen för hållbar 
utveckling vilken kommundirektören tillsammans med kommunens ledningsgrupp har arbetat 
fram årligen. Detta arbetssätt har främjat samarbete förvaltningar emellan och prioriterat 
hållbarhetsfrågorna på ett sätt som föranlett flertalet goda resultat. Det har dock visat sig 
finnas ett behov av en mer Klippanspecifik strategi som bättre ringar in just vår kommuns 
utmaningar och förbättringsområden. Det har också visat sig vara mindre gynnsamt att arbeta 
mot de nu befintliga hållbarhetsmålen då de kräver resultat på kort sikt, när frågorna utifrån 
sin art kräver långsiktighet. Av dessa anledningar föreslås en ny strategi och ändringar i 
styrmodellen. Nedan följer en kortfattad beskrivning av strategin (som antogs av 
kommunstyrelsen 2021-09-08, § 89) följt av en redogörelse för förändringar i kommunens 
styrmodell.  

Hållbarhetsstrategin har föregåtts av en grundlig kartläggning av Klippans kommun utifrån 
samtliga hållbarhetsaspekter. Tillgänglig statistik och resultat från undersökningar som visar 
hur just Klippan står sig i arbetet med hållbar utveckling har analyserats. Dialog med samtliga 
förvaltningar har förts och tillsammans har medarbetare formulerat ett nuläge där behov 
synliggjorts. Utifrån denna kartläggning har sedan de prioriterade områdena som strategin 
innefattar tagits fram. Strategin pekar även på ett antal förutsättningar och förhållningssätt 
vilka våra verksamheter har lyft som nödvändiga för att kommunen ska lyckas i sitt arbete. 
Dokumentet visar avslutningsvis på hur arbetet bör organiseras. Här framgår det att 
kommunstyrelsen har det kommunövergripande och samordnande ansvaret, medan nämnder 
utifrån sina respektive ansvarsområde ansvarar för att arbetet med frågorna bedrivs i sin 
verksamhet. Det framgår även att det är grunduppdraget i respektive förvaltning som är den 
främsta plattformen för arbetet med hållbar utveckling. Detta innebär att det är i den befintliga 
organisationen och i det ordinarie arbetet som man ska ha med sig ett hållbarhetsperspektiv 
för att där det finns rådighet över frågorna agera. Av den anledningen lyfts befintliga 
styrdokument i strategin vilka har bäring på frågorna, men som inte formulerats just för syftet 
hållbar utveckling. Så långt det är görligt ska vi alltså bedriva hållbarhetsarbetet integrerat i 
det som redan görs. Dock finns möjlighet att vid behov ta fram särskilda handlingsplaner som 
pekar specifikt på områden inom hållbar utveckling som kräver  fokus. Sådana 
handlingsplaner finns formulerade för vissa områden redan idag vilka framgår av strategin. 
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Påverkan som hållbarhetsstrategin har på styrmodellen består i att hållbarhetsmålen som 
antagits i kommunstyrelsen på årsbasis ersätts av en långsiktig strategi som går i takt med 
Agenda 2030 och således är daterad till 2030. Uppföljning av arbetet görs dock på årsbasis i 
kommunens årsredovisning och genom att de för ändamålet relevanta nyckeltal som 
presenteras i strategin följs nogsamt. Som ovan nämnt har hållbarhetsmålen visat sig vara 
svåra att arbeta mot då frågorna kräver långsiktighet. En mer långsiktig strategi ger 
förhoppningsvis verksamheten möjlighet att hålla i och hålla ut i arbetet på det sätt som 
frågorna kräver.  

Sammanfattningsvis är syftet med det här omtaget att få en mer Klippanspecifik strategi som 
föranleder rätt prioriteringar för just vår kommun samt en styrning som tillåter den 
långsiktighet som krävs.  

 

Beslutsunderlag 
KS § 89/2021 
Hållbarhetsstrategi 2021-2030 
Bildbilaga över förändring i styrmodell 
Hållbarhetspolicy för Klippans kommun 
Hållbarhetsstrategi 2018-2022 
 

Yrkanden 
Johan Petersson (S) och Kenneth Dådring (VF) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

Jonas Luckmann (SD) yrkar återremiss på styrmodellen där hållbarhetsstrategin exkluderas, 
fram tills vi har en dokumentation där vi alla kan känna samhörighet inför dess fortsatta 
efterlevnad.   

Johan Petersson (S) yrkar avslag på återremissyrkandet. 

 

Beslutsgång 
Ordförande prövar inledningsvis yrkandet om återremiss och finner att kommunfullmäktige 
ska besluta om ärendet på dagens sammanträde.  

Kommunfullmäktige beslutar därmed enligt kommunstyrelsen förslag till beslut. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna föreslagna ändringar i styrmodellen för Klippans kommun; samt 
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att upphäva nu gällande Hållbarhetspolicy för Klippans Kommun. 
 
Reservation 
Jonas Luckmann, Åsa Edvardsson, Per-Olof Seger, Joakim Olsson, Tina Petersson, Magnus 
Frick, Jimmy Gustafsson, Elin Luckmann och Mats Andersson (samtliga SD) reserverar sig 
mot beslutet. 
 
Beslut skickas till 
Kommundirektör Tomas Rikse 
Stabschef Love Hetz 
Samtliga avdelningar inom KLF 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
____
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§90 

Återinföra månadsavgift för kommunal hemsjukvård 
2021/389 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har i maj 2021 beslutat om att föreslå kommunfullmäktige att återinföra 
månadsavgift för kommunal hemsjukvård och att fastställa månadsavgiften till 300 kr/månad, 
samt att månadsavgiften från och med 2022 årligen uppräknas enligt KPI med basår december 
2019. 

Anledningen till socialnämndens förslag är att förvaltningen, efter det senaste beslutet om 
taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde, har haft svårigheter att verkställa 
beslutet om besöksavgift och beviljats uppskov med att införa den nya besöksavgiften. I 
praktiken har förvaltningen således aldrig frångått den månadsavgift som gällde t.o.m. 
december 2020. 
 
För närvarande debiteras brukare inom hemsjukvården en fast avgift på 259 kr/månad. 
Den som har enstaka besök från arbetsterapeut eller sjukgymnast t.ex. i samband med 
förskrivning av hjälpmedel, och inte redan betalar månadsavgiften, debiteras 259 kr den 
månad som besöket/förskrivningen sker. På så sätt uppgår brukarens sammanlagda 
kostnad för hemsjukvård till maximalt 259 kr/månad. 
 
Hemsjukvårdsavgiften omfattas av högkostnadsskyddet för hemtjänst, den så kallade 
maxtaxan. Det innebär att den sammanlagda avgiften för hemtjänst- och 
hemsjukvårdsinsatser aldrig får överstiga den enskildes fastställda maxavgift. 
 
Förvaltningen föreslår att besöksavgiften avskaffas, att månadsavgift återinförs och att 
avgiften fastställs till 300 kr/månad. Förslaget utgör en harmonisering med 
socialnämndens övriga taxor samt kringliggande kommuners avgift för hemsjukvård. 
 
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde framkom det att det i underlaget inte är 
tydligt att en månadsavgift inte ska utgå ifall man inte har en insats. Till kommunstyrelsens 
sammanträde hade detta undersökta och på sammanträdet klargjorts att månadsavgift inte 
utgår ifall man inte har en insats. 
 
 

Beslutsunderlag 
KS § 93/2021 
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-07-21 
Socialnämnden 2021-05-19 § 42 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-11 
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Yrkanden 
Anna Andresen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Lena Landin (VF) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att återinföra månadsavgift för kommunal hemsjukvård och att fastställa månadsavgiften till 
300 kr/månad samt, 

att månadsavgiften från och med 2022 årligen uppräknas enligt KPI med basår december 
2019. 

 
 
Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen  

____
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§91 

Svar på revisionsrapport gällande beredskap för säkerställd 
dricksvattenproduktion samt kommunens gatuunderhåll 
2021/401 

Beskrivning av ärendet 
Revisionen har granskat kommunens beredskap för säkerställd dricksvattenproduktion samt 
granskning av kommunens gatuunderhåll. Syftet med granskningen är dels att bedöma 
huruvida kommunen säkerställt en säker och långsiktig dricksvattenhantering till 
medborgarna. Dels ingår att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ett tillräckligt 
underhåll eller om det finns risker som kan innebära ett ineffektivt resursutnyttjande och 
kostnadsfördyringar. Revisionen sammanfattar sina slutsatser i 6 punkter. 

Revisionen önskar yttrande från kommunstyrelsen med anledning av resultatet i 
granskningen. 

Teknisk chef har skrivit ett yttrande, som säger att man ställer sig bakom revisionens 
slutsatser och kommer verka för långsiktig planering och samordning. 

 

Beslutsunderlag 
KS § 94/2021 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef 2021-08-06 
Förslag till yttrande - Granskning av beredskap för säkerställd dricksvattenproduktion samt 
granskning av kommunens gatuunderhåll, 2021-08-06 
Granskning av beredskap för säkerställd dricksvattenproduktion samt granskning av 
kommunens gatuunderhåll 
 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att notera informationen. 

 
 
Beslut skickas till 
Revisionen 

____
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§92 

Fyllnadsval av revisor efter Hans Emanuelsson (S) 
2021/371 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-28, § 84, att befria Hans Emanuelsson från uppdraget 
som kommunrevisor, samt att bordlägga valet av ny kommunrevisor 
 

Beslutsunderlag 
KF § 84/2021 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fortsatt bordlägga valet av ny kommunrevisor till nästa sammanträde. 

 
 
Beslut skickas till 
Fullmäktige oktober 

____
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§93 

Anna Karin Johanssons (M) avsägelse av uppdrag som 
ersättare i Socialnämnden 
2021/457 

Beskrivning av ärendet 
Anna-Karin Johansson (M) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Anna-Karin Johansson, 2021-08-07 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

 
 
Beslut skickas till 
Anna-Karin Johansson 
Socialnämnden 
Fullmäktige oktober 

____
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§94 

Fråga från Vår Framtid - Klippan gällande bidrag till 
föreningar 
2021/370 

Beskrivning av ärendet 
Kenneth Dådring (VF) har i juni lämnat följande fråga till kultur- och fritidsnämndens 
ordförande: 

”På fullmäktigemötet 210524 beslutades att partistöd, dvs ersättning till alla de politiska 
föreningarna skulle betalas ut. Detta trots att de underlag som fullmäktigeförsamlingen 
tidigare beslutat skulle medfölja, i mycket stora delar saknades.  
Fråga: Föranleder detta beslut att alla övriga drygt 100 föreningar i kommunen från och med 
nu också lika lättvindigt som de politiska föreningarna, kan få ut sina bidrag?” 
 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Michael Nemeti (S) svarar nej, det finns ingen 
förening som får bidrag lättvindigt av kultur- och fritidsnämnden.  

 

Beslutsunderlag 
Fråga från Kenneth Dådring (VF), 2021-06-09 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse frågan besvarad. 

 
 
Beslut skickas till 
Kenneth Dådring 
Michael Nemeti 

____
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§95 

Motion från Johan Bengtsson (MP) gällande att inrätta ett 
klimatråd i nordvästra Skåne 
2021/507 

Beskrivning av ärendet 
Johan  Bengtsson (MP) har lämnat in en motion där han yrkar att kommunstyrelsen ska få 
uppdraget att verka för ett klimatråd i nordvästra Skåne, möjligen inom samarbetet Familjen 
Helsingborg. 

 

Beslutsunderlag 
Motion från Johan Bengtsson, inkommen 2021-09-10 
 

Yrkande 
Jonas Luckmann (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige belsutar 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

 
 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

____
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§96 

Avsägelse från Marie Brink (-) från uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen 
2021/522 

Beskrivning av ärendet 
Marie Brink har lämnat en avsägelse gällande uppdraget som ledamot i kommunstyelsen. 

 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Marie Brink, 2021-0913 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att befria Marie Brink (-) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen, 

att till ny ledamot utse Thomas Jelinek (SD), samt 

att bordlägga val av ersättare i kommunstyrelsen. 

 
 
Beslut skickas till 
Marie Brink 
Thomas Jelinek 
Kansliet (för uppdatering i förtroendemannaregister) 
Fullmäktige oktober 

____
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§97 

Delgivningsärenden 
   

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige delges information om följande ärende: 

- Länsstyrelsens beslut 2021-07-06 gällande ny ledamot Johan Bengtsson och ny ersättare 
Jörgen Bjerknäs efter avgången ledamot Karoline Lexenius för Miljöpartiet i 
Kommunfullmäktige, dnr. 2021.380 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen. 
 
____
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