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§25

Val av justerare

Ärendet
Två justerare ska utses, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att utse Ellinor Varady (M) och Ralf Scott (SD), att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll den 29 april kl. 15:00 på kansliavdelningen i Kommunhuset.
_____

Paragrafen är justerad
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§26

Godkännande av dagordning

Ärendet
Godkännande av dagordning föreligger. Följande ärende tillkommer:
 
Fråga från Kenneth Dådring (VF) om hur kommunen stöttar företag inom 
besöksnäringen.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna dagordningen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 27

Fråga från Kenneth Dådring (VF) om företagare och besöksnäringen 
KS 2021.0218

Ärendet
Kenneth Dådring (VF) har lämnat en fråga om vad Klippans kommun gör under 
pandemin för att underlätta, stötta eller bistå företag inom besöksnäringen.
 
Kommunstyrelsen ordförande redogör för kommunens arbete för att stötta företagarna.
 
Inom Familjen Helsingborg finns det en etablerad kostnadsfri Framtidscoach för 
företagare för att ta sig igenom dagens situation och komma stärkt ur den. Det handlar om 
traditionell rådgivning och affärscoachning men även stöd för att gå igenom sin 
affärsplan, lyfta blicken, tänka ”utanför boxen” och eventuellt förbättra sitt arbetssätt.
 
Genom personliga kontakter, ”Näringslivsnytt” och via kommunens hemsida, informeras 
företagare om alla de insatser som finns tillgängliga för dem på olika nivåer enligt nedan.
 
·        Möjlighet att begära anstånd och förlänga betalningstiden på fakturor och avgifter 
inom vatten och avlopp och i vissa fall inom alkoholutskänkning och plan- och 
byggärenden.
·        Kommunen snabbar upp betaltiden till kommunens leverantörer för att på så sätt 
ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet vid behov.
·        Kommunen prioriterar akut/nödvändig tillsyn och skjuter på tillsynsbesök som inte 
är kritiska
·        Kommunen rekommenderar Söderåsens Miljöförbund, Räddningstjänsten 
Söderåsen, bostadsbolaget Treklövern samt avfallsbolaget Nårab att agera på samma sätt 
som kommunen, d.v.s. att ha ett generöst förhållningssätt gentemot företagen
·        Kommunens näringslivsutvecklare har till uppgift att ha dialog med kommunens 
näringsliv kring hur pandemin påverkar verksamheten.
Kommunen skjuter upp evenemang i stället för att avboka.
 
Beslutsunderlag
Fråga från Kenneth Dådring 2021-04-19
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anse frågan besvarad.
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_____

Paragrafen är justerad
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§ 28

Årsredovisning 2020 
KS 2020.0349

Ärendet
Årsredovisning har upprättats för 2020 med redogörelse över måluppfyllelse för de 
beslutade fullmäktigemålen.
 
Kommunen har sex fullmäktigemål och ett inriktningsmål för varje enskild nämnd. 
Måluppfyllelsen för dessa mäts generellt genom utfallet av nämndernas mål och uppdrag, 
tillsammans med statistik och resultat från undersökningar och mätningar när sådana 
finns att tillgå. Tre av fullmäktigemålen bedöms vara fullgott uppfyllda, medan 
resterande bedöms vara på god väg att uppfyllas men att visst arbete för detta kvarstår.
 
Kommunkoncernen redovisar per 2020-12-31 ett resultat på 22,2 mnkr vilket är lägre än 
föregående år, framförallt på grund av lägre resultat för kommunen. Kommunens resultat 
uppgår till 14,5 mnkr vilket är lägre än det budgeterade resultatet på 23,7 mnkr. 
Resultatet belastas dock, i enlighet med KF-beslut, av en större jämförelsestörande 
kostnad för samfinansiering av infrastruktur om 87 mnkr. Kostnaden avser hela 
kommunens åtagande för ny bro över spårområdet i anslutning till Klippans 
järnvägsstation, där projektstart planeras till 2025. Det finansiella målet för god 
ekonomisk hushållning, att resultatet långsiktigt ska uppgå till 2 % av skatter och 
statsbidrag, uppnås därför inte för det enskilda året 2020 men uppnås väl sett över den 
senast 5-årsperioden. Justerat för åtagandet för bron har kommunen ett mycket starkt 
resultat 2020.
 
Resultatnivån påverkas också av stora extra statsbidrag och kostnadsersättningar för 
pandemin och verksamheterna kunnat kompenseras för sina pandemirelaterade kostnader. 
Budgetavvikelserna på nämndnivå är marginella bortsett ett större överskott för 
kommunstyrelsen. Kostnadsutveckling behöver för de kommande åren hanteras inom den 
löpande verksamheten inte minst med hänsyn till de höga planerade investeringarna. 
Resultatnivå och självfinansieringsgrad måste upprätthållas då ökad upplåning och 
försvagad soliditet riskerar att minska det framtida konsumtionsutrymmet.
 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020.
 
Beslutsunderlag
KS § 30/2021
Årsredovisning Klippans kommun 2020
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Ekonomichef Jan Enberg och stabschef Love Hetz redogör för ärendet.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna årsredovisning 2020 för Klippans kommun.
 
Protokollsanteckning
Johan Bengtsson (MP) anmodar och medges att lämna följande protokollsanteckning:
"Vi i miljöpartiet är inte nöjda med att andelen miljöbilar har minskat under året."
 
_____

Beslut skickas till 
Nämnder och styrelser
Revisionen
Ledningsgruppen
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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§ 29

Revisionsberättelse och granskningsrapport 2020 för Klippans 
kommun samt prövning av ansvarsfrihet 
KS 2020.0349

Ärendet
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt 
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens 
revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den imiktning och omfattning 
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Revisorerna i 
Klippans kommun har granskat styrelsens och nämndernas verksamhet och genom 
utsedda lekmannarevisorer i kommunens bolag även verksamheten i dessa företag under 
2020. Kommunens resultat för året uppgår till 14,5 mnkr och kommunens ekonomi är i 
balans.
 
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen och nämnder har bedrivit verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Dock riktar de 
anmärkning till kommunstyrelsen för brister i informationssäkerheten. Det saknas 
aktuella och uppdaterade styrdokument inom området vilket visar brister i styrning och 
uppföljning av kommunens informationssäkerhet. Revisorerna har noterat att 
kommunstyrelsen har påbörjat ett utvecklingsarbete och revisorerna kommer att följa 
frågan.
 
Revisorerna bedömer:
att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande,
att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig, samt
att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen, nämnder och de 
enskilda förtroendevalda i dessa organ.
 
Lekmannarevisorer i kommunens bolag Treklövern och Nårab har lämnat 
granskningsrapporter för bolagen.
Lekmannarevisorn för Treklövern bedömer att verksamheten i allt väsentligt har skötts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Han bedömer, 
med undantag för efterlevnad av LOU gällande direktupphandling, att Treklöverns 
interna kontroll har varit tillräcklig.
Lekmannarevisorn för Nårabs verksamhet bedömer att verksamheten har skötts på ett 
ändamålsenligt och ekonomisk tillfredsställande sätt samt at den interna kontrollen varit 
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tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsen eller verkställande direktörens 
förvaltning föreligger inte.
 
Beslutsunderlag
Revisorernas redogörelse, 2021-04-12
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31
 
Jäv
Fullmäktigeledamot som är invald i styrelsen, nämnd eller bolagsstyrelse deltar inte i 
beslutet om ansvarsfrihet för denna nämnd.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna revisorernas granskning av årsredovisning för 2020,
 
att godkänna revisorernas redogörelse för 2020,
 
att i enlighet med revisorernas förslag, bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ för verksamhetsåret 2020,
 
att i enlighet med revisorernas förslag, bevilja ansvarsfrihet för AB Treklöverns 
styrelse och de enskilda förtroendevalda i detta organ för verksamhetsåret 2020,
 
att i enlighet med revisorernas förslag, bevilja ansvarsfrihet för Norra Åsbo Renhållnings 
AB:s styrelse och de enskilda förtroendevalda i detta organ för verksamhetsåret 2020.
 
_____

Beslut skickas till 
Nämnder och styrelser
Revisionen
Ledningsgruppen
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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§ 30

Kompletteringsbudget 2021 
KS 2021.0145

Ärendet
Kompletteringsbudgeten innehåller nämndernas överskott och underskott samt ej 
avslutade investeringsanslag som efter bokslutsberedning föreslås överföras till 2021. 
Dessutom innehåller kompletteringsbudgeten förändringar som inte var kända när budget 
2021 beslutades samt i vissa fall särskild finansiering som i beslut hänskjutits till 
kompletteringsbudget.
 
Årets driftresultat ökar från 10,2 mnkr till 22,0 mnkr. Nämnderna har fått ökade anslag på 
10,8 mnkr, exklusive volymförändringarna på BUN.  Kompletteringsbudgeten och ökat 
årsresultat har finansierats genom förbättrad skatteprognos samt borttag av årlig kostnad 
för gångbron över järnvägen, då hela kostnaden för bron togs 2020 istället (KF§4/21). 
Årets investeringsnivå ökar från 267,3 mnkr till 338,1 mnkr. Ökningen beror framförallt 
på försenade investeringar som förs över till 2021. Ett RTI-projekt (staten finansierar 
50%) gällande GC-vägar, har tillkommit 2021 efter beslut av Trafikverket. Dessutom har 
uppdateringar gjorts kring investeringsprojekten för VA.
 
Volymförändringar inom förskola/skola har beaktats och ersätts utifrån faktiskt antal 
elever den 15 februari samt en prognos för hösten 2021. Regleringen sker enligt den 
fastställda snittpeng per elev som gäller för 2021. För kommunens egen verksamhet sker 
regleringen exklusive lokalkostnader. Volymförändringarna innebär ett avdrag på cirka 
5,2 mnkr av barn- och utbildningsnämndens budgetram. Till hösten kommer en ny 
avstämning ske som grundar sig på mätningen den 15 september. Även denna reglering 
kommer justera budgetramen på barn- och utbildningsnämnden.
 
Beslutsunderlag
KS § 31/2021
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-04-16
Bilaga 1, Kompletteringsbudget, specifikation till KF
Bilaga 2, Verksamhetsområdenas avräkning 2020, över och underskott
Bilaga 3, Reviderad investeringsplan 2021
Bilaga 4, Elevvolymer för barn- och utbildningsnämnden till KF
 
Ekonomichef Jan Enberg redogör för ärendet.
 
Yrkande
Johan Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att kommunstyrelsen under 2021 har rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder, 
med totalt 331 mnkr för i budgeten upptagna projekt
 
att fastställa kompletteringsbudget 1/2021 i enlighet med bilaga 1,
 
att volymförändringar avseende elever inom förskola/skola ersätts enligt bilaga 4 samt att
 
ny budgetreglering görs till hösten utifrån mätningen den 15 september.
 
_____

Beslut skickas till 
Nämnder och styrelser
Ledningsgruppen
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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§ 31

Arbetsmiljöpolicy 
KS 2021.0085

Ärendet
HR-avdelningen har tagit fram förslag på ny Arbetsmiljöpolicy som stärker det främjande 
och förebyggande arbetsmiljöarbetet, en modernare syn på det annars traditionella sättet 
att arbeta med våra medarbetares organisatoriska, sociala, psykiska och fysiska 
arbetsmiljö som ska ge goda förutsättningar för medarbetarna att känna sig trygga och ha 
en god arbetsmiljö.
 
Arbetsmiljöpolicyn styr det övergripande arbetsmiljöarbetet i Klippans kommun. En bra 
arbetsmiljö med välfungerande arbetsmiljöarbete är en del i att vara en attraktiv 
arbetsgivare.
 
Beslutsunderlag
KS § 26/2021
Förslag till Arbetsmiljöpolicy
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anta Arbetsmiljöpolicy för Klippans kommun att börja gälla från 1 maj 2021,
 
att nu gällande arbetsmiljöpolicy därmed upphör att gälla.
 
_____

Beslut skickas till 
HR-avdelningen
Kansliet (för uppdatering i författningssamlingen)

Paragrafen är justerad
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§ 32

Policy för riskbruk, missbruk och beroende 
KS 2021.0100

Ärendet
HR-avdelningen har uppdaterat och aktualiserat policyn för riskbruk, missbruk och 
beroende.
 
Till policyn har tillförts spelberoende eftersom det skett en allmän ökning av möjligheter 
till digitala spelformer på till exempel nätbaserade casinon, och därmed ett mer utbrett 
beroende. Den tidigare obligatoriska alkohol och drogundersökningen före anställning 
föreslås ersättas med en möjlighet för respektive Förvaltningschef att besluta om sådan 
undersökning ska genomföras utifrån den verksamhet medarbetaren ska tillhöra.
 
Beslutsunderlag
KS § 28/2021
Förslag till policy för riskbruk, missbruk och beroende
 
Yrkanden
Johan Bengtsson (MP) yrkar på att ändra definitionen av spel till att omfatta alla typer av 
spel om pengar.
 
Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på 
ändringsyrkandet.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer de två yrkanden mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag vilket innebär att ändringsyrkandet avslås.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anta Policy för riskbruk, missbruk och beroende att börja gälla från och med 2021-05-
01, och
 
att nu gällande alkohol- och drogpolicy, därmed upphör att gälla.
 
_____
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Beslut skickas till 
HR-avdelningen
Kansliet (för uppdatering i författningssamlingen)

Paragrafen är justerad
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§ 33

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 
KS 2020.0312

Ärendet
Kommunstyrelsen har ett övergripande uppsikts-, lednings- och samordningsansvar för 
hela kommunens verksamhet. I kommunstyrelsens roll ingår bland annat att säkerställa 
att kommunfullmäktiges beslut, men även egna beslut fattade av styrelsen, verkställs.
 
Enligt rutinen är redovisning två gånger per år till kommunfullmäktige, en del i den 
systematiska uppföljningen. Ej verkställda beslut följer med i redovisningen tills de är 
verkställda.
 
Beslutsunderlag
KS §35/2021
Uppföljning, 2021-03-12
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera informationen.
 
_____

Paragrafen är justerad
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§ 34

Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts 
KS 2020.0072

Ärendet
Två gånger årligen, april och oktober, ska en redovisning till kommunfullmäktige göras 
av inlämnade motioner vars beredning ej slutförts. Kansliavdelningen har sammanställt 
en lista över motionerna med beskrivning av var ärendet ligger. I nuläget är det 14 
motioner som inte är färdigbehandlade.
 
Beslutsunderlag
KS § 36/2021
Redovisning av beslut
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera informationen.
 
_____

Paragrafen är justerad
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§ 35

Svar på motion från Johan Bengtsson (MP) om årlig tradition för att 
hålla minnet av Gerard Gbeyo vid liv 
KS 2020.0377

Ärendet
Johan Bengtsson (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om årlig tradition 
för att hålla minnet av Gerard Gbeyo vid liv. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för yttrande inom 
respektive ansvarsområde.
 
Båda nämnderna skriver om det arbete som pågår inom respektive nämnd gällande 
värdegrund och alla människors lika värde. Skolan har även läroplanen att följa som 
säger att ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” 
Både barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ser svårigheter med 
att genomföra insatserna i motionen genom att knyta det vid en specifik person eller 
händelse, i det här fallet Gerard Gbeyos tragiska dödsfall.
Om kultur- och fritidsnämnden däremot finner det lämpligt att ha ett allmänt konstverk 
inom ramen för motionärens intentioner, är det en fråga kultur- och fritidsnämnden själva 
får ta ställning till.
 
Beslutsunderlag
KS §37/2021
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-03-12
Kultur- och fritidsnämnden § 150/2020
Barn- och utbildningsnämnden § 14/2021
Motion från Miljöpartiet, 2020-09-09
 
Yrkanden
Hans-Bertil Sinclair (M) och Michael Nemeti (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förlag om att avslå motionen.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att avslå motionen.
 
_____
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Kommunfullmäktige
2021-04-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Motionärerna
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Paragrafen är justerad

21 (27)



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-04-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36

Svar på motion från Robert Larsson m.fl. (KD) om införande av 
barnperspektivet i tjänsteskrivelser 
KS 2020.0074

Ärendet
Kristdemokraterna har lämnat in en motion om införandet av barnperspektivet i 
skrivelser. Kommunledningsförvaltningen har mottagit ytterligare en motion 
och skrivelse i angränsade ämne och kan konstatera att samtliga förslag ligger i linje med 
kommunens pågående utvecklingsarbete med hållbarhetsfrågor i Klippan.
 
2018 samlades hållbarhetsfrågorna i en hållbarhetspolicy för Klippans kommun. Policyn 
och underliggande strategi för ett hållbart Klippan pekar ut en riktning för arbetet. Under 
2021 kommer strategin att revideras, bland annat för en tydligare koppling till Agenda 
2030 och dess underliggande 17 mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 
utveckling.
 
Som ett led i att få tydligare förankring av hållbarhetsfrågorna i kommunens 
linjeorganisation har en checklista för hållbar utveckling arbetats fram där strategins 
dimensioner i detalj fångas upp. Checklistan innefattar således också frågeställningar 
kopplat till barnrätts-, äldre- funktionsbegränsningsperspektiv samt till det ekologiska 
perspektivet. Checklistan ska fungera som ett stöd till förvaltningarna och som underlag 
för konsekvensbeskrivningar och därmed säkerställa att hållbarhetsfrågorna beaktas i 
beslut. Genom att checklistan även digitaliseras och kopplas till kommunens 
ärendehanteringssystem lyfts även perspektiven in i exempelvis tjänsteskrivelser som 
också ligger till grund för politiska beslut.
 
Vidare sker en översyn om hur ett hållbarhetsbokslut kan implementeras i ordinarie 
årsredovisning via Stratsys, kommunens digitala plattform för planering, genomförande 
och uppföljning. Frågeställningarna i de aktuella skrivelserna ryms inom given struktur. 
Utifrån vad ovan anförts föreslås kommunfullmäktige besluta att motionen om införandet 
av barnperspektivet i skrivelser anses besvarad.
 
Beslutsunderlag
KS § 38/2021
Kommunledningsstabens tjänsteksrivelse, 2021-03-09
Motion från Vår framtid 2020-11-19 - Klippan. Beslut utifrån ett barn- äldre- och 
funktionsbegränsningsperspektiv.
Motion från Kristdemokraterna, 2020-02-14, angående införandet av barnperspektivet i 
skrivelser
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att med hänvisning till vad ovan anförts anse motionen besvard.
 
_____

Beslut skickas till 
Motionärerna

Paragrafen är justerad
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Kommunfullmäktige
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§ 37

Svar på motion från Kenneth Dådring m.fl. (VF) om beslut utifrån ett 
barn-, äldre- och funktionshinderperspektiv 
KS 2020.0472

Ärendet
Vår Framtid lämnat in en motion om beslut utifrån ett barn-, äldre- och 
funktionshinderperspektiv. Kommunledningsförvaltningen har mottagit ytterligare en 
motion och skrivelse i angränsade ämne och kan konstatera att samtliga förslag ligger i 
linje med kommunens pågående utvecklingsarbete med hållbarhetsfrågor i Klippan.
 
2018 samlades hållbarhetsfrågorna i en hållbarhetspolicy för Klippans kommun. Policyn 
och underliggande strategi för ett hållbart Klippan pekar ut en riktning för arbetet. Under 
2021 kommer strategin att revideras, bland annat för en tydligare koppling till Agenda 
2030 och dess underliggande 17 mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 
utveckling.
 
Som ett led i att få tydligare förankring av hållbarhetsfrågorna i kommunens 
linjeorganisation har en checklista för hållbar utveckling arbetats fram där strategins 
dimensioner i detalj fångas upp. Checklistan innefattar således också frågeställningar 
kopplat till barnrätts-, äldre- funktionsbegränsningsperspektiv samt till det ekologiska 
perspektivet. Checklistan ska fungera som ett stöd till förvaltningarna och som underlag 
för konsekvensbeskrivningar och därmed säkerställa att hållbarhetsfrågorna beaktas i 
beslut. Genom att checklistan även digitaliseras och kopplas till kommunens 
ärendehanteringssystem lyfts även perspektiven in i exempelvis tjänsteskrivelser som 
också ligger till grund för politiska beslut.
 
Vidare sker en översyn om hur ett hållbarhetsbokslut kan implementeras i ordinarie 
årsredovisning via Stratsys, kommunens digitala plattform för planering, genomförande 
och uppföljning. Frågeställningarna i de aktuella skrivelserna ryms inom given struktur. 
Utifrån vad ovan anförts föreslås kommunfullmäktige besluta att motionen om beslut 
utifrån ett barn-, äldre- och funktionshinderperspektiv anses besvarad.
 
Beslutsunderlag
KS § 39/2021
Kommunledningsstabens tjänsteksrivelse, 2021-03-09
Motion från Vår framtid 2020-11-19 - Klippan. Beslut utifrån ett barn- äldre- och 
funktionsbegränsningsperspektiv.
Motion från Kristdemokraterna, 2020-02-14, angående införandet av barnperspektivet i 
skrivelser
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Yrkanden
Kenneth Dådring (VF) och Helena Dådring (VF) yrkar att ärendet återremitteras för 
bättre svar på motionen.
 
Hans-Bertill Sinclair (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till besut.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller ej och finner att 
kommunfullmäktige avslår det. Hon konstaterar därefter att det då återstår ett förslag till 
beslut; kommunstyrelsen förslag.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att med hänvisning till vad ovan anförts anse motionen besvard.
 
Reservation
Kenneth Dådring (VF) och Helena Dådring (VF) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag.
 
_____

Beslut skickas till 
Motionärerna

Paragrafen är justerad
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§ 38

Val i kultur- och fritidsnämnden efter Per-Olof Seger (SD) 
KS 2021.0133

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-22 att befria Per-Olof Seger (SD) från uppdraget 
som ledamot, tillika andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Valet av ny 
ledamot bordlades till dagens sammanträde.
 
Beslutsunderlag
KF § 22/2021
Avsägelse från Per-Olof Seger
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden utse Lars Håkansson (SD),
 
att till ny ersättare utse Andreas Olofsson (SD), samt
 
att till ny andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden utse Oscar Einarsson (SD).
 
_____

Beslut skickas till 
Andreas Olofsson
Oscar Einarsson
Lars Håkansson
Kultur- och fritidsnämnden
Kansliavdelningen (Troman)

Paragrafen är justerad
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§39

Delgivningsärenden

Ärendet
Kommunfullmäktige delges information om följande ärenden:
- Beslut om ny ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige, dnr. 2021.158-3
 
- Överförmyndarnämndens årsredovisning, dnr, 2021.197
 
- Granskning av kommunens fördonshantering, dnr. 2021.189
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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