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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Kommunstyrelsens beslut
Åsa Edvardsson väljes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
_____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2

Köp av fastigheten Klippan 3:319 (bowlinghallen) 
KS 2018.0583

Ärendet
Bowlinghallen i Klippan ligger ute till försäljning sedan våren 2018.

Kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att den bowlingverksamhet som
idag erbjuds allmänheten i kommunen behöver säkerställas genom att hallen
säljs till intresserad som har ambitionen att driva vidare verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-07, § 194, att uppdrar åt kultur- och
fritidsförvaltningen att i samråd tekniska förvaltningen och ekonomiavdelningen
att skyndsamt utreda möjligheten om köp av anläggningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med Fastighetsavdelningen tagit fram
underlag för köp av fastigheten Klippan 3:319 gällande Bowlinghallen.

Fastighetsavdelningen har besökt anläggningen och bedömt att fastighetens värde
till 3 miljoner kronor för byggnaden (exklusive bowlingutrustningen) samt ett värde
för marken intill byggnaden på 200 000 kronor. Därutöver bedöms att det behövs en
investering 2019 på 300 000 kronor för att förnya värme- och ventilationsanläggningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har värderat bowlingbanorna och maskinerna för
hanteringen av klot och käglor till 350 000 kronor. Då stora kostnader för bland annat
köksutrustning och bowlingbanorna föreligger diskuteras en låg hyressättning initialt
för att stegras i takt med att verksamheten utvecklas.

Kultur och fritidsnämnden äskar teckning för kapitalkostnader och ränta motsvarande
en summa om 300 000 kronor per år.

Fastighetsavdelningen har, med utgångspunkt från ovanstående, tagit fram ett förslag till
hyreskontrakt med Kultur- och fritidsförvaltningen för 2019. Kapitaltjänstkostnaden 
kommer
år 2020 att öka något efter investeringarna under 2019.

Ärendet har inför Kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-09 kompletterats med
ytterligare information kring finansiering av fastighetsköp samt framtagen kalkyl.
 

Beslutsunderlag
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Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2018-12-12, § 196.
Tekniska förvaltningens skrivelse 2018-12-11.
Förslag till köpeavtal Klippan 3:319, inkommen 2018-12-13.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Godkänner förslag på köpekontrakt för fastigheten Klippan 3:319
    till en köpeskilling om 3 550 000 kronor.
2. Finansiering sker genom ianspråkstagande om 3 550 000 kronor
    inom de ramar som Kommunfullmäktige beslutat om för upptagande
    av lån, d.v.s. inom kommunens rörelsekapital.
3. Godkänner investering för förnyad värme- och ventilationsanläggning
    om 300 000 kronor vilken finansieras av Kommunstyrelsens anslag för
    investering för 2019.
_____
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§ 3

Avgifter för grävtillstånd och TA-planer 
KS 2018.0736

Ärendet
Att gräva på allmän platsmark och i kommunens gator är förenade med stora
kostnader för kommunen. Idag står kommunen för hela denna kostnad.

Entreprenörer kan vilja gräva eller genomföra olika åtgärder inom allmän platsmark eller
gator. Exempel på sådana åtgärder kan vara lagning av telekabel, tryckning av ledningar,
reparation av VA-ledningar. Innan entreprenören får lova att påbörja sitt arbete måste de
ansökan om ett grävtillstånd hos Tekniska förvaltningen. När det är godkänt behöver
entreprenören skicka in och få en TA-plan godkänd. Det här görs idag elektroniskt via
Geosecma men kräver ändå en viss insats för handläggning. Den ansökning som görs av
entreprenören i Ledningskollen är ytterligare en kostnad som belastar kommunen.

Efterlevnaden av TA-planerna är ytterst viktig då den inte bara tar hänsyn till arbets-
miljön för de som arbetar utan även är till för att skydda trafikanterna. Inom trafikverkets
regler tillämpar man därför vite för de olika förseelser som kan förekomma. Kommunen
följer Trafikverkets säkerhetsregler för vägarbete.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa avgifter för grävtillstånd och
TA-planer att gälla från och med 2019-02-01.

Tekniska utskottet beslutade 2018-12-11, § 71, att överlämna ärendet utan eget förslag.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Tekniska utskottet 2018-12-11, § 71.
Tekniska förvaltningens skrivelse med förslag avseende avgifter, upprättad 2018-11-27.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Godkänner avgifter för grävtillstånd och TA-planer att gälla från och med 2019-02-01.
_____
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§ 4

Medfinansieringsavtal för gång- och cykelväg mellan Östra Ljungby 
och Gråmanstorp 
KS 2016.1230

Ärendet
Klippans kommun har blivit beviljade statlig medfinansiering RTI-bidrag för gång- och
cykelväg mellan Östra Ljungby och Gråmanstorp. Projektet har blivit fördröjt och 
fördyrat.
Anledningen till de ökade kostnaderna beror på Trafikverket då det är de som driver
projektet. Det får till konsekvens att inga medel krävs under 2018 men att kostnaderna
blir högre under 2019 och att produktionskostnaden under 2020 blir avsevärt högre än
det var först beräknat. Det innebär att kommunens kostnader blir 3,75 mkr för 2019
och 8,0 mkr för 2020. Även om projektet har blivit fördyrat så måste nyttan anses
överväga då den aktuella sträckningen ingår som en prioriterad åtgärd i den regionala
cykelvägsplanen för att knyta samman två av kommunens större orter för oskyddade
trafikanter. 
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Tekniska utskottet 2018-12-11, § 72.
Tekniska förvaltningens skrivelse 2018-11-17.
Förslag Medfinasieringsavtal, inkommen 2018-12-03.

Yrkande 
Johan Pettersson (S) yrkar bifall till Tekniska utskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Godkänner medfiansieringsavtalsavtal för gång- och cykelväg
    mellan Östra Ljungby och Gråmanstorp.
2. Hänskjuter frågan kring finansiering om 0,75 mkr i samband
    med kompletteringsbudget 2019.
3. Finansiering av de 5,5 mkr som saknas för 2020 hanteras i
    samband med budget 2020.
_____
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§ 5

Utbetalning lokalt partistöd för år 2018 
KS 2017.0206

Ärendet
Ärende avseende utbetalning av lokalt partistöd för Vår Framtid för perioden oktober tom 
december 2018 föreligger. Utbetalning av lokalt partistöd beslutas enligt kommunallagen 
av Kommunfullmäktige. Lagstiftaren har angett att partistöd ska användas lokalt för att 
stärka den lokala demokratin. Partistödet betalas ut i förskott under februari/mars månad 
för att partierna ska ha möjlighet att planera sin verksamhet. Enligt kommunens 
författningssamling 6:05:01, fastställd av Kommunfullmäktige 2002-09-25, § 49, med 
ändring 2014-12-16, § 132, framgår vad som gäller avseende partistöd för parti som 
upphör att vara representerat i fullmäktige. Det är dock inte fastställt vad som gäller 
avseende utbetalning av lokalt partistöd i det fall ett nytt parti får mandat i 
Kommunfullmäktige. Med anledning av att partiet Vår Framtid i samband med valet 
2018, som nytt parti, erhållit två mandat i Kommunfullmäktige ska beslut fattas av 
Kommunfullmäktige om utbetalning av partistöd för del av år 2018.

Lokalt partistöd för två mandat ska enligt Författningssamlingen betalas ut (per år): enligt 
nedan:
Grundstöd                                15 000 kr
Mandatstöd (10 tkr/mandat)    20 000 kr
Totalt                                       35 000 kr

Kommunfullmäktige föreslås godkänna utbetalning av partistöd till Vår Framtid om 
7 290 kronor för perioden okt-dec 2018.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2018-12-12, § 199.
Kansliavdelningens skrivelse 2018-11-19.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Godkänner utbetalning av partistöd till Vår Framtid om
7 290 kronor för del av 2018.
_____
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§ 6

Motion gällande den demokratiska processen och medborgarnas 
möjlighet till delaktighet- svar 
KS 2018.0161

Ärendet
Helena Dådring (M) och Kenneth Dådring (M) har 2018-02-27 inkommit med motion 
gällande den demokratiska processen och medborgarnas möjlighet till delaktighet.

Motionärerna framför att kommunpolitiken, i syfte att öka öppenheten mot medborgarna, 
skulle kunna införa ”Allmänhetens frågestund” i Kommunfullmäktige. Allmänheten kan 
då ställa frågor till kommunstyrelsens och nämndernas ordförande. I motionen föreslås att 
möjligheterna till att genomföra ”Allmänhetens frågestund” utreds utifrån ett 
kommunallagsperspektiv samt att kommunfullmäktige därefter genomför ”Allmänhetens 
frågestund” minst en gång per år.

Kansliavdelningen kan inte se att det föreligger några direkta hinder att införa 
allmänhetens frågestund varken avseende platsmässiga eller ekonomiska förutsättningar. 
Administrationen bedöms inte öka avsevärt för kansliavdelningen gällande att hantera 
och administrera frågorna. Däremot kan det uppstå en liten ekonomisk ökning då 
Kommunfullmäktigemötet blir längre. I förekommande fall kan ordförande bjuda in 
politiker, som inte annars skulle ha deltagit, till sammanträdet för att svara på en 
fråga vilket ger en kostnad för arvode.

I det avseende som Klippans kommunfullmäktige väljer att införa allmänhetens 
frågestund behöver riktlinjer tas fram samt tillägg i författningssamlingen göras.

Kansliavdelningen har yttrat sig och föreslår Kommunfullmäktige besluta att bifaller 
motionen genom att under en prövotid på 2 år införa allmänhetens frågestund vid minst 
ett av kommunfullmäktiges möte per år och därefter utvärdera.
Kommunfullmäktige föreslås även besluta att uppdra åt Kommundirektör att ta fram 
riktlinjer för allmänhetens frågestund.

Arbetsutskottet beslutade 2018-12-12, § 201, att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 
motionen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2018-12-12, § 201.
Kansliavdelningens yttrande 2018-11-15.
Helena Dådrings (M) och Kenneth Dådrings (M) motion 2018-02-27.
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Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige
Motionen avslås.
_____
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§ 7

Motion om tillgänglighet avseende vallokaler- svar 
KS 2018.0381

Ärendet
Kenneth och Helena Dådring (-) har 2018-05-18 inkommit med motion vari man föreslår 
att Klippans kommun ska arbeta utifrån checklista som Myndigheten för tillgänglighet 
har utformat och att inför valet 2018-09-09 säkerställa att vallokalerna är tillgängliga för 
alla röstberättigade.

Under våren 2018, i samband med valförberedelser, tillsändes valkansliet Checklistan för 
tillgängliga vallokaler från Myndigheten för tillgänglighet. Valnämndens valkansli 
besökte därefter förtidsröstnings- och vallokalerna för att stämma av enligt checklistan. 
Varje förtids- respektive vallokal var inte fullt ut optimala utifrån checklistan punkter.
Kansliet kompletterade därför med de hjälpmedel som behövdes vid lokalerna så som
t.ex. ramp för att tillgängliggöra lokalerna, avspärrningstejp till nivå skillnad i golv osv.

Det observerades att angöringsplatser för färdtjänst, skyltar för rök- och pälsdjursförbud 
inte fanns vid någon av förtids- eller vallokalerna. Det konstaterades bl.a. att i Valdistrikt 
SÖ-Nyslätt-Elfdalen (Åbyskolan) inte i, eller intill, vallokalen finns någon tillgänglig 
toalett för rullstolsburna. Valnämndens kansli kommer fortsättningsvis att arbeta med
checklistan inför framtida val, komplettera lokalerna så att de blir än mer tillgängliga och
vid behov ev. flytta förtids- eller vallokal-/er till annan lokal.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2018-12-12, § 200.
Kansliavdelningen yttrande 2018-11-27.
Kenneth Dårings och Helena Dådrings (-) motion 2018-05-18.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
_____
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§ 8

Översyn av kommunstyrelsens utskott 
KS 2015.0004

Ärendet
Inför mandatperioden 2015 - 2018 inrättades två nya kommunstyrelseutskott,
Tekniskt utskott och Personalutskott. Inför valet 2018 och ny mandatperiod
har en utvärdering initierats och genomförts. Analysens syfte har varit att utgöra
underlag för förslag till förändringar inför kommande mandatperiod.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2018-05-02, § 107, att återremittera
ärendet för inhämtande av yttrande från partigrupperna. Prtigrupperna har erbjudits 
möjlighet att yttra sig och svar har inkommit från socialdemokraterna, moderaterna, 
sverigedemokraterna samt centerpartiet. Arbetsutskottet beslutade 2018-09-06, § 148, 
att bordlägga ärendet för att behandlas efter att den nya mandatperiodens förtroendevalda 
tillträtt sin  uppdrag
i januari 2019.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2018-09-26, § 148.

Yrkande
Johan Pettersson (S) yrkar att Personalutskottet avvecklas samt att Tekniska utskottet 
bibehålls i befintlig form.

Robert Larsson (KD) yrkar att man fortlöpande utvärderar formerna för Tekniska 
utskottet samt Kommunstyrelsens arbetsutskott under 2019 vilket ska redovisas till 
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
1. Personalutskottet avvecklas.
2. Tekniska utsktottet bibehålles i nuvarande form.
3. Tekniska utskottets samt Arbetsutskottets former utvärderas löpande under 2019 vilket 
    ska redovisas till Kommunstyrelsen.

Reservation 
Sverigedemokaternas partigrupp reserverar sig mot beslutet.
_____
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§ 9

Översyn av kommunens rådgivande organ 
KS 2018.0291

Ärendet
Under 2017 har Klippans kommun tagit fram en hållbarhetspolicy. Den har antagits av
kommunfullmäktige 2018-01-30 och ska enligt beslut i kommunstyrelsen kompletteras
med en hållbarhetsstrategi. Policyn som antas av fullmäktige har en hållbarhet till
år 2030, strategin som är på väg upp för beslut antas av kommunstyrelsen och gäller
för mandatperiod. Kommunstyrelsen formulerar sedan mätbara mål för kommande
budgetår inom de olika hållbarhetsområdena. Tanken är att kommunen, under ledning
av Kommunstyrelsen och kommunledningen, ska ta ett samlat grepp om hållbarhets-
frågorna och att genomförandet ska bli kraftfullare genom gemensamma aktiviteter över
förvaltningsgränserna. Förslaget är att policyn, strategin och målen ska ersätta mer
omfattande och svåröverblickbara dokument som miljöprogram, folkhälsoplan och
tillgänglighetsplan. De har delvis fått karaktären av ”hyllvärmare” och är måttligt kända
i organisationen.

En utvärdering av kommunens råd/rådgivande organ har initierats med anledning av
pågående arbete kring samordning av kommunens hållbarhetsarbete. Syftet är att
analysera rådens/organens funktion i förhållande till kommunens styrsystem med
hållbarhetspolicy, hållbarhetsstrategi, politiska mål och förvaltningsplaner. Analysen
har syftat till att utgöra underlag för förändringar av rådens organisation och
funktioner.

Arbetsutskottet beslutade 2018-09-26, § 149, att bordlägga ärendet för att
behandlas vid nya mandatperiodens start i januari 2019.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2018-09-26, § 149.

Yrkande
Hans Bertil Sinclair (M) yrkar att Folkhälsorådet avvecklas, Miljöstyrgruppen,
Kommunala pensionärsrådet, Kommunala handikapprådet och Landsbygdsrådet 
bibehålles.
Ansvaret för kommunala pensionärsrådet överförs från Socialnämnden till 
Kommunstyrelsen.
Kommunala handikapprådet föreslås byta namn till kommunala funktionshinderrådet.
Landsbygdrådet och brottsförebyggande rådet representeras fortsättningsvis politiskt av 
Kommunstyrelsens presidium.
Den politiska representationen i kommunala pensionärsrådet och kommunala 
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funktionshinderrådet utgörs av en representant från respektive nämnd (undantaget att Bun 
inte är representerad i KPR) vilka adjungeras till råden.
Uppdrag föreslås lämnas till kommundirektör att utveckla arbetsformer och reglementen 
för berörda råd.

Ellinor Varady (M), Andreas Olofsson (SD), Johan Pettersson (S) och Åsa Edvardsson 
(SD) bifaller Hans Bertil Sinclairs förslag.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Folkhälsorådet avvecklas.
2. Miljöstyrgruppen, Kommunala pensionärsrådet, Kommunala handikapprådet och
    Landsbygdsrådet bibehålles.
3. Ansvaret för kommunala pensionärsrådet överförs från Socialnämnden till
    Kommunstyrelsen.
4. Kommunala handikapprådet byter namn till Kommunala funktionshinderrådet.
5. Den politiska representationen i Kommunala pensionärsrådet och Kommunala
    funktionshinderrådet utgörs av en representant från respektive nämnd
    (undantaget att Bun inte är representerad i KPR) vilka adjungeras till råden.
6. Landsbygdsrådet och Brottsförebyggande rådet representeras fortsättningsvis
    politiskt av Kommunstyrelsens presidium.
7. Uppdrar till kommundirektör att utveckla arbetsformer och reglementen för
    berörda råd.
7. Godkänner att Sverigedemokraternas partigrupp lämnar protokollsanteckning.

Protokollsanteckning
Sverigedemokraternas partigrupp påtalar vikten av en regelbunden utvärdering av råden 
samt att det tas fram reglemente samt miljömål för Miljöstyrgruppen.
_____
 

16 (31)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-01-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10

Uppföljning av resultat per nämnd samt helårsprognos 2018 
KS 2018.0633

Ärendet
Ekonomichef Magdalena Stajcic informerar om resultat per nämnd per 2018-11-30 samt 
helårsprognos 2018.

Beslutsunderlag
Ekonomiavdelnigens redovisning 2019-01-09.

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____

17 (31)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-01-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11

Val av ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsens arbetsutskott 
för mandatperioden 2019-2022 
KS 2018.0782

Ärendet
För mandatperioden 2019-2022 ska det för Kommunstyrelens arbetsutskott utses fem 
ledamöter och fem ersättare.
 
Kommunstyrelsens beslut
Till ledamot utses:
1. Hans Bertil Sinclair (M), Vedbyvägen 66, 264 37 Klippan, ordförande
2. Johan Pettersson (S), Vinkelgatan 7, 264 52 Ljungbyhed, 1:e vice ordförande
3. Åsa Edvardsson (SD), Valhallavägen 3 B, 264 38 Klippan, 2:e vice ordförande
4. Christer Johansson (C), V Blomstergatan 24 E, 264 34 Klippan
5. Robert Larsson (KD), Anderstorp 4968, 264 54 Ljungbyhed
 
Till personliga ersättare utses:
1. Ellinor Varady (M), Stenevivägen 29, 264 93 Klippan
2. Boris Svensson (S), Kristoffers väg 54, 264 36 Klippan
3. Marie Brink (SD), Kapellgatan 2 B, 264 38 Klippan
4. Börje Norén (C), Pl 4762, 264 94 Klippan
5. Tommy Cedervall (L), Tostarp 740, 264 53 Ljungbyhed
_____
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-01-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12

Val av ledamöter och ersättare till Tekniska utskottet för 
mandatperioden 2019-2022 
KS 2018.0787

Ärendet
För mandatperioden 2019-2022 ska det för Tekniska utskottet uses fem ledamöter och 
fem ersättare.

Kommunstyrelsens beslut
Till ledamot utses:
1. Hans Bertil Sinclair (M), Vedbyvägen 66, 264 37 Klippan, ordförande
2. Åsa Edvardsson (SD), Valhallavägen 3 B, 264 38 Klippan, vice ordförande
3. Johan Pettersson (S), Vinkelgatan 7, 264 52 Ljungbyhed
4. Börje Norén (C), Pl 4762, 264 94 Klippan 
5. Robert Larsson (KD), Anderstorp 4968, 264 54 Ljungbyhed
 
Till personliga ersättare utses:
1. Ellinor Varady (M), Stenevivägen 29, 264 93 Klippan
2. Ralf Scott (SD), Byggmästaregränden 1, 264 33 Klippan
3. Boris Svensson (S), Kristoffers väg 54, 264 36 Klippan
4. Christer Johansson (C), V Blomstergatan 24 E, 264 34 Klippan
5. Tommy Cedervall (L), Tostarp 740, 264 53 Ljungbyhed
_____
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-01-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13

Val av ledamöter till Brottsförebyggande rådet för mandatperioden 
2019-2022 
KS 2018.0789

Ärendet
För mandatperioden 2019-2022 ska det för Brottsförebyggande rådet utses tre ledamöter.

Kommunstyrelsens beslut
Till ledamot utses
1. Hans Bertil Sinclair (M), Vedbyvägen 66, 264 37 Klippan, ordförande
2. Johan Pettersson (S), Vinkelgatan 7, 264 52 Ljungbyhed
3. Åsa Edvardsson (SD), Valhallavägen 3 B, 264 38 Klippan
_____
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-01-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 14

Val av ledamöter till Landsbygdsrådet för mandatperioden 2019-2022 
KS 2018.0791

Ärendet
För mandatperioden 2019-2022 ska det för Landsbygdsrådet utses tre ledamöter.

Kommunstyrelsens beslut
Till ledamot utses
1. Hans Bertil Sinclair (M), Vedbyvägen 66, 264 37 Klippan, ordförande
2. Johan Pettersson (S), Vinkelgatan 7, 264 52 Ljungbyhed
3. Åsa Edvardsson (SD), Valhallavägen 3 B, 264 38 Klippan
_____
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-01-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15

Val av ledamöter till Miljöstyrgruppen för mandatperioden 2019-2022 
KS 2018.0792

Ärendet
För mandatperioden 2019-2022 ska det för Miljöstyrgruppen uses nio ledamöter.

Kommunstyrelsens beslut
Till ledamot uses
1. Michael Nemeti (S), Ö Solgatan 3, 264 34 Klippan, ordförande
2. Christer Persson (M), Spångengatan 16, 264 52 Ljungbyhed,
    1:e vice ordförande
3. Per-Olof Seger (SD), Järnvägsgatan 3 C, 264 38 Klippan,
    2:e vice ordförande
4. Walter Christensen (M), Allarp 829, 264 53 Ljungbyhed
5. Ulf Säther (S), Holländerivägen 2, 264 39 Klippan
6. Ingela Jönsson (C), Färingtofta 4208, 264 54 Ljungbyhed
7. Oscar Einarsson (SD), Kungsgatan 1, 264 51 Ljungbyhed
8. Marie Brink (SD), Kapellgatan 2 B, 264 38 Klippan
9. Bodil Andersson (KD), Rundelsgatan 12, 264 51 Ljungbyhed
_____
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-01-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16

Val av ledamöter till Samarbetskommittén Familjen Helsingborg för 
mandatperioden 2019-2022 
KS 2018.0783

Ärendet
För mandatperioden 2019-2022 ska det för Samarbetskommittén Familjen Helsingborg 
utses två ledamöter.

Kommunstyrelsens beslut
Till ledamot utses
1. Hans Bertil Sinclair (M), Vedbyvägen 66, 264 37 Klippan
2. Åsa Edvardsson (SD), Valhallavägen 3 B, 264 38 Klippan
_____
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-01-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17

Val av ledamöter till Styrgrupp 6 K för mandatperioden 2019-2022 
KS 2018.0781

Ärendet
För mandatperioden 2019-2022 ska det för Styrgrupp 6 K utses tre ledamöter.

Kommunstyrelsens beslut
Till ledamot utses
1. Hans Bertil Sinclair (M), Vedbyvägen 66, 264 37 Klippan
2. Johan Petersson (S), Vinkelgatan 7, 264 52 Ljungbyhed
3. Åsa Edvardsson (SD), Valhallavägen 3 B, 264 38 Klippan
_____
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-01-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18

Val av ledamot och ersättare till Rönneåns vattenråd för 
mandatperioden 2019-2022 
KS 2018.0784

Ärendet
För mandatperioden 2019-2022 ska det för Rönneåns vattenråd utses en ledamot och en 
ersättare.

Kommunstyrelsens beslut
Till ledamot utses
Kent Lodesjö (S), (S), Thorsgatan 3, 264 38 Klippan

Till ersättare utses
Christer Persson (M), Spångengatan 16, 264 52 Ljungbyhed
_____
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-01-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19

Val av representant till Europakorridoren AB för mandatperioden 
2019-2022 
KS 2018.0785

Ärendet
För mandatperioden 2019-2022 ska det för Europakorridoren AB utses två representanter, 
en ordinarie och en ersättare.

Kommunstyrelsens beslut
Till ordinarie representant utses
Hans Bertil Sinclair (M), Vedbyvägen 66, 264 37 Klippan

Till ersättare utses
Åsa Edvardsson (SD), Valhallavägen 3 B, 264 38 Klippan
_____
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-01-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20

Val av representant i Livsmedelsakademin för mandatperioden 2019-
2022 
KS 2018.0786

Ärendet
För mandatperioden 2019-2022 ska det för Livsmedelsakademin utses en representant.

Kommunstyrelsens beslut
Till representant utses
Ellinor Varady (M), Stenevivägen 29, 264 93 Klippan
_____
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-01-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21

Sammanträdestid för Kommunstyrelsen 
KS 2017.1023

Ärendet
Vid partiöverläggningar under 2017 diskuterades frågan om sammanträden på dagtid.  
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-26, § 85 att skicka ut en enkät till samtliga 
förtroendevalda om lämpliga sammanträdestider, dvs dagtid eller kvällstid.

Enkäten genomfördes under hösten 2017 och visade kortfattat på att svarande under 50 i 
högre grad föredrar sammanträden på antingen dagtid eller kvällstid medan en majoritet 
av svarande över 50 år föredrar en kombination av dagtid och kvällstid. Kvinnor föredrar 
sammanträden på dagtid i väsentligt högre grad än män. I alla svarsgrupper var det fler 
som föredrar dagtid före kvällstid.

Kommunstyrelsen har att besluta om tidpunkt för Kommunstyrelsens sammanträden.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens skrivelse 2019-01-02.
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2018-08-15, § 132.
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2018-02-07, § 19.

Yrkande
Johan Pettersson (S) yrkar att Kommunstyrelsens sammanträdestider fortsatt ska vara kl. 
17:00, att sammanträdena föreslås inledas med fika 16:45 för att därefter starta 
sammanträdet utan avbrott.

Åsa Edvardsson (SD) yrkar att sammanträdena fortsatt ska hållas med paus under 
kvällen.

Johan Pettersson (S) yrkar avslag på Åsa Edvardssons yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Johan Petterssons förslag och Åsa Edvardssons 
förslag. Ordföranden finner att Kommunstyrelsens beslutat enligt Johan Petterssons 
förslag.
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Den som stödjer Johan Petterssons förslag röstar Ja.
Den som stödjer Åsa Edvardsson förslag röstar Nej.

Vid omröstning avges 9 Ja-röster och 4 Nej-röster vilka redovisas i bilaga.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-01-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens sammanträdestider ska fortsättningsvis starta kl. 17:00.
2. Sammanträdena ska inledas med fika 16:45 för att därefter starta sammanträdet utan
    avbrott under kvällen.

Reservation
Sverigedemokraternas partigrupp reserverar sig mot beslutet.
 _____
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-01-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22

Delegationsärenden 2019 
KS 2019.0001

Ärendet
Kansliavdelningen har sammanställt delegationsärenden inför Kommunstyrelsens 
sammanträde 2019-01-09.
 
2018-12-12 Enligt protokoll §§ 192-201 Arbetsutskottet
2018-12-11 Enligt protokoll §§ 68-73 Tekniskt utskott

Parkerings- november Kommunlednings-
tillstånd nr 1897-1901 förvaltningen
kundtjänst

Bostads- 181101-181130 Teknisk anpassningsbidrag förvaltning

Anställning > 6 mån november 2018 Socialförvaltningen

KS 2018.0757-1.164
KSO- yttrande avseende ansökning till Hemvärnet

KS 2016.1154-54.436
KSO- yttrande i Mål nr 10717-17 (060108) angående ansökan om
tillstånd för täkt av kaolinråvara samt bortledande av grundvatten

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens skrivelse 2019-01-02.
Kansliavdelningens sammanställning 2019-01-02.

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
_____
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-01-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23

Informationsärenden 2019 
KS 2019.0002

Ärendet
Kansliavdelningen har sammanställt informationsärenden inför Kommunstyrelsens 
sammanträde 2019-01-09.

Ks 2018.0756-1.190
Länsstyrelsen Skåne- Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet

Ks 2018.0751-1.631
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2018-11-19, § 124, avseende rapport 
från ordförande och ledamöter

KS 1835252
Sveriges Kommuner och Landsting- Budgetförutsättningar för åren 2018-2022

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens skrivelse 2019-01-02.
Kansliavdelningens sammanställning 2018-01-02.

Kommunstyrelsens beslut
Inforamationen noteras.
_____
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