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Sekreterare
Kristina P Baron

Ordförande
Hans-Bertil Sinclair (M)
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Ellinor Varady (M)

Plats och tid Sessionssalen, Klippans kommunhus kl. 17:00-20:30

Beslutande ledamöter Hans Bertil Sinclair (M) (ordförande)
Johan Pettersson (S) (1:e vice ordförande)
Åsa Edvardsson (SD) (2:e vice ordförande)
Ellinor Varady (M)
Tonny Svensson (M)
Christer Johansson (C)
Boris Svensson (S)
Gunilla Svensson (S)
Jonas Luckman (SD)
Andreas Olofsson (SD)
Marie Brink (SD)
Robert Larsson (KD)
Bodil Andersson (KD)  ersätter Tommy Cedervall (L)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Kristian Seger (M)
Ralf Scott (SD)
Börje Norén (C)
Kent Lodesjö (S)
Michael Nemeti (S)
Christina Petersson (SD)
Thomas Jelinek (SD)
Agnar Helgasson (KD)
Anna Andresen (M)
Therese Långberg (M)

Övriga närvarande Magdalena Stajcic, ekonomichef §§77-78
Ardiana Demjaha, teknisk chef §79
Arne Amnér, kultur- och fritidschef §§79-80
Tomas Rikse, kommundirektör
Anna Fritzheimer, förvaltningsjurist §81
Agneta Hugander, socialchef §81
Håkan Abrahamsson, fastighetschef §79
Salahaldin Ebrahimsson, nämndsekreterare
Kristina P Baron, kommunsekreterare

Utses att justera Ellinor Varady (M)

Justeringens plats och 
tid

Kommunhuset ,  2019-05-16   16:30
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 75 Val av justerare
§ 76 Godkännande av dagordning
§ 77 Yttrande över remiss avseende översyn av kostnadsutjämningen för 

kommuner och landsting
§ 78 Uppföljning av resultat per nämnd samt helårsprognos 2019
§ 79 Sågenhuset etapp 2
§ 80 Nya bidragsregler för föreningsbidrag
§ 81 Avgifter inom socialförvaltningen
§ 82 Löpande utvärdering av Kommunstyrelsens utskott
§ 83 Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen
§ 84 Personuppgiftsombud/dataskyddsombud
§ 85 Förfrågan om tillköp busstrafik (busslinje 520) för trafikåret 2020
§ 86 Arbetsordning för Brottsförebyggande rådet
§ 87 Förslag till vision och fullmäktigemål 2020-2023
§ 88 Tillsynsansvar för tobak och liknande produkter - ny lag fr.o.m. 

2019-07-01
§ 89 Ny taxa för tobak och liknande produkter ny lag fr.o.m. 2019-07-01
§ 90 Återköp av fastigheten Klippan 3:372
§ 91 Motion om valfrihet att välja barnomsorg - svar
§ 92 Motion om politikerutbildning i funktionshinderfrågor - svar
§ 93 Motion angående inlämnande av Budgetförslag ifrån de olika 

partierna - svar
§ 94 Motion om valfrihet att handla mat digitalt eller i affär
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§75

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Kommunstyrelsens beslut
Utse Ellinor Varady (M) att jämte ordföranden justera dagens protokoll den 16 maj 2019.

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
2019-05-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§76

Godkännande av dagordning

Ärendet
Hans Bertil Sinclair (M) föreslår att ärendet "Yttrande över remiss avseende översyn av 
kostandsutjämningen för kommuner och landsting, lite mer lika" behandlas som ärende 3 
på på dagordningen samt att "Uppföljning av resultat per nämnd samt helårsprognos 
2019" läggs till och behandlas som ärende 4 på dagordningen.

Beslut
Dagordningen godkänns med följande förändringar:
- Ärende 13 "Yttrande över remiss avseende översyn av kostandsutjämningen för 
kommuner och landsting, lite mer lika" behandlas som ärende 3 på på dagordningen.
-Tillkommande ärende "Uppföljning av resultat per nämnd samt helårsprognos 2019" 
läggs till och behandlas som ärende 4 på dagordningen.

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 77

Yttrande över remiss avseende översyn av kostnadsutjämningen för 
kommuner och landsting 
KS 2019.0104

Ärendet
Finansdepartementet har skickat ut utredning och översyn för kostnadsutjämningen på 
remiss. Alla kommuner och regioner är remissinstanser och remisstiden går ut 2019-05-
17. Utredningen konstaterar att dagens kostnadsutjämning i huvudsak fyller sitt syfte men 
att mer fokus behöver ges åt socioekonomi och glesbygdens villkor. För Klippans 
kommun innebär förslaget utifrån dagens förutsättningar en lägre avgift med 908 kr per 
invånare, vilket motsvarar ca 16 mnkr om modellen tillämpas för utjämningsåret 2018.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetutskott 2019-04-10, § 58
Ekonomichefs tjänsteskrivelse, upprättad 22 mars 2019
Remissmissiv från finansdepartementet daterat 2019-02-08
Betänkande av kostandsutjämningsutredningen, SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting.

Kommunstyrelsens beslut
Klippans kommun ställer sig positivt till förslaget.  
_____

Beslut skickas till 
Finansdepartementet
Ekonomichef

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
2019-05-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 78

Uppföljning av resultat per nämnd samt helårsprognos 2019 
KS 2019.0246

Ärendet
Ekonomiavdelningen lämnar information om uppföljning av resultat per nämnd samt 
helårsprognos 2019 per april månad.

Beslutsunderlag
Rapport per april månad 2019

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 79

Sågenhuset etapp 2 
KS 2013.0847

Ärendet
Sågenhuset renovering av ”etapp 1” slutförs med invigning den 16 maj. I denna etapp 
skalades flera ytor bort av ekonomiska skäl. Kultur- och fritidsförvaltningen fick redan 
initialt ett tydligt uppdrag att söka extern finansiering för att komplettera den kommunala, 
vilket nu ”burit frukt”. Skåneidrotten har beviljat totalt 1,5 miljoner kronor där drygt 
hälften är förbrukat i etapp 1 samt Allmänna Arvsfonden som beviljat föreningen FUB 
4 500 tkr (inkl. moms). Anslaget från Allmänna Arvsfonden är villkorat till att det i 
projektet anpassas och utvecklas parasportverksamhet och ytor för detta.

Flera lokaler/verksamheter undantogs vid nedskärningarna inför etapp 1 vilka nu ges 
möjlighet att färdigställas om medfinansiering från kommunen ges under 2019. Nedan 
följer en kortare beskrivning av vad som ingår i en andra/sista etappen.
Friidrottslokalen är ett mycket enkelt renoverat utrymme som inte är funktionell i dagens 
skick. Här planeras för en bred parasportsatsning i samverkan mellan FUB och Klippans 
friidrottsklubb. Takkonstruktionen måste också ses över, detta måste göras oavsett om en 
fortsatt renovering kommer till stånd då det läcker in vatten.

Gymnastiklokalen är fylld till bristningsgränsen då verksamheten attraherar enormt 
många barn och unga. Lokalerna begränsar förutsättningarna för klubben som i flera 
grenar tävlar mot Sverigeeliten men kan inte träna på samma förutsättningar som övriga 
på grund av lokalernas beskaffenhet. Gymnastikföreningen står i startgroparna att utbilda 
ledare för att starta parasport grupper om förutsättningar finns lokalmässigt.

Skyttehall för luftpistol/gevär fanns med i planerna utifrån skytteföreningarnas behov 
vilket också är en optimal parasport. Denna planeras på plan 2 i huset mittersta del.

En cafédel/mötesplats centralt i huset ströks också och finns med i planerna i etapp 2. 
Denna del efterfrågas starkt av föreningarna som startat sin verksamhet i huset.

Friidrottslokalen samt flera andra lokaler i huset skulle också utgöra stora möjligheter till 
att tillgodose Åbyskolans behov av idrottslokaler dagtid.
Sågenhuset har redan utvecklats till en fantastisk anläggning som väckt eko runt om i 
Sverige men en del kvarstår vilket nu finns en bra möjlighet att slutföra med extern 
finansieringshjälp.
För att klara finansieringen av de kvarstående delarna krävs finansiering och enligt 
tidigare lämnat anbud ligger det på en totalsumma på 18 427 tkr (ex. inventarier). Denna 
summa innehåller flera poster som uppskattats och kan eventuellt minska samt ordentlig 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

mån för oförutsatta kostnader. Inventarier för parasport och skyttehall är ej med i 
kalkylen men torde klaras inom ramen för bidrag från Skåneidrotten. 
 
Ärendet kommer att komma upp för beslut i kommunfullmäktige i juni månad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsförvaltningen samt Tekniska förvaltningen, upprättad 
30 april 2019.
Tabell Sågen etapp 2.

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 80

Nya bidragsregler för föreningsbidrag 
KS 2018.0290

Ärendet
Kommunstyrelsen återremitterade 2018-06-07 § 118 ärendet om nya 
bidragsbestämmelser gällande föreningsbidrag, för att utreda konsekvenserna för 
idrottföreningar med anledning av slopat kommunalt LOK-stöd.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade åter ärendet 2019-03-13 och föreslår nu 
kommunfullmäktige att anta nya bidragsbestämmelser att gälla från 2020-01-01.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-04-17, §65.
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-03-13, § 26
Förslag till nya bidragsbestämmelser, verion 7 2019-03-05
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-06-07, § 118

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar att en utvärdering av föreningsbidragen ska genomföras efter 
två år.

Jonas Luckman (SD) yrkar att meningen "men kan söka bidrag för verksamhet som inte 
är av religiös karaktär" som rör Trossamfund och religiösa föreningar på s. 4 i 
bidragsbestämmelserna, stryks.
 
Robert Larsson (KD) yrkar bifall dels till arbetsutskottets förslag, dels till Johan 
Peterssons tillägg.

Bodil Andersson (KD) yrkar, med instämmande av Johan Petersson och Robert 
Larsson, avslag på Jonas Luckmans yrkande.

Johan Petersson (S) yrkar, men instämmande av Robert Larsson (KD), avslag på Jonas 
Luckmans yrkande.

Gunilla Svensson (S) yrkar bifall dels till arbetsutskottets förslag, dels avlag på Jonas 
Luckmans yrkande.

Beslutsgång ändringsyrkande
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Jonas Luckmans ändringsyrkande 
gällande att stryka en mening på s. 4 i bidragsbestämmelserna och finner av 
kommunstyrelsen avslår detsamma.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Votering begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för avslag
Nej-röst för Jonas Luckmans yrkande.

Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster för avlag mot 4 nej-röster för bifall av Jonas Luckmans yrkande beslutar 
kommunstyrelsen avslå Jonas Luckmans ändringsyrkande.

Beslutsgång gällande bidragsbestämmelserna
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det.
 

Beslutsgång tilläggsyrkande
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Johan Peterssons tilläggsyrkande om 
utvärdering efter två år och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
 

Kommunstyrelsens beslut
1. De nya bidragsreglerna för föreningsbidrag antas att gälla från och med 2020-01-01
2. En utvärdering av reglerna genomförs efter två år.
 
Reservation
Jonas Luckman reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.Sverigedemokraternas partigrupp ställer sig bakom reservationen.

Paragrafen är justerad
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2019-05-08

Voteringslista: §80
Ärende: Nya bidragsregler för föreningsbidrag,  KS 2018.0290

Voteringslist(or)
§ 80

Ledamot Ja Nej Avstår
Hans Bertil Sinclair(M), ordförande X
Johan Pettersson(S), 1:e vice ordförande X
Åsa Edvardsson(SD), 2:e vice ordförande X
Ellinor Varady(M), ledamot X
Tonny Svensson(M), ledamot X
Christer Johansson(C), ledamot X
Boris Svensson(S), ledamot X
Gunilla Svensson(S), ledamot X
Jonas Luckman(SD), ledamot X
Andreas Olofsson(SD), ledamot X
Marie Brink(SD), ledamot X
Robert Larsson(KD), ledamot X
Bodil Andersson(KD), ersättare X
Resultat 9 4 0
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 81

Avgifter inom socialförvaltningen 
KS 2019.0198

Ärendet
År 2016 antogs nya avgifter inom socialnämndens ansvarsområde. Under den tid som 
förflutit sedan dess har det visat sig att det system som då valdes, i sina delar, är svårt att 
överblicka för såväl brukare som personal. Ett behov har därför funnits att åter se över 
avgiftssystemet med målet att förenkla.

Under våren och hösten 2018 har en arbetsgrupp arbetat för att ta fram de förslag som 
redogörs.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-04-17, § 66
Protokollutdrag Socialnämnden, 27 mars 2019, § 43.
Protokollutdrag Socialnämnden, 27 mars 2019, § 44.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, upprättad 16 oktober 2018.
Tabell över nuvarande och nya förslag till avgifter, upprättad 14 mars 2019 (OBS! de 
föreslagna avgifterna är inte samma som de beslut som tagits. Se protokollen för att 
jämföra).
Yttrande från PRO, SKPF och SPF avseende avgifter inom socialförvaltningen.
Remissvar från Funktionshinderrådet avseende avgifter inom socialförvaltningen, 
inkommen 20 februari 2019.

Ajournering
Kommunstyrelsens sammanträde ajourneras mellan kl. 19:15 - 19:25.

Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar, med instämmande av Robert Larsson (KD) att ärendet ska 
återremitteras.

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras med följande motivering:
Inom avgiftskategorierna; Hemsjukvård, Fallförebyggande insatser, Fika på dagvården, 
Kost på bostad med särskild service samt Fika daglig verksamhet vill kommunstyrelsen 
att följande ska belysas:

 Ekonomiska effekter för förvaltningen jämfört med tidigare system.
 Ge olika exempel på effekter för berörda.
 Antal berörda inom de nämnda avgiftskategorierna.
 Texten i stort bör förenklas och göras mer lättbegriplig.
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Beslut skickas till 
Socialförvaltningen

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 82

Löpande utvärdering av Kommunstyrelsens utskott 
KS 2015.0004

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade, den 9 januari 2019 § 8, att tekniska utskottet och 
arbetsutskottets former ska utvärderas löpande under 2019 och redovisas till 
Kommunstyrelsen. Kansliavdelningen har gjort en utvärdering av Kommunstyrelsens 
båda utskott med förslag till ny beslutsorganisation. Förslaget innebär att 
Kommunstyrelsen kommer har två ordinarie AU-sammanträden per månad istället för ett 
ordinarie AU-sammanträde och ett ” AU tema-sammanträde” samt att tekniska 
utskottet avvecklas.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott, 17 april 2019, § 70
Kansliavdelningens tjänsteutlåtande, upprättat 10 april 2019
Protokollutdrag Kommunstyrelsen, 9 januari 2019, § 8

Yrkanden
Robert Larsson (KD) yrkar, med instämmande av Andreas Olofsson (SD) och Christer 
Johansson (C), bifall till arbetsutskottets förslag.
 

Kommunstyrelsens beslut
1. Tekniska utskottet avvecklas och Kommunstyrelsens arbetsutskott har fortsättningsvis 
två ordinarie sammanträden per månad.
2. Kommunstyrelsens reglemente ändras utifrån ovanstående.

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 83

Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen 
KS 2019.0220

Ärendet
Reglementet genomgår löpande översyn och förslag om nytt uppdaterat reglemente 
föreligger.

I det nya förslaget föreslås kommunstyrelsen vara anställningsmyndighet för all 
kommunens personal istället för som idag att varje nämnd är anställningsmyndighet för 
personal inom respektive förvaltning. Med kommunstyrelsen som anställningsmyndighet 
blir kommunen en enda arbetsgivare och personalpolitiken mer sammanhållen. Med det 
nya förslaget blir även delegering av arbetsmiljöansvaret mer korrekt och tydligt eftersom 
kommundirektören behöver delegera arbetsmiljöansvar till annan förvaltning och vid 
behov även vidaredelegera. Med anledning av ovanstående föreslås reglementet justeras i 
§ 18 under rubriken Personalansvar till att styrelsen är anställningsmyndighet för 
kommunens personal.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 april 2019, § 71
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 19 mars 2019.
Reglemente (KFS 3:04).

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen antas.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§ 84

Personuppgiftsombud/dataskyddsombud 
KS 2017.0603

Ärendet
Kommunen har genomfört en upphandling av Dataskyddsombud. Vinnande företag är JP 
Infonet AB. JP Infonet har föreslagit Klippans kommun att utse Laura Gashi som 
Dataskyddsombud.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott, 17 april 2019, § 72.
Digitaliseringsstrategs tjänsteskrivelse, upprättad 11 april 2019.

Kommunstyrelsens beslut
1. Utser Laura Gashi till Kommunstyrelsens Dataskyddsombud
2. Uppmanar kommunens övriga nämnder att utse Laura Gashi till Dataskyddsombud i 
respektive nämnd.

Beslut skickas till 
JP Infonet AB
Nämnderna

Paragrafen är justerad
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§ 85

Förfrågan om tillköp busstrafik (busslinje 520) för trafikåret 2020 
KS 2019.0194

Ärendet
Förfrågan har inkommit från Skånetrafiken angående eventuellt tillköp av trafik med
busslinje 520 för året 2020.
Kommunen har tillköp på busslinje 520 mellan Klippan – Åstorp under trafikåret 2018 
och 2019. Tillköpet avser turerna till Kvidinge Väster, Kvidinge Missionshuset, 
Kvidinge, Kvidinge Maglabyvägen, V Sönnarslöv, V Sönnarslöv Kapellet, Åbyhem, 
Åbyplan och Klippan Station. För de tillköp som kommunen gör skrivs ett ettårskontrakt 
med Skånetrafiken. Skånetrafiken önskar besked om kommunen vill ha oförändrat tillköp 
för 2020.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott, 10 april 2019, § 52.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, upprättad 1 april 2019.
Resandestatistik

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänner fortsatt tillköp av busslinje 520 i oförändrad form fram tills ny tidtabell 
träder i kraft.
2. Återapportering sker under hösten 2019.
 

Beslut skickas till 
Michel Tränefors, för vidarebefordran till Skånetrafiken

Paragrafen är justerad
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§ 86

Arbetsordning för Brottsförebyggande rådet 
KS 2018.0291

Ärendet
Inför nya mandatperioden 2019-2022 har en översyn gjorts av den kommunala 
rådsorganisationen. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2019-01-28, § 22, 
att Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala handikapprådet (KHR) ska 
bibehållas och att handikapprådet ska byta namn till Kommunala funktionshinderrådet 
(KFH). Fullmäktige beslutade vidare att den politiska representationen i de båda råden 
ska utgöras av en representant från respektive nämnd i kommunen (undantaget att barn- 
och utbildningsnämnden inte är representerat i KPR), vilka adjungeras till råden för att å 
kommunens vägnar föra dialog med råden.

Fullmäktige fattade även beslut att bibehålla Brottförebyggande rådet (BRÅ) med 
ändringen att den politiska representationen i rådet ska utgöras av kommunstyrelsens 
presidium. Det har inte tidigare funnits någon arbetsordning för BRÅ.

Kommundirektören fick i uppdrag att utveckla arbetsformer och arbetsordningar för 
råden.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott, 10 april 2019, § 53.
Kommundirektörens tjänsteskrivelse med tillhörande handlingar.

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förseslår kommunfullmäktige besluta:
Föreliggande förslag till arbetsordning för Brottsförebyggande rådet antas.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§ 87

Förslag till vision och fullmäktigemål 2020-2023 
KS 2019.0030

Ärendet
Med anledning av ny mandatperiod och nytt politiskt styre har frågan väckts om 
revidering av kommunens vision, befolkningsmål och målkomplex för fullmäktige.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott, 10 april 2019, § 54.
Kommundirektörens tjänsteskrivelse.
Förslag till vision och fullmäktigemål 2020-2023.

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar, med instämmande av Ellinor Varady (M), bifall till 
arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Förslaget till vision, befolkningsmål, inriktningsmål samt inriktningar för nämndernas 
grunduppdrag fastställs i enlighet med föreliggande förslag – Bilaga 1, daterad 2019-03-
26 med ändringen att befolkningsmålet får följande lydelse: "Klippans kommuns 
befolkning ökar till 19 500 personer år 2026."
 
 
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88

Tillsynsansvar för tobak och liknande produkter - ny lag fr.o.m. 2019-
07-01 
KS 2019.0123

Ärendet
En ny lag börjar gälla den 1 juli 2019. Den heter lagen om tobak och liknande produkter 
och ersätter nuvarande tobakslag samt nuvarande lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare. Söderåsens miljöförbund är ansvarig för tillsynen för nuvarande 
lagstiftning, men i och med en ny lagstiftning innebär det att medlemskommunerna 
behöver ta beslut om var tillsynsansvaret ska ligga.

Direktionen för Söderåsens miljöförbund föreslår därför att Kommunfullmäktige i 
medlemskommunerna beslutar att Söderåsens miljöförbund får tillsynsansvar enligt lag 
(SFS 2018:2088) om tobak och liknande produkter i Bjuvs, Klippans, Svalövs och 
Örkelljungas kommuner.

Övertag av tillsynen sker under förutsättning att Kommunfullmäktige i 
medlemskommunerna även beslutar om taxan. Beslut om tillsynsansvar och taxor 
behöver vara tagna och ha vunnit laga kraft senast den 1 juli 2019.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott, 10 april 2019, § 56.
Söderåsens miljöförbunds sammanträdesprotokoll, 26 februari 2019, § 14.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Söderåsens miljöförbund får tillsynsansvar enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter i Bjuvs, Klippans, Perstorps, Svalövs och Örkelljungas Kommuner.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89

Ny taxa för tobak och liknande produkter ny lag fr.o.m. 2019-07-01 
KS 2019.0124

Ärendet
Med anledning av att den nya lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) börjar 
gälla 1 juli 2019 behöver även ny taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter antas.
Direktionen för Söderåsens miljöförbund har tagit beslut om ett förslag till ny taxa, vilken 
ska antas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. Taxan ersätter taxa för 
tobak samt taxa för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott, 10 april 2019, § 57.
Söderåsens miljöförbunds sammanträdesprotokoll, 26 februari 2019 § 15, med tillhörande 
handlingar.
Söderåsens miljöförbunds tjänsteutlåtande 1 mars 2019
Bilaga - Ny taxa för prövning och tillsyn enligt nya lagen, 1 mars 2019

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Godkänna Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt lagen 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Taxan ska börja gälla den 1 juli 2019. 
Taxan ersätter taxa för tobak samt taxa för elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90

Återköp av fastigheten Klippan 3:372 
KS 2019.0204

Ärendet
Den rubricerade fastigheten är belägen på Åhällans väg i Klippan och såldes via tomtkön 
med beviljad lagfart till köparen under april 2017. Vid köp av kommunal fastighet för 
villabebyggelse föreligger byggplikt som innebär att byggnation ska påbörjas inom två år. 
Familjen som köpte fastigheten har tagit kontakt med kommunen och meddelat att de inte 
har möjlighet att påbörja någon byggnation i tid och de önskar att kommunen köper 
tillbaka fastigheten.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott, 10 april 2019, § 59.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, upprättad 27 mars 2019.
Köpebrev, upprättad 27 mars 2019.
Kartskiss, upprättad 27 mars 2019.

Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Godkänner tekniska förvaltningens förslag till återköp av fastigheten Klippan 3:372.

Beslut skickas till 
Tekniska förvaltningen, för åtgärd

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91

Motion om valfrihet att välja barnomsorg - svar 
KS 2018.0701

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har inkommit med en motion om valfrihet att välja 
barnomsorg. Motionärerna föreslår att i Klippans kommun ska valfrihet gälla oavsett 
vilken kommundel man väljer att bo i. Det ska både finnas kommunala dagbarnvårdare 
och förskolor.
Motionen remitterades till barn- och utbildninsgnämnden som i februari lämnade yttrande 
med förslag att anse motionen besvarad efertsom det motionären föreslår redan erbjuds.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott, 10 april 2019, § 60.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll, § 18 Verksamhetschef yttrande 2019-02-11.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-02-26, § 18.
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-11-27 § 112, Motion om valfrihet att välja 
barnomsorg
Vår Framtid - Klippans motion 2018-11-21.

Yrkanden
Bodil Andersson (KD) yrkar bifall till motionen.
Johan Petersson (S) yrkar, med instämmande av Andreas Olofsson (SD), bifall till 
arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Anse motionen besvarad då det motionären föreslår redan erbjuds.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92

Motion om politikerutbildning i funktionshinderfrågor - svar 
KS 2018.0446

Ärendet
Kenneth Dådring (-) m.fl. har lämnat en motion om att utbilda i funktionshinderfrågor i 
samband med politikerutbildning i anslutning till ny mandatperiod och att utbildningen 
ska planeras i samråd med referensgruppen för funktionshinderfrågor. Fullmäktige 
remitterade 2018-06-19 motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kansliavdelningen 
beskriver i yttrandet innehållet i utbildningarna inför ny mandatperiod. Att politiker 
utbildas i funktionshinderfrågor är bra och skulle kunna anordnas i andra sammanhang än 
i samband med dessa utbildningar som har mer övergripande ämnesinnehåll. Därav 
föreslår kansliavdelningen att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott, 10 april 2019, § 61.
Svar på motion om politikerutbildning i funktionshinderfrågor
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-06-19 § 69
Motion om politikerutbildning i funktionshinderfrågor

Yrkanden
Bodil Andersson (KD) yrkar bifall till motionen.
Johan Petersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunetyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Avslå motionen.
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93

Motion angående inlämnande av Budgetförslag ifrån de olika 
partierna - svar 
KS 2019.0010

Ärendet
Åsa Edvardsson (SD) har lämnat in en motion med följande förslag;

- Att budgetförslag ifrån våra partier ska vara inlämnade i tid så förslagen kan skickas 
med handlingarna inför KS, där budgeten ska behandlas.
- Att detta även förs in i arbetsordningen för Kommunstyrelsen.

Fullmäktige remitterade 2019-01-28 motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 april 2019 § 62
Protokollutdrag Kommunfullmäktige 28 januari 2019, § 10.
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 20 mars 2019.
Motion från Sverigedemokraterna, inkommen 7 januari 2019.
 
Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Johan Petersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås med motiveringen att det är upp till varje parti att avgöra när och om 
man vill lämna budgetförslag.

Reservation
Åsa Edvardsson (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
"I kommunallagen står inget om man inte får upprätta en sådan punkt i arbetsordning. Det 
står ej heller något i Klippans kommuns författningssamlig angående detta. Därför vill jag 
får in detta i arbetsordningen i vår författningssamling."
Sverigedemokraternas partigrupp ställer sig bakom reservationen.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94

Motion om valfrihet att handla mat digitalt eller i affär 
KS 2018.0780

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har inkommit med motion om att Klippans kommun utreder 
alternativ och komplement till inköp av varor samt att utredningen kontakat kommunens 
lokala affärsinnehavare för att också gynna bygden. Fullmäktige remitterade i december 
2018 motionen till socialnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 april 2019, § 63
Protokollutdrag Kommunfullmäktige 18 december 2018, § 130.
Protokollutdrag Socialnämnden 27 februari 2019, § 24.
Motion från Vår Framtid, inkommen 25 mars 2019.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Avslå motionen.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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