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§95

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Kommunstyrelsens beslut
Utser Andreas Olofsson (SD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll den 11 juni 
2019.

  

Paragrafen är justerad
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§96

Föredragningslista

Ärendet
Ordföranden föreslår att ärendet "Uppföljning av resultat per nämnd samt helårdprognos 
2019" läggs till på dagordningen och att ärendena får följande ordning; Sågenhuset etapp 
2, Äskande om medel för Karossen, Uppföljning av reslutat, Budget 2020 och därefter 
behandlas ärendena enligt dagordning.

Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen godkänns med ovan nämnda förändringar.

  

Paragrafen är justerad
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§ 97

Sågenhuset etapp 2 
KS 2013.0847

Ärendet
Sågenhuset renovering av ”etapp 1” slutfördes 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 färdigställa om medfinansiering från kommunen ges under 2019. För att 
klara finansieringen av de kvarstående delarna krävs finansiering enligt bifogad kalkyl, 
med totalsumma för färdigställandet av Allaktivitetshusest slutar på 18 405 tkr (ex. 
inventarier).

Beslutsunderlag
KSAU § 95/2019
Ekonomichefens tjänsteskrivelse om finansieringsbeslut, 2019-05-28
KS § 79/2019
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschef, teknisk chef och fastighetschef
Kalkyl daterad 2019-05-13

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar med instämmande av Moderaternas och Socialdemokraternas 
partigrupp, bifall till förslag till beslut enligt tjänsteskrivelse.

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna yrkar bifall till beslut enligt tjänsteskrivelse.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller förslaget till beslut och bedömer att 
kommunstyrelsen bifaller det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.Uppdra åt fastighetsavdelningen att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen 
projektera och genomföra renoveringen av Sågen, del 2, 4, 6 och 8 för den bidragssumma 
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som erhållits, till en totalsumma av 18 405 tkr.
2. Att anslå 14, 7 mnkr i utökad investeringsbudget för etapp 2 på Sågen 2019.
3. Att utökningen av investeringsbudgeten finansieras genom att inaspråkta beloppen 
inom de ramar som kommunfullmäktige avsatt för upptagande av lån, dvs. inom 
kommunens rörelsekapital.
4. Att kultur- och fritidsnämnden kompenseras för ökade kapitalkostnader 2020 för etapp 
2 i samband med kompletteringsbudget 2020 samt att vid samma tillfälle även utreda 
driftskostnadseffekten för etapp 1.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
 

Paragrafen är justerad
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§ 98

Äskande om medel för förstudie av fastigheten Karossen 
KS 2018.0496

Ärendet
Efter beslutet att köpa fastigheten Karossen behöver Tekniska förvaltningen utreda 
förutsättningarna för en flytt av hela förvaltningen till fastigheten. Förvaltningen vill 
också utreda möjligheten till samlokalisering med verksamheter från kommunens övriga 
förvaltningar samt eventuellt samarbetet med externa verksamheter, t.ex. NÅRAB, 
Klippans Räddningstjänst m.m.

Beslutsunderlag
KSAU § 87/2019
Fastighetschefens tjänsteskrivelse 2019-04-15
Kalkylsammanställning

Ajournering
Sammanträdet ajourneras två minuter.

Yrkanden
Andreas Olofsson (SD) yrkar att tekniska förvaltningen beviljas 710 tkr.

Robert Larsson (KD) yrkar bifall till Andreas Olofssons yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Andreas Olofssons yrkande och bedömer 
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Votering begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för Andreas Olofssons förslag.

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för arbetsutskottets förslag mot 6 nej-röster för Andreas Olofssons förslag 
beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar Tekniska förvaltningen 375 tkr under 2019 för förstudie av 
användandet av Karossen med möjligheten till samlokalisering med verksamheter från 
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kommunens övriga förvaltningar samt eventuellt samarbetet med externa verksamheter, 
t.ex. NÅRAB, Klippans Räddningstjänst.
Samt att återkomma med en kalkyl under slutet av detta året.

Driftskostnaden om 375 tkr finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens 
medel till förfogande för driftbehov 2019.

Reservation
Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas partigrupp reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Ekonom
Kansliavdelningen
 

Paragrafen är justerad
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2019-06-05

Voteringslista: §98
Ärende: Äskande om medel för förstudie av fastigheten Karossen,  KS 2018.0496

Voteringslist(or)
Voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
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
Andreas Olofsson(SD), ledamot X
Marie Brink(SD), ledamot X
Robert Larsson(KD), ledamot X
Ralf Scott(SD), ersättare X
Börje Norén(C), ersättare X
Michael Nemeti(S), ersättare X
Bodil Andersson(KD), ersättare X
Resultat 7 6 0
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§ 99

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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§ 100

Budget 2020 flerårsplan 2021-2022 
KS 2019.0030

Ärendet
Ekonomiavdelningen har överlämnat budgetberedningens förslag till budget 2020 samt 
plan för åren 2021-2022. Förslaget innefattar resultat-, kassaflödes- och balansbudget, 
investeringsplan 2020-2023 samt uppdrag/åtaganden per nämnd med nettoram 2020.

Beslutsunderlag
KSAU § 99/2019
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2019-05-21
Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022
Sverigedemokraternas budgetförslag
Liberalernas budgetförslag

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar, med instämmande av Moderaternas, Socialdemokraternas och 
Centerpartiets partigrupp, bifall till förslag till beslut enligt tjänsteskrivelse.

Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budget för 2019 samt deras 
budgetvision 2020.

Bodil Andersson (KD) yrkar bifall till Liberalernas förslag till ändringar i Budget 2020.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer Moderaternas, Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag mot 
Sverigedemokraternas förslag och bedömer att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Moderaternas, Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag.

Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar godkänna Liberalernas 
ändringar i Budget 2020 och bedömer att kommunstyrelsen avslår detsamma.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Att skattesatsen för den kommunala utdebiteringen är oförändrad 20,75 kr
2. Att likviditetsreserven utgörs av 20,0 mnkr i checkräkningskredit
3. Att för utökad investeringsbudget företa nyupplåning 2020 med 171 mnkr
4. Att omsätta befintliga lån 35 mnkr 2020-09-01.
5. Att anta föreliggande förslag till finansiella mål för 2020

12 (44)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-06-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6. Att eventuella volymförändringar inom Barn- och utbildningsnämndens område 
regleras i budgeten två gånger per år, efter mätning 15 februari samt
15 september.

7. Att avsätta 150 tkr till kommunfullmäktiges förfogande
8. Att utdelning 2020 från Treklövern Bostads AB enligt §5 i Lagen om 

allmännyttiga kommunala bostadsföretag (boendefrämjande åtgärder) med 
500 000 kr används för fortsatt utbyggnad av aktivitetsparken vid Åbygymnasiet 
med en hinderbana för egen träning.

9. Att i övrigt godkänna budgetförslag inklusive uppdrag/åtagande per nämnd enligt 
bilaga.

Reservation
Åsa Edvardsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§ 101

Trafikutredning Klippans kommun 
KS 2018.0249

Ärendet
Tekniska chefen och Gata/Parkchefen presenterar den genomfördra trafikutredningen i 
Klippans kommun. Utredningen har som utgångspunkt haft kommunens mål om 
befolkningsökning 2026. Utredningen har bland annat tittat på säkerhet, cykeltrafik, 
kollektivtrafik, vägtrafik samt tagit fram förslag på åtgärder.

Beslutsunderlag
Ksau § 93/2019
Trafikutredning med åtgärdsförslag

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.

Paragrafen är justerad
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§ 102

Senioren, anpassningar på grund av minskade volymer 
KS 2015.1058

Ärendet
Under hösten 2016 presenterades flera rapporter med analys av Restaurang Seniorens 
verksamhet och ekonomi med anledning av att verksamheten drevs med betydande 
underskott.
2017 gav tekniska utskottet uppdrag till teknisk förvaltningen att utforma differentierad 
taxa för olika besökskategorier och kommunstyrelsen beslutade sedan att restaurang 
Senioren från och med budgetåret 2018 skall drivas vidare med kommunstyrelsen som 
beställare och med ett ”senioranslag” om drygt 1 mnkr för att täcka tidigare underskott i 
driften. Övrig verksamhet inom måltidsverksamheten bedrivs som så kallad 0-enhet där 
interna köpare (socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen) som 
finansierar verksamheten genom att betala självkostnad för tillverkade portioner.
 
Verksamheten vid restaurang Senioren dimensionerades och budgeterades för fortsatt 
drift som tillagningskök med gästkategorierna:
· kommunens pensionärer,
· boende äldre i intilliggande höghus,
· socialförvaltningens vårdtagare vid Bågen (särskilt boende 8 platser) samt
· anställda inom kommunen.
 
Portionspriserna höjdes med 10 kr till 70 kr för pensionärer och 80 kr för 
kommunanställda.
I januari 2019 har socialförvaltningen avvecklat SÄBO-verksamheten vid Bågen och 
enheten avses anpassas som LSS-boende, vilket förändrar förutsättningarna för 
Restaurang Senioren. Från januari 2019 har Bågens vårdtagare flyttats ut till andra 
enheter inom Socialförvaltningen och Senioren förlorar motsvarande andel budgeterade 
helkostportioner, vilket medför en intäktsminskning 2019 på 470 tkr. Antal gäster från 
höghuset och gäster under helger minskar också vilket påverkar volymer och intäkter 
negativt.
Åtgärder behöver alltså vidtas för att täcka ett beräknat underskott i verksamheten.

Beslutsunderlag
KSAU § 78/2019
Måltidschefens tjänsteskrivelse 2019-04-25

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar återremiss av ärendet för att vidare undersöka effekterna 
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mottagningskök kontra tillagningskök, samt att undersöka med Treklövern gällande 
framtida planer.

Robert Larsson (KD) yrkar, med instämmande av Åsa Edvardsson (SD), bifall till 
återremiss.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och bedömer att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras med följande motivering:
-Vidare undersöka effekterna av mottagningskök kontra tillagningskök.
-Undersöka med Treklövern gällande framtida planer.

Beslutet skickas till
Teknisk förvaltning
Måltidschefen

Paragrafen är justerad
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§ 103

Ambitionsnivå för ekologiskt framställda livsmedel 
KS 2019.0270

Ärendet
Klippans kommun använder förhållandevis låg andel ekologiskt framställda livsmedel i 
verksamheten. Det finns en nationell policy för ekologiska livsmedel och i den 
kommande livsmedelsupphandling bör kommunen etablera en ambitionsnivå för andelen 
ekologiskt framställda livsmedel.
 
Kommunens avtal avseende livsmedel går ut i slutet på 2019 och ny upphandling 
kommer genomföras under 2019. I föregående upphandling 2015 ställdes höga 
kvalitetskrav med inriktning på konventionellt framställda livsmedel och låg total 
miljöpåverkan men med begränsade krav på att livsmedlen ska vara ekologiskt 
framställda. Nationellt finns en policy med inriktningsmål på 60 procent ekologiska 
livsmedel 2030. I Klippans kommun var andelen ekologiska livsmedel 2018 6,2 procent. 
Kommunen bör ha som ambition att förutom höga kvalitetskrav på konventionella 
livsmedel och låg total miljöpåverkan även, i enlighet med den nationella policyn, öka 
andelen ekologiska livsmedel.
 
Ekologiska livsmedel är generellt väsentligt dyrare än konventionellt framställda 
livsmedel men måltidsenheten bedömer att ambitionsnivån för ekologiska livsmedel, i 
kommande upphandling, kan sättas till 10 procent utan att kostnadsnivån påverkas 
väsentligt.

Beslutsunderlag
KSAU § 96/2019
Ekonomens tjänsteskrivelse, 2019-05-15
 
Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar följande förslag till beslut; Andelen ekologiskt framställda 
livsmedel i kommande upphandling ska öka.

Ellinor Varady (M) yrkar bifall till Johan Peterssons förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Johan Peterssons förslag och bedömer att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Johan Peterssons förslag.
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Kommunstyrelsens beslut
Andelen ekologiskt framställsa livsmedel i kommande upphandling ska öka.

Beslutet skickas till
Måltidschefen
Ekonom på teknisk förvaltning

Paragrafen är justerad
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§ 104

Översiktsplan Klippans kommun 
KS 2019.0221

Ärendet
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Planen ska 
aktualitetsprövas varje mandatperiod och Länsstyrelsen ska inför en sådan prövning 
lämna en sammanfattande redogörelse av statens syn på planens aktualitet.
Klippans kommuns Översiktsplan antogs 2013 och har inte aktualitetsprövats förra 
mandatperioden. Länsstyrelsen har heller inte lämnat någon sammanfattande redogörelse.

Översiktsplan 2013 behandlar 7 olika ämnesområden och är indelad i kapitel enligt 
följande: 1. Visioner och mål, 2. Infrastruktur, 3. Boende, 4. Näringsliv, 5. Vindkraft, 6. 
Strandskydd och 7. Allmänna intressen. Totalt anges 28 ställningstaganden som 
kommunen ska verka för.

Plan- och byggavdelningen anser att samtliga ställningstaganden i stort fortfarande är 
giltiga, men att vissa delar av planen idag är inaktuella eller felaktiga, till exempel:
Visioner och mål, Infrastruktur (Europabanan), Näringsliv (Statistik samt vissa områden), 
Boende (Befolkningsutveckling samt vissa områden, Allmänna intressen (Naturreservat, 
Klimatanpassning).

Enligt PBL (3kap. 23§) innebär en ändring samma process som att ta fram en ny plan 
med samråd, granskning och antagande. En ändring kan alltså inte tillföras vid 
aktualitetsprövning men aktualiteten kan prövas vid ändring.

Beslutsunderlag
Planarkitektens tjänsteskrivelse 2019-05-29
PM "Ändring och aktualitetsprövning av Översiktsplan 2013", upprättad 2019-05-29
KSAU § 82/2019

Yrkanden
Andreas Olofsson (SD) yrkar avslag på förslaget om att ändra hela den planerade 
industrimarken mellan Bruket till Fabriksallén till nytt bostadsområde. 
Sverigedemokraterna vill istället att man bibehåller marken längs med Fabriksallén som 
industrimark och planlägger nytt bostadsområde på marken mot bruket. 
Sverigedemokraterna anser att man kväver möjligheten för småindustrin och vårt 
näringsliv att utvecklas på redan byggda industriområden.

Johan Petersson (S) yrkar avslag på Andreas Olofssons yrkande.
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Robert Larsson (KD) yrkar avslag på Andreas Olofssons yrkande och bifall till 
förvaltningens förslag.

Ellinor Varady (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Andreas Olofssons förslag och bedömer 
att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.
 

Kommunstyrelsens beslut
Plan- och byggavdelningen ges i uppdrag att ändra Översiktsplan 2013 i de delar som är 
uppenbart inaktuella eller felaktiga samt mindre redaktionella ändringar i löpande text.
 
Reservation
Andreas Olofsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet skickas till
Plan- och byggförvaltningen
Planarkitekt

Paragrafen är justerad
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§ 105

Yttrande avseende Årsredovisning 2018 Kommunalförbundet 
Medelpunkten 
KS 2019.0235

Ärendet
Kommunförbundet Medelpunkten har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 2018-
12-31 som varit föremål för revisionsgranskning.
Ekonomiavdelningen har erhållit årsredovisning från kommunalförbundet Medelpunkten 
för år 2018 för att bilägga yttrande.

Beslutsunderlag
KSAU § 79/2019
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 25 april 2019.
Årsredovisning 2018 Medelpunkten med tillhörande handlingar, inkommen 14 april 
2019.
 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1.Kommunfullmäktige uppmanar direktionen att säkerställa att balanskravet uppfylls 
2019 och att återställning av underskott sker inom tre år. Återställande ska ske genom 
internt effektiviseringsarbete och inte genom avgiftshöjningar gentemot 
medlemskommunerna.
2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2018 för kommunförbundet 
Medelpunkten.
3. Kommunfullmäktige beviljar förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för 
verksamhetsår 2018.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Boris Svensson (S) i handläggning och beslut i ärendet. Kent 
Lodesjö (S) tjänstgör i hans ställe.

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

21 (44)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-06-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106

Yttrande avseende AV Media Skånes årsredovisning 2018 
KS 2019.0205

Ärendet
AV Media Skåne har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 2018-12-31 som varit 
föremål för revisionsgranskning.
Ekonomiavdelningen har erhållit årsredovisning från kommunförbundet AV Media 
Skåne för år 2018 för att bilägga yttrande.
Svar om ansvarsfrihet för verksamhetsår 2018 vill kommunförbundet AV Media Skåne 
erhålla senast 2019-06-30.

Beslutsunderlag
KSAU § 80/2019
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 25 april 2019
AV Media Skåne Årsredovisning 2018 med tillhörande handlingar, inkommen 4 april 
2019
 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1.Kommunfullmäktige uppmanar direktionen att ta fram indikatorer för att underlätta 
uppföljning av mål.
2.Kommunfullmäktige uppmanar direktionen att säkerställa att balanskravet uppfylls 
2019 och att återställing av underskott sker inom tre år.
3.Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2018 för AV Media Skåne.
4.Kommunfullmäktige beviljar förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för 
verksamhetsår 2018.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Tonny Svensson (M) i handläggning och beslut i ärendet. Kent 
Lodesjö (S) tjänstgör i hans ställe.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§ 107

Information: Handlingsplan 2019 för Söderåsens miljöförbund 
KS 2018.0240

Ärendet
Med anledning av 2018 års resultat samt tillkommande kostnader har Söderåsens 
Miljöförbund tagit fram en handlingsplan för 2019. Handlingsplanen har godkänts av 
direktionen. Förbundet har det negativa resultatet 2017 på 144 tkr samt det negativa 
resultatet 2018 på 555 tkr att återställa. Ett negativt balanskravsresultat ska återställas 
inom tre år.
 
Handlingsplanens målsättning är att återställa hela förlusten från år 2017 och delar av 
förlusten år 2018. Därefter kommer hela eller delar av det budgeterade resultatet från år 
2020 att behöva utnyttjas för att återställa resterande eller delar av förlusten från 2018. 
Förslag till handlingsplan innebär i stora drag att åtgärder görs som ökar intäkterna med 
550 tkr och minskar kostnaderna med 100 tkr.

Beslutsunderlag
KSAU § 82/2019
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 25 april 2019
Södeåsens handlingsplan 2019 med tillhörande handlingar

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.

Paragrafen är justerad
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§ 108

Upphandlings- och inköpspolicy i Klippans kommun 
KS 2019.0229

Ärendet
En översyn har gjorts av kommunens inköpsorganisation. Tydligare fokus behöver läggas 
på en samlad anskaffningsprocess, dvs Behovsanalys – Upphandling – Inköp – Leverans 
– Fakturahantering – Uppföljning.
 
I syfte att åstadkomma en mer ändamålsenlig och tydlig inköpsorganisation med fokus på 
hela anskaffningsprocessen har förslag till upphandlings-och inköpspolicy tagits fram.
Till policyn har tillämpningsriktlinjer i form av dokumenten ”Riktlinjer för upphandling 
och inköp” och ”Riktlinjer för direktupphandling”.

Beslutsunderlag
KSAU § 81/2019
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse med tillhörande handlingar, upprättade 11 april 
2019
Upphandlings- och inköpspolicy
 
Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att i policyn få med 
ett avsnitt om hållbar upphandling.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och bedömer att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras med följande motivering:
-I policyn ska det finnas med ett avsnitt om hållbar upphandling.

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Upphandlingschefen

Paragrafen är justerad
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§ 109

Riktlinjer för upphandlings- och inköpspolicy i Klippans kommun 
KS 2019.0229

Ärendet
Ett förslag till policy för upphandling och inköp har upprättats. Till denna policy finns 
riktlinjer framtagna, riktlinjer finns även för direktupphandling.

Beslutsunderlag
KSAU § 102/2019
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-04-11
Förslag till riktlinjer för upphandling och inköp i Klippans kommun
Förslag till riktlinjer för direktupphandling i Klippans kommun
Bilaga 1 upphandlingsprocessen
Bilaga 2 Direktupphandling
Bilaga 3 Upphandlings- och inköpsfunktionen

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att upphandlings- 
och inköpspolicyn återremitterats för att få med ett ansvitt om hållbar upphandling, 
därmed bör riktlinjerna också uppdateras med ett sådant avsnitt.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och bedömer att kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras.

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras med följande motivering:
-Upphandlings- och inköpspolicyn återremitterades för att få med ett avsnitt om hållbar 
upphandling, därmed bör riktlinjerna också uppdateras med ett sådant avsnitt.

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Upphandlingschef

Paragrafen är justerad
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§ 110

Utvärdering av riktad insats - mobilt team och heldagsverksamhet 
KS 2016.0712

Ärendet
En återrapportering av Migratoinsmedeln gjordes till kommunstyrelsen i april. 
Kvarvarande medel från statsbidrag av flyktingar var 3,8 mkr. Kommunstyrelsen har 
2019-04-03, § 61, beviljat barn- och utbildningsförvaltningen ett tillskott om 3 000 tkr att 
användas för insatser avseende projektet Heldagsverksamhet och kultur- och 
fritidsverksamheten ett tillskott om 470 tkr att användas för insatser avseende bland annat 
projekt Mobilt team (300 tkr). Kommunstyrelsen beslutade även att en uppföljning ska 
genomföras gällande nämnda projekt.
 
I ärendet föreligger en utvärdering av Heldagsverksamheten samt Mobila teamet.

Beslutsunderlag
KSAU § 85/2019
Skolchefens tjänsteskrivelse, 2019-04-09
Utvärdering Heldagsverksamhet/Mobila teamet

Kommunstyrelsens beslut
Infotmationen noteras.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningschefen
Kultur- och fritidschefen
 

Paragrafen är justerad
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§ 111

Yttrande gällande Budgetram 2020 för Söderåsens miljöförbund 
KS 2019.0193

Ärendet
Ekonomiavdelningen har erhållit information från Söderåsens Miljöförbund gällande 
budgetram 2020 för att bilägga yttrande.
Direktionen har beslutat att godkänna budgetramen för 2020 och översänder förslag till 
mål och budgetram för år 2020 till medlemskommunerna för samråd. 
 
Förslag till finansiellt mål för 2020:
Avgifter (timtaxan) för kontroll och tillsyn ska uppnå full kostnadstäckning Överskott på 
1,5% av omsättningen vilket motsvarar 326 tkr.

Söderåsens Miljöförbund har att återställa negativa balanskravsresultat från 2017 samt 
2018. En handlingsplan för 2019 finns upprättad för att balansera delar av underskottet 
2018. Hela eller delar av det budgeterade resultatet från 2020 kommer behöva utnyttjas 
för att återställa resterande delar av förlusten från 2018.
 
Beslutsunderlag 
KSAU § 98/2019
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund, sammanträdesdatum 2019-03-26 § 34
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-04-25
 
Kommunstyrelsen beslut
Budgetram och mål för 2020 tillstyrks.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Åsa Edvardsson (SD) och Marie Brink (SD) i handläggning 
och beslut i ärendet. Agnar Helgasson (KD) tjänstgör för Åsa Edvardsson och Christina 
Petersson (SD) tjänstgör för Marie Brink.
 
Beslutet skickas till
Söderåsens Miljöförbund

Paragrafen är justerad
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§ 112

Behov med anledning av ändrade riktlinjer för arbetskläder 
KS 2019.0256

Ärendet
Med anledning av i kommunstyrelsen antagna riktlinjer för arbetskläder finns det ett 
behov av budgetmedel om totalt 299 tkr för 2019.
 
2018-09-05 antog kommunstyrelsen riktlinjer för arbetskläder i Klippans kommun som 
började att gälla från januari 2019. Vidare fattades det beslut om att kostnaden skulle 
hänskjutas till kompletteringsbudgeten 2019.
 
Äskande gjordes av barn- och utbildningsförvaltningen till kompletteringsbudgeten. I 
syfte att samla de totala behoven för kommunen samt att finna en mer enhetlig syn och 
tolkning av riktlinjerna togs posten ej med i kompletteringsbudgeten och har beretts i 
kommunens ledningsgrupp. De förvaltningar som berörs är barn- och utbildning, kultur- 
och fritid samt socialförvaltningen.
 
Tolkning görs att det endast är nya behov för yrkeskategorier där arbetskläder för 
särskilda behov behövs och inte finns idag som ska utgöra behovet. Baserat på inhämtade 
prisuppgifter samt hållningen att funktionell och tålig över- och underdel ska prioriteras 
är det rimligt att räkna på 900 kr per person som normerande belopp.
 
Behoven uppgår till totalt 299 tkr fördelar sig enligt följande:
Socialförvaltningen 108 tkr (120 anställda)
Kultur- och fritid 11 tkr (12 anställda)
Barn- och utbildning 180 tkr (200 anställda avser förskola samt fritidshem)

Beslutsunderlag
KSAU § 100/2019
Ekonomischefens tjänsteskrivelse 2019-05-06
Beslutade riktlinjer arbetskläder protokoll från kommunstyrelsen 2018-09-05 § 160
Skrivelse från socialförvaltningen daterat 2019-04-11
Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen
Skrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsens beslut
1.Socialförvaltningen beviljas ett tillskott om 108 tkr att använda för inköp av 
arbetskläder.
2.Kultur- och fritidsförvaltningen beviljas ett tillskott om 11 tkr att använda för inköp av 
arbetskläder.
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3.Barn- och utbildning beviljas ett tillskott om 180 tkr att använda för inköp av 
arbetskläder,
4.Finasiering sker genom ianspråktagande av medel under kommunstyrelsens förfogande 
2019. För 2020 hanteras finansieringen genom kompletteringsbudgeten för 2020.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunens ledningsgrupp
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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§ 113

Disponering momsmedel 
KS 2019.0268

Ärendet
Under december 2018 till mars 2019 har ett externt företag utfört en utredning och analys 
av kommunens leverantörsreskontra i syfte att finna kapitalläckage samt identifiera 
eventuella brister i nuvarande rutiner. Fokus har särskilt legat på kommunens 
momshantering och återsökta momsmedel. Genomgång har skett av 2016-2018 års 
momshantering, vilket visar på att kommunen missat att söka viss särskild 
momsersättning inom social omsorg och utbildning samt att felaktig moms dragits inom 
olika verksamheter, vilket påverkat bokförda nettokostnader tidigare år. Totalt har 
kommunen erhållit 1 269 tkr under 2019 som avser missade momsmedel 2016-2018, 
vilket avser en engångspost och bokförs på finansförvaltningen och förbättrar resultatet 
2019.
 
Fördelning av erhållna medel 2016-2018 utifrån verksamhet: Barn- och 
utbildningsförvaltningen 334 tkr, Kommunledningsförvaltningen 13 tkr, Kultur- och 
fritidsförvaltningen 28 tkr, Socialförvaltningen 852 tkr, Tekniska förvaltningen 42 tkr.
Kommunikation och presentation av erhållna momsmedel har skett i kommunens 
ledningsgrupp och förslag finns att disponera halva beloppet, dvs 634 tkr till 
gemensamma kompetensutvecklingssatsningar inom kommunen och att låta resterande 
belopp förbättra kommunens resultat
 
Beslutsunderlag
KSAU § 101/2019
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-05-06

Kommustyrelsens beslut
634 tkr sätts av och används till gemensamma kompetensutvecklingsinsatser i kommunen 
under 2019 och finansieras genom omdisponering av erhållna momsmedel från tidigare 
år.

Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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§ 114

Ny riktlinje för boendehantering avseende anhöriginvandring 
KS 2017.0297

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-03, § 89, att anta riktlinjer för hantering av 
bosättning vid anhöriginvandring.
 
I migrationsnätverket inom Familjen Helsingborg och även vid kontakter med några av 
våra närliggande kommuner har det framkommit att kommunerna i området strikt följer 
lagstiftningen och anvisningarna på området avseende stöd för bostadsanskaffning. En 
effekt av Klippans kommuns antagna riktlinjer (KS 2017-05-03, § 89) är att individer 
som inte fått hjälp i sin ”hemkommun” folkbokför sig i Klippan kommun för att ta del av 
Klippans generösare riktlinjer.
 
Riktlinjerna, där vissa förutsättningar för att få stöd ska vara uppfyllda, kan uppfattas 
olikvärdiga eller otydliga för målgruppen samt ger utrymme för tolkning och godtycklig 
tillämpning.
 
Kommunens ansvar för bostadsförsörjning kan vara svårt att tillgodose om Klippan ska 
stödja bosättning för fler individer än de beslutade riktlinjerna ursprungligen avsåg.

Beslutsunderlag
KSAU § 73/2019
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2019-04-11
KS § 89/2019

Yrkanden
Ellinor Varady (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Andreas Olofsson (SD) yrkar, med instämmande av Sverigedemokraternas partigrupp, 
bifall till arbetsutskottets förslag.
 

Kommunstyrelsens beslut
Upphäver kommunstyrelsens beslut från 2017-05-03, § 89, om riktlinjer för bosättning 
vid anhöriginvandring och därmed anpassa Klippans tillämpning av boendehantering vid 
anhöriginvandring till lagstiftningens krav och till omgivande kommuners tillämpning.
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Beslutet skickas till
Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kundtjänst
Kommunikationsavdelningen
Kommundirektör

Paragrafen är justerad
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§ 115

Utbetalning av lokalt partistöd 2019 
KS 2018.0183

Ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige fatta beslut om utbetalning av lokalt 
partistöd. Förutsättning för utbetalning är att redovisning lämnas av respektive parti om 
hur erhållna partistöd använts. Lagstiftaren har angett att partistöd ska användas lokalt för 
att stärka den lokala demokratin. Respektive politiskt parti utser särskild granskare. 
Under förutsättning att angivna villkor är uppfyllda utbetalas partistöd enligt fastställda 
föreskrifter för partistöd årligen i början av året, d.v.s. i förskott. Skälet till att partistöd 
betalas i förskott är för att underlätta partiernas planering av sina verksamheter.

Till grund för utbetalning av partistöd 2019, ligger redovisningen för år 2017.
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrdokument gällande partistöd, utbetalas 
inget partistöd till partier som inte lämnar redovisning och granskningsrapport.
Redovisning för år 2017 har inkommit från; Liberalerna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, 
Sverigedemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och 
Miljöpartiet. Vår Framtid – Klippan hade inte mandat i kommunfullmäktige 2017, varför 
redovisning för det året inte heller kan lämnas in. Lokalt partistöd för 2019 bör utbetalas 
till dem ändå.
 
Beslutsunderlag/Bilagor
Redovisning från Liberalerna, inkom 2018-09-26
Redovisning från Centerpartiet, inkom 2018-03-01
Redovisning från Vänsterpartiet, inkom 2018-06-08
Redovisning från Sverigedemokraterna, inkom 2019-02-20
Redovisning från Moderaterna, inkom2019-05-23
Redovisning från Socialdemokraterna, inkom 2019-05-27
Redovisning från Kristdemokraterna, inkom 2019-05-28
Redovisning från Miljöpartiet, inkom 2019-06-05
Författningssamling ang. kommunalt partistöd, rev 2017-09-26
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-05-21

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Noterar partiernas redovisningar av erhållet partistöd för år 2017.
2. Godkänner utbetalning av partistöd för år 2019 enligt tabell, under förutsättning att 
redovisning av erhållet partistöd för 2017 granskats av kommunfullmäktiges presidium.
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Parti Grundstöd Mandatstöd Totalt

Liberalerna 20 000 10 000 30 000

Centerpartiet 20 000 30 000 50 000

Vänsterpartiet 20 000 10 000 30 000

Sverigedemokraterna 20 000 130 000 150 000

Moderaterna 20 000 70 000 90 000

Socialdemokraterna 20 000 100 000 120 000

Kristdemokraterna 20 000 30 000 50 000

Vår Framtid - Klippan 20 000 20 000 40 000

Miljöpartiet 20 000 10 000 30 000

Totalsumma 180 000 410 000 590 000

 
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§ 116

Arbetsordning för kommunala Pensionsärsrådet och kommunala 
Funktionshinderrådet 
KS 2018.0291

Ärendet
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 BUN inte är 
representerat i KPR), vilka adjungeras till råden för att å kommunens vägnar föra dialog 
med råden.

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

Ärendet var sedermera uppe till diskussion vid arbetsutskottets sammanträde 2019-04-10, 
§ 53, i form av ett första förslag till arbetsordningar. Kommundirektören fick då ett 
uppdrag att bearbeta förslagen till arbetsordningar utifrån den diskussion som fördes vid 
sammanträdet samt att inhämta yttranden från respektive råd.

Kommundirektören har nu med utgångspunkt i den diskussion som fördes vid 
arbetsutskottets sammanträde upprättat förslag till reviderade arbetsordningar för KPR 
och KHR.

Förslagen har remitterats till råden och fått godkännande av respektive rådsordförande. I 
princip har hänsyn tagits till samtliga synpunkter som inkommit från råden.
 
Beslutsunderlag/Bilagor
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 22.
Arbetsutskottets beslut 2019-04-10, § 53.
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2019-05-29
Förslag till reviderad arbetsordning för Kommunala pensionärsrådet
Förslag till reviderad arbetsordning för Kommunala funktionshinderrådet (tidigare 
Kommunala Handikapprådet)
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-06-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Föreliggande förslag till arbetsordningar för Kommunala pensionärsrådet respektive 
Kommunala funktionshinderrådet antas och ersätter tidigare arbetsordningar.

Beslutet skickas till
Kommundirektören

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-06-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 117

Yttrande avseende Motion om att införa Linköpings hemtjänstmodell 
KS 2018.0432

Ärendet
Kristdemokraterna har 2018-06-12 inkommit med en motion om att införa en 
hemtjänstmodell i Klippans kommun liknande Linköpings, dvs förenklad 
biståndsbedömning.
Socialnämnden har 2019-03-27, § 49 beslutat att anta socialförvaltningens yttrande 
daterat 2019-03-12 som sitt eget och översända till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
KSAU § 89/2019
Kansliavdelningens tjäsnteskrivelse 2019-04-04
Protokoll §49/19 Socialnämnden gällande Yttrande avseende ”Motion – Inför Linköpings 
hemtjänstmodell” Dnr SN.2018.0578-4.774
Yttrande avseende ”Motion – Inför Linköpings hemtjänstmodell” Dnr SN.2018.0578-
3.774
”Motion – Inför Linköpings hemtjänstmodell” Dnr SN.2018.0578-1.774

Yrkanden
Bodil Andersson (KD) yrkar, med instämmande av Kristdemokraternas partigrupp, bifall 
till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag om att anse motionen besvarad mot Bodil 
Anderssons förslag om att bifalla motionen och bedömer att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottes förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-06-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118

Yttrande avseende "Motion om att Klippans kommuns medborgare 
över 85 år garanteras en plats på trygghetsboende, senior- eller 
äldreboende utan särskild prövning" 
KS 2018.0777

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. har 2018-12-17 inkommit med en motion om att Klippans 
kommuns medborgare över 85 år ska garanteras en plats på trygghetsboende, senior eller 
äldreboende utan särskild prövning.
Socialnämnden har 2019-03-27, § 48 beslutat att anta socialförvaltningens yttrande, 
daterat 2019-03-07 som sitt eget och översända till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
KSAU § 90/2019
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-04-04
Socialnämnden § 48/2019
socialnämndens yttrande över motion 2019-03-07
Motion om att Klippans kommuns medborgare över 85 är garanteras en plats på 
trygghetsboende, senior- eller äldreboende utan särskild prövning

Yrkanden
Robert Larsson (KD) yrkar bifall till motionen.
 
Michael Nemeti (S) yrkar, med instämmande av Åsa Edvardsson (SD) och Christer 
Johansson (M), avslag till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag om att avslå motionen mot Robert Larssons 
förslag om att bifalla motionen och bedömer att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutsskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-06-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 119

Yttrande över motion om kameraövervakning för trygghet och 
säkerhet 
KS 2018.0700

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har inkommit med en motion om kameraövervakning.
Motionären yrkar följande:
1. att övervakningskameror utan dröjsmål sätts upp på och i anslutning till de kommunala
fastigheter där skadegörelse sker kontinuerligt.
2. att övervakningskameror därefter snarast möjligt sätts upp på alla kommunens skolor
inklusive förskolor och fritidshem, samt de kommunala fastigheter där behov finns.
I ärendet föreligger yttrande från Krisberedskap och Säkerhet samt barn- och
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
KSAU § 105/2019
Kenneth Dådrings m.fl. motion, inkommen 2018-11-21
KF § 111/2018
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2019-01-24
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2019-03-06
BUN § 31/19
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-05-06

Yrkanden
Robert Larsson (KD) yrkar, med instämmande av Kristdemokraternas partigrupp, bifall 
till motionen.

Andreas Olofsson (SD) yrkar, med instämmande av Sverigedemokraternas partigrupp, 
bifall till motionen.

Boris Svensson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förlsag om att avslå motionen mot Robert Larsson 
med fleras förslag om att bifalla motionen och bedömer att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.

Votering begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-06-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för Robert Larsson med fleras förslag.

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för arbetsutskottets förslag mot 6 nej-röster för Robert Larssons med 
fleras förslag beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förlsag. (Se voteringslista)

 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till dem i ärendet tillhörande 
yttrandena.

Reservation
Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas partigrupp reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2019-06-05

Voteringslista: §119
Ärende: Yttrande över motion om kameraövervakning för trygghet och säkerhet,  KS 2018.0700

Voteringslist(or)
Voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
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
Andreas Olofsson(SD), ledamot X
Marie Brink(SD), ledamot X
Robert Larsson(KD), ledamot X
Ralf Scott(SD), ersättare X
Börje Norén(C), ersättare X
Michael Nemeti(S), ersättare X
Bodil Andersson(KD), ersättare X
Resultat 7 6 0
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-06-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 120

Delegationsärenden 2019 
KS 2019.0001

Ärendet
Kansliavdelningen har sammanställt delegeringsärenden inför kommunstyrelsens 
sammanträde 2019-06-05:
2019-04-10    Enligt protokoll §§ 47-64        Arbetsutskottet
2019-04-17    Enligt protokoll §§ 63-75        Arbetsutskottet
2019-05-15    Enligt protokoll §§ 76-90        Arbetsutskottet
2019-05-22    Enligt protokoll §§ 91-105      Arbetsutskottet

2019-04-17   Remiss; Möjlighet att inkomma med synpunkter på trafikutbud inom 
kollektivtrafiken, Kommunstyrelsens ordförande. Dnr. 2019.108-2

2019-05-16 Remiss av motion om gratis skolfrukost i Klippans kommuns skolor, 
Kommunstyrelsens ordförande. Dnr. 2019.239-3

2019-05-16 Remiss av motion om ytterligare åtgärder mot mobbing i Klippans kommuns 
skolor, Kommunstyrelsens ordförande. Dnr. 2019.236-3

2019-05-16 Remiss av motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister, 
Kommunstyrelsens ordförande. Dnr. 2019.176-3

2019-05-16 Remiss av motion om en social fond för ekonomiskt utsatta barn, 
Kommunstyrelsens ordförande. Dnr. 2019.173-3
 
Beslutsunderlag
Kansliavdelningens sammanställning 2019-05-29

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.

Paragrafen är justerad
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