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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§171

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Christer Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll onsdagen den 
13 november 2019.

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§172

Föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslistan föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med följande tillägg:
- Uppföljning av resultat per nämnd samt helårsprognos.

  

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
2019-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§173

Information från äldreombudet

Ärendet
Britt Ahnfeldt är utsedd till äldreombud i Klippans kommun. Äldreombudet ska ge råd, 
stöd och vägledning till invånare i Klippans kommun som är 65 år och äldre samt till 
deras närstående och anhöriga. Till äldreombudet ska man kunna vända sig om man 
upplever det som svårt att hitta rätt i kontakten med Klippans kommun och/eller andra 
myndigheter.

I arbetsordningen för äldreombudet står det bland annat att äldreombudet minst en gång 
per år till kommunstyrelsen ska rapportera inkomna ärenden, iakttagelser och vidtagna 
åtgärder. Britt Ahnfeldt informerar vid dagens sammanträde kommunstyrelsen om det 
arbete hon gör samt lämnar in statistik under året.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 174

Marie Brink (SD) avsägelse från Miljöstyrgruppen 
KS 2019.0506

Ärendet
Marie Brink har 2019-10-21 avsagt sig uppdraget som ledamot i Miljöstyrgruppen
 
Beslutsunderlag
Marie Brinks avsägelse 2019-10-21
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att befria Marie Brink från uppdraget som ledamot i Miljöstyrgruppen
att till ny ledamot utse Claes Johnsson (SD).

Beslutet skickas till
Miljöstyrgruppen
Kansliet (Troman)
Marie Brink
Claes Johnsson

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 175

Naturvårdsprogram Klippans kommun 
KS 2015.1064

Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett samrådsförslag till Naturvårdsprogram. 
Programmet ska ses som ett rådgivande underlag till all fysisk planering och 
myndighetsutövning, både på kommunal- och regional nivå samt en objektiv
kunskapssammanställning över områden med höga naturvärden i kommunen. Det ska 
också vara ett stöd och källa till inspiration i allt arbete som rör mark, vatten och natur.

Naturvårdsprogrammet kan användas av kommuntjänstemän, privatpersoner, konsulter, 
ideella föreningar och alla som är intresserade av naturen i Klippan. Programmet har varit 
föremål för remissbehandling och reviderats utifrån inkomna synpunkter.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 185/2019
Miljöstrategens tjänsteskrivelse 2019-09-18
Naturvårdsprogram för Klippans kommun, reviderad efter remiss
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anta Naturvårdsprogram för Klippans kommun.

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 176

Särskilt driftbidrag till vägföreningar 2019 
KS 2019.0485

Ärendet
Tekniska förvaltningen har för år 2019 fått in tre ansökningar om särskilt driftbidrag till 
vägföreningar om totalt 265 115 kr.

Klippans kommun ger särskilt bidrag för drift av enskilda vägar. Förutsättningar för att få 
driftbidrag för enskild väg anges i ett särskilt reglemente som fastslagits av 
kommunfullmäktige 2013-08-27, med ändring 2017-01-24. Kommunalt bidrag till 
enskilda vägar utgår till väg för permanent bostadsbebyggelse, till väg av betydelse som 
genomfartsväg för andra än de som bor utmed vägen och till väg av betydelse som 
utfartsväg eller genomfartsväg för näringslivet. Bidrag utgår ej till skogsbilvägar.

Ansökan om särskilt driftbidrag har inkommit för åren 2016–2019. Bidrag ges med 50 % 
av i förväg godkända kostnader för förnyelse av asfaltering eller mindre 
förbättringsarbete, efter avdrag med utbetalt statligt bidrag. Total har tre ansökningar om 
265 115 kr lämnats in.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 183/2019
Gata- och parkchefens tjänsteskrivelse
Sammanställning över bidragen
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att betala ut särskilt driftbidrag om 265 115 kr.

Beslutet skickas till
Gata- och parkchefen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 177

KS-mål och hållbarhetsmål 
KS 2019.0030

Ärendet
Kommunens ledningsgrupp har med stöd av kommunledningsstaben tagit fram förslag till 
nämndsmål för kommunstyrelsen samt hållbarhetsmål för hela kommunen avseende 
budgetåret 2020. Enligt styrsystemet fastställer kommunstyrelsen såväl nämndsmål som 
hållbarhetsmål.

Förslaget innefattar såväl mål som uppdrag och utgår från de nya fullmäktigemålen.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 184/2019
Kommundirekötrens tjänsteksrivelse 2019-10-08
Måldokument, daterat 2019-10-08

Yrkanden
Jonas Luckmann (SD) yrkar att hållbarhetsmålet "Barn och ungdomars användning av 
alkohol, tobak, narkotika och dopingmedel ska minska" ändras till "Barn och ungdomars 
användning av alkohol, tobak, narkotika och dopingmedel ska minska med 50 %.

Johan Petersson (S) yrkar avslag på Jonas Luckmanns yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen fastställer målen för kommunstyrelsen och 
finner att kommunstyrelsen fastställer desamma.

Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Jonas Luckmanns 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för avslag
Nej-röst för bifall till Jonas Luckmanns ändringsyrkande

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen avslå Jonas Luckmanns 
ändringsyrkande. (Se lista för omröstningsresultat.)
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Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa hållbarhetsmål samt KS-mål och uppdrag för budgetåret 2020 enligt bifogat 
“Måldokument” upprättat 2019-10-08.

Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraternas partigrupp reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningens chefer

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 178

Internbudget 2020 KS samt KLF och TK 
KS 2019.0030

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2019-06-24, § 119, att fastställa 
budgetramar för kommunens nämnder och styrelser. Efter diverse justeringar för 
lokalhyror, löneökningar och kapitaltjänst samt förändringar föranledda av tidigare 
kompletteringsbudget jämte satsningar på Rönne Å och räddningstjänsten uppgår 
kommunledningsförvaltningens budgetram till 78 747 tkr.

Målkomplexet, d.v.s. kommunstyrelsens sju nämndsmål och fem uppdrag till 
förvaltningen jämte de sju hållbarhetsmålen, som antas av kommunstyrelsen och gäller 
för hela kommunen, presenterades för arbetsutskottet vid sammanträde den 16 oktober, 
och behandlas som ett särskilt ärende trots att de ingår i internbudgeten.

Upprättat förslag till budget ligger inoom fastställd ram.
 
Teknisk förvaltning har upprättat förslag till internbudget för 2020. Det finns några större 
förändringar som påverkar avdelningarnas drift. Inom gatu- och parkavdelningen är det 
"kompensation för ökade kapitalkostnader" +2 400 tkr och "anslag för gatubeläggning 
flyttas från drift- till investeringsbudget" -3 700 tkr. Inom måltidsavdelningen är det 
"ökade livsmedelskostnader" + 750 tkr och "effektivisering/centralisering av viss 
produktion" - 750 tkr.

I övrigt tar teknisk förvaltning över kostnad för licenser GIS, fibernät, cafeteria och 
kontorsvaktmästare från kommunledningsförvaltningen. VA-verksamheten kan, 
framförallt på grund av hög utbyggnadstakt, inte täcka sina kostnader med nuvarande 
brukningsavgifter utan dessa behöver för 2020 höjas med 10 procent.

 

Beslutsunderlag
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2019-10-31
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-31
Internbudget för kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förslaget till internbudget för kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen och 
teknisk förvaltning år 2020 antas i enlighet med föreliggande förslag.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommundirektör
Avdelningschefer inom KLF
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 179

Internkontrollplan 2020 
KS 2019.0451

Ärendet
Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna själva för intern kontroll inom sina 
verksamhetsområden. I ärendet finns en sammanställning över förslag till områden för 
kommunstyrelsens interna kontroll 2020 avseende kommunledningsförvaltningen. Enligt 
kommunens reglemente för intern kontroll åvilar det kommunstyrelsen enligt § 8 att varje 
år anta en intern kontrollplan.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 175
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-24
Internkontrollplan 2020 - Kommunledningsförvaltningen
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa kommunledningsförvaltningens områden för internkontrollplan 2020.

Beslut skickas till 
Avdelningschefer inom KLF

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 180

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 september månad.

Beslutsunderlag
Rapport per september månad 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
2019-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 181

Återrapportering migrationsmedel 
KS 2016.0712

Ärendet
En sammanställning har upprättats per 2019-08-31 för under 2019 använda medel från 
statsbidraget för flyktingsituationen (de s.k. 40 miljonerna) tillsammans med en 
helårsprognos för året. Beviljat belopp för 2019 uppgår till 7,0 mnkr.
Per 2019-08-31 har 4,0 mnkr använts och prognosen för helåret uppgår till 6,7 mnkr.

Totalt bedöms 0,5 mnkr bli kvar 2019 och behov finns att använda kvarvarande medel för 
nya satsningar under 2020.

Om förutsättningarna ändras under resterande del av året och medel blir kvar för 
något/några beviljade projekt finns det behov av att använda kvarvarande medel under 
2020.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 176/2019
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-10-03
Sammanställning per 2019-08-31, utfall, kvarvarande medel och prognos totalt för 
kommunen
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen
att kvarvarande medel överförs och används under 2020.
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
Kultur och fritid, barn och utbildning, kommunledning, tekniska
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
2019-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 182

Finansiering av ledarutvecklingsprogram 
KS 2019.0482

Ärendet
Ett ledarutvecklingsprogram planeras att genomföras med start 2020 som har bäring på 
kommunens inriktningsmål att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god 
kompetensförsörjning.

Syfte med ledarutvecklingsprogrammet
Klippans kommun vill ha trygga, modiga och engagerade chefer som förstår helheter och 
sammanhang och som vågar göra på sitt bästa sätt inom de ramar och förutsättningar man 
har. Chefer som genom sitt ledarskap väcker medarbetarnas motivation och engagemang.
Vi vill skapa en kulturförflyttning till ett gemensamt vi – Vi i Klippan.

Initial finansiering föreslås genom att kvarvarande medel om 500 tkr avseende 
statsbidraget för flyktingsituationen (de s.k. 40 miljonerna) används under 2020 för 
ledarutvecklingsprogrammet.
 
Vidare erhölls momsmedel under 2019 och kommunstyrelsen beslutade 2019-06-05, § 
113, att 634 tkr skulle användas till gemensamma kompetensutvecklingsinsatser i 
kommunen under 2019. Bedömning görs att större delen av medlen ej kommer att 
användas under 2019 och behov finns att föra över återstående medel till 2020.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 177/2019
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-10-03
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-06-05 §113
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att initial finansiering av ledarutvecklingsprogrammet sker genom kvarvarande medel 
avseende statsbidraget för flyktingsituationen (de s.k. 40 miljonerna) om 500 tkr samt 
genom återstående momsmedel om ca 600 tkr.
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Beslut skickas till 
Kommunledningen
HR-avdelningen
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 183

Söderåsens miljöförbunds halvårsredovisning per 2019-06-30. 
KS 2019.0455

Ärendet
Halvårsbokslut med årsprognos 2019 har upprättats för Söderåsens Miljöförbund.

Resultatet per 2019-06-30 uppgår till -388 tkr, vilket beror på att intäkterna är lägre 
jämfört med kostnaderna vid bokslutstillfället.
 
Prognosen för helåret uppgår till 600 tkr, vilket är 250 tkr bättre än budgeterat och i 
paritet med målsättningen i handlingsplanen för 2019 i syfte att återställa delar av 
underskotten från 2017 resp 2018. Balanskravet för 2019 bedöms uppnås.

Det förväntade resultatet beror främst på reducerad personalstyrka, ökade intäkter från 
försäljningstillsynen för tobak, minskade utbildningskostnader samt från intäkter från 
avyttring av förbundets bilar.

Såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska mål bedöms uppfyllas vid årets slut.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 178/2019
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-10-03
Sammanträdesprotokoll från direktionen 2019-08-27 § 78
Halvårsredovisning 2019
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2019-06-30
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Beslut skickas till 
Söderåsens Miljöförbund
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 184

Budgetram 2020 för Söderåsens miljöförbund 
KS 2019.0193

Ärendet
Direktionen för Söderåsens Miljöförbund har översänt förslag till mål och budget för år 
2020 samt flerårsplan 2021-2022 till medlemskommunerna för samråd.
Förslag till budget 2020 och flerårsplan är baserad på förslag till budgetram 2020 och 
flerårsplan, ett ärende som hanterades under april/maj 2019.
 
Förslag till budget innebär ett överskottsmål om 1,5% 2020, vilket motsvarar 430 tkr.
Förbundet kommer dock inte kunna utveckla och genomföra all skattefinansierad tillsyn 
som det finns krav på.

För planåren 2021 och 2022 bedöms förbundet inte kunna nå sitt övergripande finansiella 
mål på 1,5% överskott av omsättningen utifrån rådande förutsättningar. Resultatet 
bedöms uppgå till 205 tkr 2021 och 20 tkr 2022 av en total omsättning på ca 22 mnkr.

För år 2021 kommer förbundet att väcka en fråga om höjning av kommunbidraget från 
2021. Idag uppgår kommunbidraget till 132 kr/invånare och nivån har varit oförändrad 
sedan 2017. Vidare lyfter förbundet upp behov om att se över arvodet som förbundet 
debiterar medlemskommunerna för miljöstrategiskt arbete som idag uppgår till 600 
kr/timmen, vilket också kommer väckas inför 2021.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 179/2019
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-10-07
Protokoll från direktionen 2019-09-24 § 89
Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förslag till budgetram 2020 tillstyrkes
att förbundet till budget 2021 återkommer med ytterligare information och konsekvenser 
gällande eventuella förändringar i kommunbidraget samt nivå på arvode.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Åsa Edvardsson (SD) och Kent Lodesjö (S) i handläggning 
och beslut i ärendet.
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Beslut skickas till 
Söderåsens miljöförbund
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 185

Halvårsbokslut och årsprognos 2019 för Överförmyndarnämnden 4K 
KS 2019.0412

Ärendet
Halvårsbokslut med årsprognos för 2019 har upprättats för den gemensamma 
överförmyndarnämnden 4K.

Prognosen för helåret visat ett underskott om 100 tkr om inga åtgärder sätts in för budget 
i balans. För att nå en budget i balans arbetar organisationen med att minska de 
verksamhetsanknutna kostnaderna.
Om underskottet kvarstår i slutet på året motsvarar det 31 tkr för Klippans kommun.

Beslutsunderlag
KSAU § 180/2019
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-10-03
Protokoll från överförmyndarnämnden 4K 2019-08-20 §34 med beslutsunderlag daterat
2019-08-19
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Beslut skickas till 
Överförmyndarnämnden 4K
Ekonomiavdelningen Perstorp
Ekonomiavdelningen Klippan

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 186

Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022 för Överförmyndarnämnden 
4K 
KS 2019.0480

Ärendet
Överförmyndarnämnden inom 4K har godkänt förslag till budget för 2020 med 
flerårsplan 2021-2022 och har vidare beslutat att tillsätta förslag till budget till 
samverkanskommunerna. Budgetförslaget innebär för Klippans del en ökad kostnad om 
117 tkr 2020 jämfört med 2019. Under planåren ökar kostnaderna med 30 tkr 2021 
respektive 31 tkr 2022. Kostnadsökningen 2020 förklaras av ökade personal- och 
rekryteringskostnader med anledning av kommande pensionsavgångar. Vidare har 
rekrytering av medarbetare skett vilket innebär ökade personalkostnader med anledning 
av en högre lönenivå.

Merkostnaderna som överförmyndaren aviserar för 2020 har inte beaktats i Klippans 
kommuns budget för 2020 som antogs av kommunfullmäktige i juni 2019, vilket innebär 
att budgettäckning saknas.

I budget 2021 behöver aviserade kostnadsökningar beaktas. Under 2020 får aviserade 
kostnadsökningar hanteras inom ordinarie budget.

 
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-10-10
Protokoll från överförmyndarnämnden 4K 2019-09-20 § 49
 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förslag till budgetram tillstyrkes
att aviserade kostnadsökningar hanteras inom ordinarie budget 2020 och i kommande 
budgetprocess för budget 2021 med planår 2022-2023

Beslut skickas till 
Överförmyndarnämnden 4K
Ekonomiavdelningen Perstorps kommun
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kansliavdelningen
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 187

Riktlinjer för att förebygga oegentligheter och korruption i Klippans 
kommun 
KS 2019.0481

Ärendet
En riktlinje för att förebygga oegentligheter och korruption har tagits fram i enlighet med 
uppdrag i KLF:s förvaltningsplan för 2019. Riktlinjen har hanterats i kommunens 
ledningsgrupp och har varit föremål för förvaltningsremiss.

Riktlinjerna syftar till att förhindra och förebygga oegentligheter och korruption bland 
Klippans kommuns förtroendevalda och anställda och att skapa förutsättningar att i tid 
reagera för att reducera risk för ytterligare skada. Vidare är syftet att stärka kunskapen 
och skapa medvetenhet samt att vägleda förtroendevalda och anställda till ett gemensamt 
förhållningssätt och agerande avseende hantering av oegentligheter och korruption.

Förslag finns på att upprätta en visselblåsarfunktion med syfte att ta emot anonyma 
visslingar rörande en person i ledande ställning eller i en nyckelposition inom Klippans 
kommuns organisation. En vissling är ett larm om allvarliga oegentligheter som den som 
visslar bedömer inte kan hanteras öppet inom den egna organisationen. 
Visselblåsarfunktionen är till för anställda och förtroendevalda.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 181/2019
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-10-03
Förslag till riktlinje för att förebygga oegentligheter och korruption i Klippans kommun
 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att riktlinjen för att förebygga oegentligheter och korruption i Klippans kommun antas 
och att en visselblåsarfunktion inrättas.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningar
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunledningen
HR-avdelningen
Kris- och säkerhet
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 188

Svar på motion angående en trygg och säker skola 
KS 2017.0667

Ärendet
I augusti 2017 lämnade Helena Dådring (då M, nu VF) och Ellinor Varady (M) in en 
motion om en trygg och säker skola. Barn- och utbildningsnämnden behandlade motion 
2017-12-18, § 125, och kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27, § 30, att återremittera 
motionen.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande, daterat 2019-08-13, beskrivit hur 
kommunikationssystemen i befintliga skollokaler fungerar samt undersökt vad som 
behöver åtgärdas.

Beslutsunderlag
KSAU § 186/2019
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-10-07
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2019-09-24, § 67
Yttrande avseende motion gällande trygg och säker skola, 2019-08-13
Motion avseende en trygg och säker skola, 2017-08-08
Yttrande på motion gällande trygg och säker skola, 2017-12-04
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-18, § 12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.

Beslut skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden
Motionärerna

Paragrafen är justerad

27 (39)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 189

Svar på motion om ytterligare åtgärder mot mobbning i Klippans 
kommuns skolor 
KS 2019.0236

Ärendet
Åsa Edvardsson och Elena Kurenkova (SD) har 2019-04-17 inkommit med motion om 
ytterligare åtgärder mot mobbning i Klippans kommuns skolor genom att utreda 
förutsättningarna för en tjänst som mobbningsombud. Motionen har översänts till barn- 
och utbildningsnämnden som 2019-09-24, § 68, har yttrat sig över motionen.
 
I sitt yttrande beskriver barn- och utbildningsnämnden att man idag aktivt jobbar med 
kränkningar, trakasserier eller mobbning. Det finns en skyldighet för samtliga som jobbar 
inom skolans område att anmäla alla fall av ovan nämnda orsaker. Redan idag har alla 
elever, föräldrar eller andra medborgare möjlighet att kontakta någon personal på 
skolorna eller på central nivå för att anmäla eventuella kränkningar.
 
Efter en anmälan ska skolan skyndsamt utreda vad som hänt och därefter vidta 
erforderliga åtgärder för att eventuell kränkning upphör och inte upprepas. Vidare skriver 
nämnden att detta är en av de viktigaste arbetsuppgifterna i verksamheten, jämte skolans 
kunskapsuppdrag.
 
Huvuddelen av arbetet mot kränkande behandling (mobbning) sker i dag så nära 
verksamheten som möjligt, dvs ute på skolorna, och bedrivs av personal som har någon 
form av relation med de berörda eleverna. På central nivå sker redan idag ett 
samordnande arbete med enheternas arbete med exempelvis handlingsplaner rörande 
trakasserier och kränkande behandling. Olika centrala nätverk bevakar också frågorna 
och diskussioner rörande metoder och arbetssätt sker löpande.
 
Klippans kommun har också köpt in ett digitalt system (Draftit) där all dokumentation 
över kränkningar, allt ifrån anmälan via utredningar till åtgärder, sker. Det har underlättat 
möjligheterna att kunna följa upp arbetet på enhetsnivå från centralt håll och ger ökade 
möjligheter att kunna styra resurser dit där det bäst behövs för att exempelvis kunna 
arbeta proaktivt rörande värdegrundsfrågor och därigenom kunna hantera kränkande 
behandlingar på ett bättre sätt än man gjort tidigare.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 187/2019
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-09-30
BUN § 68/2019 BUN:s yttrande 2019-08-05
Motion om ytterligare åtgärder mot mobbning
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

29 (39)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 190

Svar på motion gällande ökade möjligheter för allmänheten att möta 
kommunens politiker 
KS 2019.0110

Ärendet
Vår framtid Klippan har 2019-02-25 inkommit med motion, där de yrkar på 
att kommunfullmäktige beslutar att kommunen arrangerar politiska möten eller debatter 
minst en gång per år i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby.
Bakgrunden uppger de vara att det är viktigt att kommunens lokalpartier syns även 
mellan valen och att detta sker på en gemensam arena samt att kommunens invånare ska 
ha möjlighet att ställa frågor och få svar på för dem viktiga frågor.

I rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersonsorganisationen brukar man 
enkelt uttryckt beskriva rollerna som att de förtroendevalda ansvarar för Vad:et och 
tjänstepersonsorganisationen för Hur:et. Om tjänstepersonsorganisationen skulle 
arrangera politiska debatter och moderera dessa skulle dessa roller tendera att suddas ut 
och tjänstepersonsorganisationen skulle bli delaktiga i det politiska landskapet. 
Tjänstepersoner skulle enligt förslaget i praktiken få en roll som politiska tjänstepersoner.

Ett alternativ till debatter är medborgardialoger, där viss definierad fråga behandlas. Här 
kan tjänstepersonsorganisationen få uppdrag av politiken att arrangera en dialog enligt en 
given struktur som bla föregås av beslut om genomförande i den nämnd som hanterar den 
aktuella frågan.

Kommunfullmäktige antog 23 september 2019 Policy för medborgardialog i Klippans 
kommun. I policyn är medborgardialog i Klippan definierat enligt följande:
Medborgardialog är ett komplement till vår representativa demokrati och ger 
medborgarna möjlighet att delta och påverka även mellan valen. Det är alltså helt 
politikernas arena för att möta medborgarna och fördjupa kontakten mellan väljare och 
förtroendevalda.

Det är politikerna som bestämmer vilka frågor det ska föras dialog om och det är alltid de 
förtroendevalda som fattar besluten.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-30
Vår Framtids motion 2019-02-21

Yrkanden
Ordföranden Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar att motionen avslås.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Åsa Edvardsson (SD), Jonas Luckmann (SD) och Johan Petersson (S) yrkar bifall till 
ordförandens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen och finner att 
kommustyrelsen beslutar så.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 191

Svar på motion om vikten av medborgarinflytande 
KS 2019.0175

Ärendet
Vår framtid Klippan har inkommit med en motion 2019-03-24  där man framhållet att 
traditionen med medborgardialoger sedan många år och i flera kommuner är en naturlig 
del i att skapa inblick, förståelse och dialog med medborgarna.
 
Vidare gör man följande fyra yrkanden:
1. Att etablera en fysisk plats i Klippans centrum, där kommunens pågående större 
projekt kan ställas ut och belysas.
2. Att utreda om denna fysiska plats lämpligen skulle kunna vara i nuvarande 
Turistinformationen i Klippan.
3. Att denna fysiska plats bemannas några tider/ månad av politiker för att kunna möta 
medborgarna.
4. Att kommunstyrelsen uppdras ta fram en mer övergripande plan för medborgardialog 
och kommunikationen med medborgarna ska förbättras.

Yrkande 1 är redan genomfört genom de exponering som sker via digitalt bildspel i 
Turistbyråns skyltfönster. Bildspelet kan kompletteras med papperskyltar och foldrar 
kring aktuella projekt och marknadsföring av besöksnäring.

Yrkande 2, hyresavtalet för Turistbyrån löper ut den sista december 2020 och i de fall 
fastighetsägaren hittar lämplig ny hyresgäst innan dess återlämnas lokalen i förtid. 
Således kan den föreslagna fysiska platsen Turistbyrån vara lämplig med dessa förbehåll 
och maximalt 2020 ut.

Yrkande 3, frågan om omfattning samt av vilka partier som skall bemanna lokalen 
överlämnas utan yttrande från tjänstepersonsorganisationen.

Yrkande 4 är redan genomfört genom att kommunstyrelsen har antagit Riktlinjer för 
medborgardialog 2019-09-04 samt att kommunfullmäktige har antagit Policy för 
medborgardialog 2019-09-23.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-30
Vår Framtids motion 2019-03-21
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Tommy Cedervall (L) yrkar att attsats 3 avslås och att attsatserna 1, 2 och 4 anses 
besvarade.

Johan Petersson (S) yrkar bifall till Tommy Cedervalls förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att attsats 3 avslås och att attsatserna 1, 
2 och 4 anses besvarade och finner att kommunstyrelsen beslutar så.
 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att attsats 3 avslås och att attsatserna 1, 2 och 4 anses besvarade.

Beslut skickas till 
Kommunikationsavdelningen
Näringslivsavdelningen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 192

Svar på motion om utökad lekmiljö utomhus för barn 
KS 2019.0006

Ärendet
Sverigedemokraterna har 2019-01-05 inkommit med motion om att ge berörd förvaltning 
i uppgift att ta fram kostnadsförslag för en delvis inhägnad och utveckling av lekplatsen i 
Klippans park för ett bättre utbud på ett säkrare sätt.
Tekniska förvaltningen presenterade 2018-11-13 en utredning kring hur Stadsparken kan 
utvecklas så att den kan bli attraktiv för alla ålderskategorier. I redovisningen 
presenterades en utveckling av olika lekmiljöer som tar hänsyn till olika ålderskategorier 
samt har ett tillgänglighetsperspektiv. 
 
Inför budgetberedningen lades kostnader in för diverse åtgärder i parken såsom 
parkbelysning, bänkar, papperskorgar, utveckling av växtligheten samt utbyggnad av 
olika lekytor. Med hänsyn till att åtgärderna är omfattande prioriterades i första hand 
parkbelysningen då den syftar till att öka tryggheten för den som vistas i parken efter 
mörkrets inbrott.

Beslutsunderlag
Gata- och parkchefens tjänsteskrivelse 2019-09-30
Sverigedemokraternas motion 2019-01-05

Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras.

Tommy Cedervall (L) yrkar att motionen ska avslås.

Johan Petersson (S) yrkar bifall till Tommy Cedervalls förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar i första hand om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar att motionen ska avslås och 
finner att så beslutas.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Reservation
Åsa Edvardsson (SD) och Jonas Luckmann (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 193

Svar på motion om att anpassa och bygga lekplatser för 
funktionshindrade 
KS 2019.0168

Ärendet
Sverigedemokraterna har 2019-03-20 inkommit med motion om att ålägga Klippans 
kommun att påbörja byggandet av lekplatser, lekytor och idrottsanläggningar som är 
specialanpassade till barn med olika slags funktionsnedsättningar.
 
Tekniska förvaltningen jobbar redan idag med tillgänglighetsfrågan på kommunens 
lekplatser. När gammal lekutrustning ska bytas ut görs alltid en bedömning om vilken ny, 
handikappanpassad lekutrustning som ska ersätta den utrangerade. Alla lekredskap på en 
lekplats kan inte vara tillgängliga för alla men det ska alltid finnas något för alla. Ett bra 
exempel på detta är lekplatsen i Stadsparken som har kompletterats efterhand med ny, 
tillgänglig utrustning.
 
I den utredning som togs fram i samband med utvecklingen av Stadsparken så har även 
Kultur och Fritid samt kommunens rättighetsstrateg fått ge sin syn på 
tillgänglighetsfrågorna. Här har Tekniska även haft andra tillgänglighetsperspektiv än de 
som bara är förknippade med fysiska handikapp.

Beslutsunderlag
Gata- och parkchefens tjänsteskrivelse 2019-09-30
Motion från Sverigedemokraterna 2019-03-20

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 194

Svar på motion om hastighetsbegränsning inom kommunens 
tätbebyggda områden 
KS 2019.0290

Ärendet
Vår framtid Klippan har 2019-05-24 inkommit med motion om att 
hastighetensbegränsningen inom kommunens tätbebyggda områden ska vara 30 km/h, 40 
km/h och 60 km/h.
 
I kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-12 presenterades en Hastighetsplan som var 
framtagen av Tekniska förvaltningen i samverkan med Tyréns. Kommunstyrelsen valde 
att återremittera ärendet då versionen var från september 2010 och Gatu- och 
Parkavdelningen fick i uppdrag att aktualisera en ny hastighetsplan.

Beslutsunderlag
Gata- och parkchefens tjänsteskrivelse 2019-09-30
Vår Framtids motion 2019-05-24

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 195

Svar på motion om utökning av p-platser i Klippans centrum 
KS 2018.0050

Ärendet
Hans-Bertil Sinclair (M) har 2018-01-17 inkommit med motion om utökning av  p-platser 
i Klippans centrum.
 
Under året har Tekniska förvaltningen arbetat med att ta fram en trafikutredning för 
Klippans kommun. Denna är övergripande för kommunen men har presenterat tre 
alternativa förslag på utformningen kring Storgatan. Trafikutredningen beskriver flöden, 
förväntad påverkan med de olika alternativen samt parkeringsplatser. Införandet av 
parkeringsavgift lyfts fram som en möjlig åtgärd för att frigöra parkeringsytor i centrum 
och som gör att bilar som är långtidsparkerade flyttar ut i mer perifera delar.
 
Frågan om parkeringsplatserna kan inte ses som en enskild fråga utan måste sättas in i ett 
större sammanhang kring centrumutvecklingen för att på så sätt kunna levandegöra 
stadskärnan. Det innebär att Tekniska förvaltningen behöver jobba vidare med frågan.

Beslutsunderlag
Gata- och parkchefens tjänsteskrivelse 2019-09-30

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 196

Delegationsärenden 
KS 2019.0001

Ärendet
Kansliavdelningen har sammanställt delegeringsärenden inför kommunstyrelsens 
sammanträde 2019-10-09.

2019-10-16        Enligt protokoll §§ 168-187                     Arbetsutskottet

Parkeringstillstånd september 2019                                  Kommunledningsförv. 
Kundtjänst

Bostadsanpassningsbidrag 2019-09-01 – 2019-09-30     Teknisk förvaltning
 

Beslutunderlag
Kansliavdelningens sammanställning 2019-10-31

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Paragrafen är justerad
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