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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§197

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att Ellinor Varady (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 2019-12-xx på 
kansliavdelningen, Klippans kommunhus.
 
_____

  

Paragrafen är justerad
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2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§198

Föredragningslista

Ärendet
Inga förändringar i föredragningslistan.
 
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar
 
att godkänna föredragningslistan.
 
_____

  

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§199

Information om intern samverkan för arbete med utsatta barn och 
ungdomar samt samverkan med Regionen om ungas psykiska hälsa

Ärendet
Förvaltningscheferna Rose-Marie Bergman, Agneta Hugander och Arne Amnér redogör 
tillsammans med medarbetare för hur förvaltningarna samarbetar med Region 
Skåne kring utsatta barn och ungdomar.
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att notera informationen.
 
_____

  

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 200

Överföring av anläggningar från kultur- och fritidsförvaltningen till 
fastighetsavdelningen 
KS 2019.0243

Ärendet
Tekniska förvaltningen har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram ett 
förslag på överföring av fastigheterna Åbyvallen, Ljungbyheds IP samt friluftsbaden i 
Ljungbyhed och Östra Ljungby, från KFF till Fastighetsavdelningen. Uppdraget 
initierades av KSAU 2011-11-30 § 286 och följdes upp av KSAU 2019-05-15 § 86.

Beslutsunderlag
KSAU § 194/2019
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-29
Förslag till hyresavtal för Åbyvallen inkl. bilagor.
Förslag till hyresavtal för Ljungbyheds friluftsbad.
Förslag till hyresavtal för Ljungbyheds IP.

Yrkande
Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att se över 
ägandeförhållande och drift av gokartbanan vid Bolestad samt att återrapportera detta 
senast i mars 2020.
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att ansvaret (ägandet) för fastigheterna Åbyvallen, Ljungbyheds IP samt friluftsbaden i 
Ljungbyhed och Östra Ljungby överförs från kultur- och friitdsförvaltningen till 
Fastighetsavdelningen från och med 2020-01-01.
 
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att se över ägandeförhållande och drift av 
gokartbanan vid Bolestad samt att återrapportera detta senast i mars 2020.
 
_____
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Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska förvaltningen
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 201

Äskande om ytterligare medel för förstudie, fastigheten Karossen 
KS 2018.0496

Ärendet
Tekniska förvaltningen har vid tidigare beslut fått 375 000 kr för förstudie av fastigheten 
Karossen för en samlokalisering av Tekniska förvaltningen till Karossen.
Det beslutade beloppet täcker ej kostnaderna för förstudien varför tekniska förvältningen 
äskar om ytterligare medel.

Beslutsunderlag
KSAU § 196
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14
Kalkylsammanställning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att anslå ytterligare 375 tkr för förstudie av Karossen från kommunstyrelsens 
förfogandeanslag för investeringar,
 
att lägesrapport beträffande förstudien redovisas under april 2020.
 
_____
 

Beslut skickas till 
Tekniska förvaltningen
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 202

Förslag till brukningsavgifter för allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen 2020 
KS 2019.0273

Ärendet
För att finansiera kommande kostnadsökningar föreslår tekniska förvaltningen att 
brukningsavgifterna för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning för 2020 
höjas med 10 procent vilket ger en intäktsökning på 2,7 mnkr.

Beslutsunderlag
KSAU § 197/2019
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13
Bilaga 1 Tabeller för brukningsavgifter och särskilda avgifter.
Bilaga 2 Svenskt Vattens statistik över VA-taxor 2019, typhus A, Skåne län.

Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till att höja den fasta avgiften med 10% av men att de 
rörliga avgifterna ska höjas med 5 %. I yrkandet instämmer Jonas Luckmann (SD).
 
Johan Petersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag till Åsa 
Edvardsson yrkande. Christer Johansson (C) instämmer i bifall till arbetsutskottets 
förslag.
 
Bodil Andersson (KD) yrkar på 5 % höjning av både fast avgift och brukningsavgifterna 
varje år tills VA är i balans.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att brukningsavgifterna för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning för 2020 
höjs med 10 procent, i enlighet med bilaga 1 i beslutsunderlaget.
 
Reservationer
Bodil Andersson (KD) och Åsa Edvardsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sverigedemokraterna har lämnat följande skriftliga reservation:
"Vi Sverigedemokrater reserverar oss mot höjning på rörliga avgifter. Vi anser att istället 
för 10% ska det vara en höjning med 5%. Detta för att privatpersoner kan dels inte dra 
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momsen samt att det blir en mjukare övergång till en höjning."
 
Protokollsanteckning
Bodil Andersson (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
Att uppdra åt VA förvaltningen att skyndsamt gå ut och informera medborgarna om 
orsaken till VA höjningen. Vi anser kunskap skapar förståelse för höjningen av 
avgifterna.
 
______

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 203

Ianspråktagande av kommunstyrelsens förfogandemedel för 
investeringar för transportfordon 
KS 2019.0534

Ärendet
Måltidsavdelningen har idag en äldre transportbil men bakgavellift för leveranser av mat 
från de större tillagningsköken till äldreboenden samt till vissa skolor och förskolor.
Den nybildade fordonsenheten har handlat upp ett nytt transportfordon som är särskilt 
utrustat för att hantera och varmhålla måltidskantiner. Måltidsavdelningen saknar 
budgeterat anslag i sin investeringsbudget.

Beslutsunderlag
KSAU § 198/2019
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13

Yrkande
Jonas Luckamann (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att omdisponera 550 tkr från kommunstyrelsens förfogandeanslag för investeringar till 
teknisk förvaltning för inköp av transportfordon.
 
Protokollsanteckning
Jonas Luckmann (SD) anser det är beklagligt att inköpet av transportbilen ej skett med 
miljöcertifikatkrav.
 
_____

Beslut skickas till 
Tekniska förvaltningen
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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§ 204

Lokalutredning avseende samlingslokaler i Klippans kommun 
KS 2018.0256

Ärendet
Tekniska förvaltningen har gjort en lokalinventering av kommunens samlingslokaler.
Efter beslut från Tekniska utskottet har lokallistan reviderats på antalet lokaler och 
gemensamt med lokalgruppen tagit fram förslag på rutiner samt avgift för lokaler.

Som en del i detta arbete har en lokalgrupp med representanter för samtliga förvaltningar 
tagit fram en förteckning över möteslokaler och samlingslokaler vilka är följande:
Snyggatorpsskolans aula
Åbyskolans aula
Pilagårdsskolans matsal
Ljungbyhedsskolans matsal

Lokalerna hyrs av BUF och för att BUF ska kunna ta beslut om taxor och avgifter 
behöver BUN:s reglemente kompletteras med en skrivning om detta.
Lokalgruppens förslag är att inarbeta även dessa föreslagna lokaler i Kultur och 
fritidsförvaltningens bokningsbara lokaler i Klippans kommun då de redan har en 
fungerande rutin och administration för uthyrning av lokaler.

Beslutsunderlag
KSAU § 195
Lokalstrategens tjänsteskrivelse 2019-09-04

Yrkande
Johan Petersson (S) tillägsyrkar att taxor och avgifter ska fastställas "i samråd med 
kultur- och fritidsförvaltningen". I yrkandet instämmer Robert Larsson (KD).
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att komplettera barn- och utbildningsnämndens reglemente med följande lydelse:
”Delegering från fullmäktige
- i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen fastställa taxor och avgifter för uthyrning 
av de anläggningar som faller inom nämndens ansvarsområde inom de riktlinjer som 
fullmäktige fastställt.”
 
_____
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§ 205

Internkontrollplan 2020 för tekniska förvaltningen 
KS 2019.0451

Ärendet
I ärendet finns förslag till internkontrollplan 2020 för tekniska förvaltningen där man 
föreslår kontroll av att avtal följs. Om avtal saknas ska de handlas upp.
Kontrollmomenten är presenterade i en tidplan.

Beslutsunderlag
KSAU § 199/2019
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att fastställa tekniska förvaltningens internkontrollplan för 2020.
 
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 206

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. Kommunstyrelsen behandlade ärendet om 
avgifter inom socialförvaltningen i maj månad. Kommunstyrelsen beslutade då att 
återremittera ärendet.
 
Socialnämnden har åter behandlat ärendet och översänt "Förtydligat förslag och 
konsekvensbeskrivning gällande avgifter inom socialförvaltningen".
 
Förutom att föreslå nya avgifter har socialnämnden vid sin första behandling av ärendet 
begärt kompensation från kommunstyrelsen för att de med den taxa och det kostpris som 
gäller tvingas subventionera maten till sina brukare.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 200/2019
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-11-14
SN § 136/2019
Förtydligat förslag och konsekvensbeskrivning gällande avgifter inom 
socialförvaltningen
Ks § 81/2019
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.

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar på följande ändringar i förslaget till beslut:

- Avgift Hemsjukvård: 200 kr/besök dock max 900kr/mån
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- Avgift Fallförbyggande insatser: 0 kr/besök

- Avgift Fika på dagvården: 100/mån

- Avgift Fika daglig verksamhet: 100 kr/mån

Därutöver lägger han följande tilläggsyrkande: " Mot bakgrund av att socialnämnden 
fortlöpande fått kompensation för prishöjningar på kosten ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över hur mycket socialnämnden i 
praktiken subventionerar maten till brukarna."
 
Christer Johansson (C) yrkar bifall till Johan Peterssons (S) förslag.
 
Jonas Luckmann (SD) yrkar bifall till Johan Peterssons (S) förslag. Därutöver har han 
följande yrkanden:
Avgift Trygghetslarm: 0 kr/mån
 
Robert Larsson (KD) yrkar på följande ändringar:

- Avgift Hemsjukvård: 200 kr/besök

- Avgift Fallförbyggande insatser: 0 kr/besök

- Avgift Resvärde av hjälpmedel vis oaktsamt handhavande: 0 kr.

- Avgift Lunch på dagvården: 0 kr

- Avgift Fika på dagvården: 0 kr

- Avgift Fika på daglig verksamhet: 0 kr
 
Ajournering
Åsa Edvardsson (SD) begär ajournering under 5 minuter.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varanda och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Johan Peterssons förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 
att fastställa avgifter för socialförvaltningen i enlighet med tabellen, daterad 2019-10-25, 
med ändring enligt Johan Peterssons yrkande ovan.
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
 
att, mot bakgrund av att socialnämnden fortlöpande fått kompensation för prishöjningar 
på kosten, ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över hur mycket 
socialnämnden i praktiken subventionerar maten till brukarna.
 
Reservationer
Jonas Luckmann (SD) och Robert Larsson (KD) reserverar sig till förmån för egna 
förslag.
Sverigedemokraterna har lämnat in följande skriftliga reservation:
"Vi sverigedemokrater anser att trygghetslarm i hemmet ska vara fritt. Detta eftersom 
många äldre känner oro och otrygghet men inte anser sig ha råd att skaffa trygghetslarm."

_____

Beslut skickas till 
Kommundirektör (uppdrag)
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§ 207

Svar på motion om en social fond för ekonomiskt utsatta barn 
KS 2019.0173

Ärendet
Vår Framtid – Klippan har 2019-03-21 inkommit med motion ”Möjlighet att skapa bättre 
förutsättningar för familjer med behov”. Fonden ska vara avsedd för barn upp till 18 år 
som är ekonomiskt utsatta och mantalsskrivna i Klippans kommun.
Socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen.
Socialnämnden ställningstagande är att förslaget att införa en fond strider mot 
kommunallagen, att befintlig försörjningsstödsmodell i kombination med t.ex. statligt 
barnbidrag väl möter behoven hos ekonomiskt utsatta barn och till sist att den 
administrativa kostnaden som följt med införandet av fonden inte står i proportion till den 
nytta som fonden skulle leda till.

Beslutsunderlag
KSAU § 201/2019
SN §137/2019
Socialförvaltningens yttrande över motionen 2019-10-09
Motion från Vår Framtid 2019-03-21

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att avslå motionen.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§ 208

Svar på motion angående incidentrapporteringssystem 
KS 2017.1028

Ärendet
Hans-Bertil Sinclair har 2017-11-26 inkommit med motion angående 
incidentrapporteringssystem. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för yttrande, 
samt att utreda möjligheterna att införa ett incidentrapporteringssystem utanför ordinarie 
avvikelserapportering.
I ärendet finns ett svar från kommunledningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
KSAU § 202/2019
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2019-10-30
Modernaternas motion 2017-11-26

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att anse motionen besvarad med hänvisning till, av kommunstyrelsen antagna, Riktlinjer 
för att förebygga oegentligheter och korruption i Klippans kommun.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§ 209

Svar på motion angående ett tillägg till Klippans kommuns riktlinjer 
mot trakasserier och kränkande särbehandling 
KS 2019.0015

Ärendet
Sverigedemokraterna i Klippan har genom Christina Petersson och Åsa Edvardsson 
inkommit med motion angående tillägg i kommunens riktlinje mot trakasserier och 
kränkande särbehandling.
I ärendet finns ett svar från HR-chefen.

Beslutsunderlag
KSAU § 203/2019
Hr-chefens tjänsteskrivelse 2019-10-24
Motion från Sverigedemokraterna 2019-01-05

Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Johan Petersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottes fröslag att avslå motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varanda och finner att kommunstyrelsen bifaller Johan 
Peterssons förslag. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-
röst för bifall till arbetsuskottets förslag och Nej-röst för Åsa Edvardssons förslag. 
Om-röstningen utfaller med 9 Ja-röster och 4 Nej-röster, se omröstningslista.
 
Beslut
Kommunstyrelsen förelsår att kommunfullmäktige beslutar
 
att avslå motionen.
 
Reservation
Åsa Edvardsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Följande 
skriftliga reservation har lämnats:
"Vi Sverigedemokrater anser att det ska göra ett tillägg på en åttonde 
diskrimineringsgrund.
Idag finns det 7 diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder.
Vi anser att tillägget ska vara politisk åskådning."
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2019-11-27

Voteringslista: §209
Ärende: Svar på motion angående ett tillägg till Klippans kommuns riktlinjer mot trakasserier och 
kränkande särbehandling,  KS 2019.0015

Voteringslist(or)
Omröstningsresultat

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
Jonas Luckman(SD), ledamot X
Andreas Olofsson(SD), ledamot X
Marie Brink(SD), ledamot X
Robert Larsson(KD), ledamot X
Michael Nemeti(S), ersättare X
Agnar Helgasson(KD), ersättare X
Resultat 9 4 0
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 210

Svar på motion angående behandlingstid för inlämnade motioner 
KS 2019.0014

Ärendet
Christina Petersson m.fl. (SD) har lämnat in en motion med följande förslag;
- Att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över behandlingstiden för 
inlämnade motioner.
- Att beredningen yrkar på att kommunstyrelsen redovisar en lista på obesvarade 
motioner vid fyra tillfällen per år.
I ärendet finns ett svar från kansliavdelningen.

Beslutsunderlag
KSAU § 204/2019
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2019-10-28
Motion inkommen 2019-01-07

Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Johan Petersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att avslå motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varanda och finner att kommunstyrelsen bifaller Johan 
Peterssons förslag.
 
Beslut
Kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
 
att avslå motionen.
 
Reservation
Åsa Edvardsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Följande 
skriftliga reservation har lämnats:
"Vi Sverigedemokrater anser att inlämnade motioner ska redovisas 4 ggr/år istället för 2 
ggr/år.
Det står i svaret:
Med ny mandatperiod har antalet inlämnade motioner ökat kraftigt vilket följaktligen 
ökar arbetsbelastning på tjänsteorganisationen. Att i nuvarande läge förkorta 
handläggningstiden för motioner är därför svårt
Att få redovisning 4 ggr/år är ett sätt att se hur långt motionen kommit."
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 211

Svar på motion om att ta fram riktvärde för inomhus temperatur för 
Klippans ägda fastigheter 
KS 2019.0166

Ärendet
Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att Tekniska förvaltningen får i uppdrag 
att ta fram riktvärden för inomhus temperatur för Klippans ägda fastigheter.
För fastighetsavdelningens del hade det varit en fördel om det fanns fastställda värden för 
olika verksamheters lokaler.

Beslutsunderlag
KSAU § 205/2019
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-11
Sverigedemokraternas motion 2019-03-20

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att bifalla motionen.
 
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 212

Förslag till renhållningstaxa och renhållningsföreskrifter 2020 
KS 2019.0527

Ärendet
Nårab har genomfört upphandling av insamling av kärlavfall och hämtning av slam från 
enskilda avlopp. Den nya entreprenaden trädde i kraft 2019-11-01. De nya 
entreprenadpriserna medför att renhållningstaxan behöver höjas med 7% för att 
upprätthålla samma nivå av kostnadstäckning.

Jäv
Ersättare Ralf Scott (SD) anmäler jäv och lämnar lokalen.
 
Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med instämmande 
av Åsa Edvardsson (SD).
 
Hans-Bertil Sinclair (M) tilläggsyrkar om att det ska vara "likalydande" beslut i 
kommunerna.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 206/2019
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-11-11
Brev från Nårab daterat 2019-11-01
Abonnemangsförteckning kärl
Abonnemangsförteckning slam
Förslag till renhållningsföreskrifter 2020
Förslag till renhållningstaxa 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till ny renhållningstaxa samt renhållningsordning.
att förändringen gäller från 2020-01-01 eller datum för lagakraftvunnet likalydande beslut 
i samtliga kommuner.
 
_____
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 213

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
KS 2019.0520

Ärendet
Ny kontrollförordning (EU) 2017/265 träder i kraft 2019-12-14. För att Söderåsens 
miljöförbund ska ha möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet 
2019/2020 behöver taxan anpassas till nya kontrollförordningen.

Beslutsunderlag
KSAU § 207/2019
Ekonomichefens tjänsteksrivelse 2019-11-11
Sammanträdesprotokoll direktionen 2019-10-22 § 101
Tjänsteutlåtande från Söderåsens miljöförbund 2019-10-16

Yrkande
Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar tillägg att ny taxa antas under förutsättning att det inte 
medför en taxehöjning.
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att anta förslag till ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.
 
att förändringen gäller från 2020-01-01.
 
att från och med år 2020 ska taxan för varje kalenderår räknas upp enligt SKL:s prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) med basmånad oktober.
 
att ny taxa antas under förutsättning att det inte medför en taxehöjning.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 214

Taxeändring för automatlarm 
KS 2019.0530

Ärendet
En översyn har gjorts av Räddningstjänsten Söderåsens taxa för automatlarm. För att ha 
en liknande taxa som i Räddningstjänsten Skåne Nordväst föreslås taxan för automatlarm 
justeras till 7 000 kr samt att en indexuppräkning med 2,5 % ska göras årligen.

Beslutsunderlag
KSAU § 208/2019
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-11-11
Sammanträdesprotokoll räddningsnämnden 2019-10-29 § 43
Underlag taxa för räddningsnämnden
Underlag förändring av taxor och avgifter 2020

Yrkande
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att anta förslag till taxeförändring för automatlarm.
 
att förändringen gäller från 2020-01-01.
 
______

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 215

Höjning av medlemsbidraget till Söderåsens miljöförbund 
KS 2019.0517

Ärendet
Söderåsens Miljöförbund har efter att de lagt sitt förslag till budget för 2020 kunnat 
konstatera att de till följd av ändrad lagstiftning kommer att få kostnadsökningar som gör 
att de riskerar ett negativt resultat 2020. De föreslår därför att det årliga medlemsbidraget 
från ”ägarkommunerna” höjs med 6 kronor till 138 kronor/invånare år 2020.

Jäv
Ledamot Åsa Edvardsson (SD) och ersättare Kent Lodesjö anmäler jäv och lämnar 
lokalen. För Åsa Edvardsson tjänstgör Oscar Einarsson (SD).
 
Beslutsunderlag
KSAU § 211/2019
Protokoll 2019-10-22, § 99 från Söderåsens Miljöförbund
Tjänsteutlåtande från kommundirektören 2019-11-18
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
att Klippans kommun accepterar en höjning av medlemsbidraget till Söderåsens 
Miljöförbund med 6 kronor till 138 kronor per invånare avseende år 2020; samt
att kommunens merkostnader för medlemsbidraget får hanteras i kommande 
kompletteringsbudget.

Yrkande
Johan Petersson (S) yrkar avslag till en höjning av medlemsbidraget. I yrkandet 
instämmer Robert Larsson (KD) och Jonas Luckmann (SD).
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att Klippans kommun inte accepterar en höjning av medlemsbidraget till Söderåsenes 
Miljöförbund med 6 kr till 138 kr per invånare avseende år 2020.
 
_____
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 216

Beslutsattestanter för år 2020 
KS 2019.0544

Ärendet
Inför varje år ska kommunstyrelsen besluta om beslutsattestanter och ersättare.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2018-11-21, § 185.
Ekonomiavdelningens skrivelse 2018-11-15, bilaga Ks § 221/18.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att godkänna beslutsattestanter för kommunstyrelsen för år 2020.
 
att godkänna de beslutsattestregler som gäller för hela kommunen.
 
_____

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen
Avdelningschefer KLF

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 217

Delegationsärenden 
KS 2019.0001

Ärendet
Kansliavdelningen har sammanställt delegeringsärenden inför kommunstyrelsens 
sammanträde 2019-11-27.

 
Beslutsunderlag
Kansliavdelningens sammanställning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att notera informationen.
 
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§218

Avslutning

Ärendet
Kommunstyrelsens ordförande tackar politiker och all personal för det gångna året och 
önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

  

Paragrafen är justerad
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