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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2019-02-25, kl  19:00
Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet ska kontakta kansliavdelningen på 
kommunledning@klippan.se eller 0435-28107, 28505, 28103.

Gunilla Svensson (S)
Ordförande

Cecilia Christensen
Sekreterare

Kungörelsen är anslagen i laga ordning på kommunens anslagstavla ……………………
Intygar …………………………………………
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1. Val av justerare  

Ärendet i korthet
Val av justerare föreligger.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
XX utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

2. Föredragningslista  

Ärendet i korthet
 
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna föredragningslistan.

3. Gun Ohrberg (S) avsägelse 2019-02-07.  

Sammanfattning
Gun Ohrberg (S) Ö Blomstergatan 5, 264 34 Klippan har 2019-02-07
avsagt sig uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige.
 
Beslutsunderlag
Gun Ohrberg (S) avsägelse 2019-02-07.
 
Förslag till beslut
1. Gun Ohrberg (S) befrias från uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige.
2. Ny rösträkning för Socialdemokraterna begärs från Länsstyrelsen.

4. Sara Silvegren (KD) avsägelse av uppdrag som ersättare 
i Kommunfullmäktige

 

Sammanfattning
Sara Silvegren (KD), V Blomstergatan 19, 264 34 Klippan har 2019-02-12
avsagt sig uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige.
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Beslutsunderlag
Sara Silvegren (KD) avsägelse 2019-02-12.
 
Förslag till beslut
1. Sara Silvegren (KD) befrias från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige.
2. Ny rösträkning för Kristdemokraterna begärs från Länsstyrelsen.

5. Jonas Luckmann (SD) avsägelse av uppdrag som 
ersättare i Valnämnden

 

Sammanfattning
Jonas Luckmann (SD), Åkervägen 31, 264 37 Klippan har 2019-02-11
avsagt sig uppdrag som ersättare i Valnämnden.
 
Beslutsunderlag
Jonas Luckmann (SD) avsägelse 2019-02-11.
 
Förslag till beslut
1. Jonas Luckmann (SD) befrias från uppdrag som ersättare i Valnämnden.
2. Till ny ersättare i Valnämnden ustes XX.

6. Ralf Scott (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i 
Kultur- och fritidsnämnden

 

Sammanfattning
Ralf Scott (SD), Byggmästaregränden 1, 264 33 Klippan har 2019-02-13
avsagt sig uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.
 
Beslutsunderlag
Ralf Scott (SD) avsägelse 2019-02-13.
 
Förslag till beslut
1. Ralf Scott (SD) befrias från uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.
2. Till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden utses XX.

7. Iréne Dahl (L) avsägelse av uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige och Kommunfullmäktiges 
valberedning

 

Sammanfattning
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Iréne Dahl (L), Fredsgatan 6 A, 264 32 Klippan har 2019-02-15
avsagt sig uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige och
Kommunfullmäktiges valberedning.
 
Beslutsunderlag
Iréne Dahl (L) avsägelse 2019-02-15.
 
Förslag till beslut
1. Iréne Dahl (L) befrias från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige
samt Kommunfullmäktiges valberedning.
2. Ny rösträkning för Liberalerna begärs från Länsstyrelsen.
3. Till ny ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning utses XX.

8. Motion angående införskaffande av ett digitalt 
voteringssystem - Remiss

 

Sammanfattning
Andreas Olofsson m.fl. (SD) har 2019-02-05 inlämnat motion om införskaffande
av ett digitalt voteringssystem.
 
Beslutsunderlag
Sverigedemokraternas motion 2019-02-05.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Remittera motionen till Kommunstyrelsen (kansliavdelningen) för yttrande.

9. Motion fri allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer - 
Svar

 

Sammanfattning
Hans Bertil Sinclair (M) föreslår i motion daterad den 30 oktober 2017 att
kommunfullmäktige snarast möjligt tar beslut om att införa fria resor med
allmän kollektivtrafik för färdtjänstberättigade personer i Klippans kommun.
Kommunledningsförvaltningen föreslog Arbetsutskottet att avslår motionen med
hänvisning till yttrande från Socialnämnden samt pågående utredning av färdtjänst.
Arbetsutskottet beslutade 2019-01-16, § 5, att bifalla motionen samt att uppföljning
ska ske 1-2 år efter införandet.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-06, § 32.
Moderaternas motion 2017-10-30.
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Motionen bifalles.
2. Uppföljning ska ske 1-2 år efter införandet.

10. Motion angående utredning av möjlighet att anställa 
ordningsvakter - Svar

 

Sammanfattning
Hans Bertil Sinclair har 2018-02-22 inkommit med motion avseende förslag om att
anställa ordningsvakter.
Kris- och säkerhetssamordnaren har yttrat sig.
 
Beslutsunderlag
Hans Bertil Sinclair (M) motion 2018-02-22.
Kris- och säkerhetssamordnares yttrande 2018-12-19.
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-06, § 33.
 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Motionen avslås.

11. Köp av fastigheten Karossen 1  

Sammanfattning
Arbetsutskottet beslutade 2018-12-12, § 195, att godkänna köp av fastigheten
Karossen 1, i Klippan. Fastighetsköpet föreslås finansieras genom ianspråktagande
om 4,5 mnkr inom de ramar som Kommunfullmäktige beslutat om för upptagande
av lån, dvs inom kommunens rörelsekapital.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-06, § 26.
Köpekontrakt Karossen 1, (2018-12-12).
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Godkänner köp av fastigheten Karossen 1 för en köpeskilling
    om 4,5 mkr, in enlighet med upprattat förslag till köpeavtal.
2. Finansiering sker genom ianspråktagande om 4,5 mnkr inom
    de ramar som Kommunfullmäktige beslutat om för upptagande
    av lån, dvs inom kommunens rörelsekapital.
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12. Delgivningsärende 2019  

Sammanfattning
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-06, § 30 - Yttrande
över granskning av kommunens dokumenthantering och arkivering.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Notera informationen.
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Gun Ohrberg (S) avsägelse 2019-02-07.

KS 2019.0089
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Sara Silvegren (KD) avsägelse av uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige

KS 2019.0091
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FrÅn: Elisabeth Olsson <elisabeth.olsson@klippan.se>
Till: Sara Silvegren <sarasilvegren@hotmail.com>
CC: PlatinaKS <platinaks@klippan.se>
Ärende: SV: Avsäga mig reservplats i kommunfullmäktige
Datum: 2019-02-12 15:44:47

Hej!

Har härmed tagit emot din avsägelse.

Med vänlig hälsning

Elisabeth Olsson
Kommunkansliet
0435-28107
Klippans kommun

Från: Sara Silvegren [mailto:sarasilvegren@hotmail.com]
Skickat: den 12 februari 2019 15:10
Till: Elisabeth Olsson <elisabeth.olsson@klippan.se>
Ämne: Avsäga mig reservplats i kommunfullmäktige

Hej Elisabeth!
Härmed vill jag avsäga mig min plats som reserv i kommunfullmäktige för
kristdemokraterna.
Mvh Sara Silvegren

Skaffa Outlook för Android
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Jonas Luckmann (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i 
Valnämnden 

KS 2019.0092
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   Sverigedemokraterna Klippan

Avsägelse valnämnden Klippan. 

Jag Jonas Luckmann skulle vilja avsäga mig uppdraget som ersättare i Valnämnden för 
innevarande mandatperiod. 

  ör Sverigedemokraterna Klippan 2019-02-11 

            ________________________ 
           Jonas Luckmann 
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Ralf Scott (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i Kultur- 
och fritidsnämnden 

KS 2019.0094
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FrÅn: Elisabeth Olsson <elisabeth.olsson@klippan.se>
Till: Ralf Scott <ralf.scotts@gmail.com>
CC: PlatinaKS <platinaks@klippan.se>
Ärende: SV: Avsägelse KFN
Datum: 2019-02-14 07:11:32

Hej!

Har mottagit din avsägelse.

Med vänlig hälsning

Elisabeth Olsson
Kommunkansliet
0435-28107
Klippans kommun

Från: Ralf Scott [mailto:ralf.scotts@gmail.com]
Skickat: den 13 februari 2019 13:23
Till: Elisabeth Olsson <elisabeth.olsson@klippan.se>
Kopia: Kommunledning <kommunledning@klippan.se>; Åsa Edvardsson
<asa.edvardsson@sd.se>; Jonas Luckmann <jonas.luckmann@sd.se>
Ämne: Avsägelse KFN

Hej Elisabeth

Härmed avsäger jag mig uppdraget som ersättare i Kultur och Fritidsnämnden.

Hälsningar
Ralf Scott
Sverigedemokaraterna.
2019.02.13

Virusfritt. www.avast.com
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Iréne Dahl (L) avsägelse av uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige och Kommunfullmäktiges valberedning

KS 2019.0095
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Motion angående införskaffande av ett digitalt 
voteringssystem - Remiss

KS 2019.0088
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Motion fri allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer - Svar

KS 2017.0908
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32

Motion om fri allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer - svar 
KS 2017.0908

Ärendet
Hans Bertil Sinclair (M) föreslår i motion daterad den 30 oktober 2017 att
Kommunfullmäktige snarast möjligt tar beslut om att införa fria resor med
allmän kollektivtrafik för färdtjänstberättigade personer i Klippans kommun.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till Socialnämnden och
Kommunstyrelsen.

Skånetrafiken erbjuder färdtjänstberättigade fri kollektivtrafik. För kommuner
som lämnat över färdtjänsten till Skånetrafiken ingår tjänsten men för
kommuner med färdtjänst i egen regi, såsom Klippans kommun, erbjuds
istället möjlighet att köpa tjänsten.

Socialnämnden yttrade sig 2018-03-28, § 40.

2018-05-09 beslutade KSAU att återremittera Socialnämndens svar med
motiveringen att underlagen, gällande kostnadskalkyler, innehåller felaktig
information.

Underlagen har därefter kontrollerats av socialförvaltningen som uppger att
uppgifterna som ligger till grund för beräkningen har Socialnämnden fått från
Region Skåne. Vad avser själva uträkningarna så har siffrorna avrundats för
att göra presentationen mer lättöverskådlig men något fel har inte identifierats.

Socialnämnden beslutade 2018-09-26 § 105 att därför stå fast vid sitt tidigare
angivna svar.

Vid detta sammanträde lämnade Moderaterna följande protokollsanteckning:
"Med anledning av förvaltningens uträkning av kostnader vad gäller fri allmän
kollektivtrafik, anser vi att sättet man räknar på är väldigt gynnande för
kommunen. Man har ingen egen statistik på hur många resenärer i Klippans
kommun som kan utnyttja fri kollektivtrafik, så därför har man jämfört med en
likvärdig kommun med liknande antal färdtjänstberättigade. I jämförelse med
den kommunen skulle antalet färdtjänstresor i Klippans kommun hamna
på  12 600 resor. Dessa 12 600 resor är det totala antalet färdtjänstresor som
utförs i kommunen,  inte antalet resor som möjligen kan åkas med kollektivtrafik.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunledningsförvaltningen föreslog Arbetsutskottet att avslår motionen med 
hänvisning till yttrande från Socialnämnden samt pågående utredning av färdtjänst.

Arbetsutskottet beslutade 2019-01-16, § 5, att bifalla motionen samt att uppföljning ska 
ske 1-2 år efter införandet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2019-01-16, § 5.
Kansliavdelningens yttrande, upprättat 2018-12-11.
Hans Bertil Sinclair motion, inkommen 2017-10-30.
Protokollsutdrag Socialnämnden 2018-03-28, § 40.
Socialnämndens beräkning, upprättad 2018-10-03.
Protokollsutdrag Socialnämnden 2018-03-09-26, § 105.

Yrkande
Johan Pettersson (S) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag.

Jonas Luckmann (SD) bifaller Johan Petterssons förslag.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Motionen bifalles.
2. Uppföljning ska ske 1-2 år efter införandet.
_____
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Datum
2018-12-11

Beteckning
KS 2017.0908-10

Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Kommunfullmäktige

Svar på motion om fri allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer

Sammanfattning av ärendet
Hans Bertil Sinclair (M) föreslår i motion daterad den 30 oktober 2017 att 
kommunfullmäktige snarast möjligt tar beslut om att införa fria resor med allmän 
kollektivtrafik för färdtjänstberättigade personer i Klippans kommun.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till socialnämnden och kommunstyrelsen. 

Ärendet
Hans Bertil Sinclair (M) föreslår i motion daterad den 30 oktober 2017 att 
kommunfullmäktige snarast möjligt tar beslut om att införa fria resor med allmän 
kollektivtrafik för färdtjänstberättigade personer i Klippans kommun.

Skånetrafiken erbjuder färdtjänstberättigade fri kollektivtrafik. För kommuner som 
lämnat över färdtjänsten till Skånetrafiken ingår tjänsten men för kommuner med 
färdtjänst i egen regi, såsom Klippans kommun, erbjuds istället möjlighet att köpa 
tjänsten.

Socialnämnden yttrade sig 2018-03-28 § 40.  
2018-05-09 beslutade KSAU att återremittera Socialnämndens svar med 
motiveringen att underlagen, gällande kostnadskalkyler, innehåller felaktig 
information.

Underlagen har därefter kontrollerats av socialförvaltningen som uppger att 
uppgifterna som ligger till grund för beräkningen har Socialnämnden fått från Region 
Skåne. Vad avser själva uträkningarna så har siffrorna avrundats för att göra 
presentationen mer lättöverskådlig men något fel har inte identifierats. Hur 
uträkningen har gjort följer av bilaga. 

Socialnämnden beslutade 2018-09-26 § 105 att därför stå fast vid sitt tidigare 
angivna svar.

Vid detta sammanträde lämnade Moderaterna följande protokollsanteckning: 
"Med anledning av förvaltningens uträkning av kostnader vad gäller fri allmän 
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Datum
2018-12-11

Beteckning
KS 2017.0908-10

Ert datum Er beteckning

KS 2017.0908

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG.NR. PLUSGIRO
99 999 Kommunen Besöksgatan 3 099 – 98 76 54 vx 999999-0000 999 99-5

E-POST TELEFAX WEBPLATS BANKGIRO
kommunstyrelsen@kommunen.se 099-98 76 00 www.kommunen.se 999-0000

kollektivtrafik, anser vi att sättet man räknar på är väldigt gynnande för kommunen.
Man har ingen egen statistik på hur många resenärer i Klippans kommun som kan 
utnyttja fri kollektivtrafik, så därför har man jämfört med en likvärdig kommun med 
liknande antal färdtjänstberättigade.
I jämförelse med den kommunen skulle antalet färdtjänstresor i Klippans kommun 
hamna på 12600 resor. 
Dessa 12600 resorna är det totala antalet färdtjänstresor som utförs i kommunen, inte 
antalet resor som möjligen kan åkas med kollektivtrafik.
Hade, som uträkningen påvisar, alla 12600 färdtjänstresor åkts med kollektivtrafiken, 
hade kommunens totala kostnad för färdtjänst kostat 544 320kr i förhållande till 
dagens 4 634 000kr.
Det som motionärens och även Förvaltningens uträkning påvisar är att kostnaden för 
att åka kollektivt är billigare än vad dagens färdtjänstresa med taxi är.
Därför anser vi att införandet av fri kollektivtrafik bör införas snarast möjligt.”

Kansliavdelningen har utrett ärendet vidare och ser följande:

Kommunens nuvarande totala kostnad för färdtjänst är ca 4 500 tkr per år. Den 
uppskattade kostnaden för att införa fri kollektivtrafik för färdtjänstberättigade i 
Klippans kommun är drygt 500 tkr. 
Enligt uppgift från Skånetrafiken har fria kollektivtrafikresor inte lett till färre antal 
färdtjänstresor. Om kommunen inför kostnadsfria kollektivtrafikresor för 
färdtjänstresenärer skulle det innebära en ökad kostnad på ca 500 tkr, dvs. en 
ytterligare kostnad utöver dagens befintliga 4 500 tkr, vilket ger en total kostnad på 
ca 5 000 tkr. 

Socialförvaltningen påpekar även att det pågår en utredning avseende färdtjänst som 
även innehåller avvägande gällande kollektivtrafikresor för färdtjänstberättigade. 

Med hänvisning till yttrandet från socialnämnden samt pågående utredning, föreslår 
kansliavdelningen, att motionen avslås. 

Beslutsunderlag/Bilagor
Socialnämndens protokoll 2018-09-26, § 105
Bilaga till återremiss, förtydligade av uträkning 
Motion från Hans Bertil Sinclair daterad den 30 oktober 2017
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Datum
2018-12-11

Beteckning
KS 2017.0908-10

Ert datum Er beteckning

KS 2017.0908

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG.NR. PLUSGIRO
99 999 Kommunen Besöksgatan 3 099 – 98 76 54 vx 999999-0000 999 99-5
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Förslag till beslut
Avslå motionen med hänvisning till yttrande från socialnämnden samt pågående 
utredning av färdtjänst.
____

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige

Åsa Lönn
Nämndsekreterare
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Motion angående utredning av möjlighet att anställa 
ordningsvakter - Svar

KS 2018.0156
   

28 (63)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33

Motion angående utredning av möjlighet att anställa ordningsvakter- 
svar 
KS 2018.0156

Ärendet
Hans Bertil Sinclair har 2018-02-22 inkommit med motion avseende förslag om att
anställa ordningsvakter.

Kris- och säkerhetssamordnare har yttrat sig.
I dagsläget behöver inte frågan om ordningsvakter utredas vidare då kommunen gör det
kommunen ska göra och Polisen gör det Polisen ska göra utifrån sina huvuduppdrag.
Polisen har inte inkommit med någon förfrågan att kommunen skulle ta över någon av
Polisens uppgifter.

Ordningsvakter kan ha sin givna plasts i akuta skeden och med trygghetsskapande syfte
och detta får då göras med polisära beslut och kommunal finansiering när så krävs.

När det gäller parkeringsövervakning anser kommunledningsförvaltningen att det är en
fråga för tekniska förvaltningen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2019-01-16, § 6.
Kansliavdelningens yttrande, upprättat 2018-12-11.
Hans Bertil Sinclair motion 2017-10-30.

Yrkande  
Johan Pettersson (S) yrkar avslag på motionen.

Robert Larsson (KD) yrkar bifall till motionens förslag avseende att utreda vilka
geografiska områden där det kan vara lämpligt att använda ordningsvakter i
kommunal tjänst.

Johan Pettersson (S) yrkar avslag på Robert Larssons förslag.

Andreas Olofsson (SD) och Tommy Cedervall (L) bifaller Robert Larssons yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Johan Petterssons och Robert Larssons förslag.
Ordföranden finner att Arbetsutskottets beslutat enligt Johan Petterssons förslag om
att avslå motionen.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Votering begärs och följande propositionsordning godkänns. Den som stödjer Johan 
Petterssson förslag röstar Ja. Den som stödjer Robert Larssons förslag röstar Nej. Vid 
omröstning avges 7 Ja-röster och 6 Nej-röster vilka redovisas i bilaga.

Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutat föreslå Kommunfullmäktige att avslå 
motionen.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Motionen avslås.
_____
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KLIPPANS KOMMUN
Krisberedskap och Säkerhet

Krisberedskap och Säkerhet
Kris- och säkerhetssamordnare Göran Tesfai Skoglund

0435-283 33
goran.tesfai.skoglund@klippan.se

YTTRANDE
2018-12-19

Ang. motion om utredning av möjlighet att anställa ordningsvakter Ks 2018.0156
Utifrån den aktuella samlade problembilden rekommenderas inte införandet av 
ordningsvakter. 

Ordningsvakter/väktare kan ha sin givna plasts i akuta skeden och med 
trygghetsskapande syfte och detta får då göras med polisära beslut och kommunal 
finansiering när så krävs.

När det gäller parkeringsövervakning anser vi att det är en fråga för Tekniska 
förvaltningen.

Vi föreslår att avslå motionen. 

Göran Tesfai Skoglund
Kris- och säkerhetssamordnare

Henrik Ehrenberg
Brottsförebyggare/trygghetsstrateg
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    2018-02-22 

 

Motion till Klippans Kommunfullmäktige 

 

Anställ ordningsvakter 

Klippans kommun har under de senaste åren drabbats av ökade inslag av olika slag av 
brottslighet. Vissa områden i kommunen är mer drabbade än andra framförallt när det gäller 
skadegörelse och nedskräpning. Ordningsvakters närvaro är förutom en förebyggande 
åtgärd ett komplement till Polisen att även ingripa vid pågående och förberedelser till brott. 

Med anledning av detta bör kommunen utreda på vilket sätt och inom vilka områden det är 
lämpligt att under en tidsbegränsad period anställa ordningsvakter för att fullgöra de 
polisiära uppgifter som polisen kan förordna till denna grupp. 

Kommunen kan även genom detta minimera kostnaderna för nuvarande 
parkeringsövervakning då det är en uppgift som kan åläggas denna grupp.    

Mot ovanstående bakgrund föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar: 

att kommunen utreder vilka geografiska områden det är lämpligt att använda 
ordningsvakter i kommunal tjänst. 

att lämpligt antal ordningsvakter anställs för att under en tidsbegränsad period 
fullgöra de uppgifter som polisen kan förordna till denna grupp inom dessa 
områden.  

att utvärdering av verksamheten görs efter 12 månader  

 

 

Hans Bertil Sinclair (M) 
Ledamot i Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26

Köp av fastigheten Karossen 1 
KS 2018.0257

Ärendet
I olika sammanhang, inte minst i kommunens plangrupp, har det under en längre tid förts 
diskussioner om den mindre lämpliga placeringen av tekniska kontorets förråd och gata- 
parkavdelningens lokalisering. Det ligger mitt i ett villaområde med allt vad innebär av 
störningar i form av buller och trafikrörelser. Området skulle definitivt tjäna på en 
konvertering för ytterligare bostadsbebyggelse. Samtidigt är tekniska förvaltningen även i 
övrigt i behov av ytterligare lokaler för kontor, fastighetsförråd och lokaler för VA-
verksamheten.

Kommunen har nu fått möjlighet att förvärva en fastighet i ett för verksamheten utmärkt 
läge med kontorslokal, tillhörande verkstadslokal samt två större kallförråd. Lokalen 
skulle fullt ut kunna tillgodose tekniska förvaltningens lokalbehov.

Efter information vid Arbetsutskottets sammanträde 2018-04-11, § 62, har kommunen 
förhandlat fram ett förslag till köpeavtal med BD Lift & Container International AB. 
Avtalet innebär att Klippans kommun köper fastigheten Karossen 1 i Klippan för en 
köpeskilling om 4 500 tkr.

I avtalsförslaget finns villkor inskrivna om att köpet fullföljs under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut samt att kommunen kan låta köpet gå tillbaka om det visar 
sig att fastigheten är alltför miljöbelastad.

Arbetsutskottet beslutade 2018-12-12, § 195, att godkänna köp av fastigheten Karossen 1, 
i Klippan. Fastighetsköpet föreslås finansieras genom ianspråktagande om 4,5 mnkr inom 
de ramar som Kommunfullmäktige beslutat om för upptagande av lån, dvs inom 
kommunens rörelsekapital.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2018-12-12, § 195.
Tekniska förvaltningens skrivelse, upprättad 2018-10-31.
Förslag köpeavtal.
Skrivelse miljöundersökning, upprättad 2019-01-31.
Sammanställning kostnadsbedömning, upprättad 2019-01-31.

Yrkande
Johan Pettersson (S) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-02-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ellinor Varady (M) bifaller Johan Petterssons yrkande.

Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige
1. Godkänner köp av fastigheten Karossen 1 för en köpeskilling
    om 4,5 mkr, in enlighet med upprattat förslag till köpeavtal.
2. Finansiering sker genom ianspråktagande om 4,5 mnkr inom
    de ramar som Kommunfullmäktige beslutat om för upptagande
    av lån, dvs inom kommunens rörelsekapital.

Reservation
Sverigedemokraterna partigrupp reserverar sig mot beslutet.
_____
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