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§53

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Ellinor Varady och Per-Olof Seger att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
torsdagen den 25 juni.
_____

Paragrafen är justerad
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§54

Godkännande av föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista föreligger.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föredragningslistan.
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55

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

Ärendet
Kommunfullmäktige återremitterade frågan om taxehöjning för brukningsavgifterna för 
2020 utifrån att föreslagen höjning på 10 procent ansågs bli för hög för ett enskilt år. VA-
verksamheten ska bära sina egna kostnader och verksamheten är för närvarande 
underfinansierad.
 
Kostnadsnivån för VA-verksamheten ökar utifrån omfattande investeringsbehov på grund 
av utbyggnad av ny och utbyte av uttjänt infrastruktur, vilket ger ökade kapitalkostnader. 
Verksamheten har även behövt utöka bemanningen med två befattningar vilket 
tillsammans med löneökningar ger personalkostnadsökning på 1,8 mnkr som helårseffekt. 
Verksamheten har anskaffat och bytt ut fordon och annan utrustning vilket ger ytterligare 
kostnadsökningar.
 
För att VA-verksamheten ska vara självfinansierad behövdes en nivåhöjning av 
brukningsavgifterna 2020 med 10 procent eller 2,6 mnkr men för de kommande åren 
krävs sedan mer normala taxejusteringar på 2-3% för verksamhet i balans. För 2020 har 
höjning inte kunnat genomföras från årsskiftet och verksamheten kommer även med en 
höjning för 2020 från och med 2020-07-01 att generera ett underskott.
 
Över- och underuttag i taxan ska normalt regleras mot VA-kollektivet över en 
treårsperiod, vilket ger möjlighet att genomföra lägre höjningar över en längre tidsperiod. 
För 2020 föreslås därför en höjning av brukningsavgifterna med 6 procent från och med 
2020-07-01. För 2021 föreslås en höjning med 6 procent från och med 2021-01-01. För 
2020 innebär det en intäktsökning med 0,8 mnkr och för 2021 med 1,6 mnkr.
 

Beslutsunderlag
KS § 92/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-28
Bilaga 1: Tabeller för brukningsavgifter och särskilda avgifter för Klippans kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning
Bilaga 2: Svenskt vattens statistik över VA-taxor 2019

Yrkanden
Hans Bertil Sinclair (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att brukningsavgifterna för 2020 höjs med 6 procent från och med 2020-07-01 och för 
2021 med 6 procent från och med 2021-01-01.

Beslut skickas till 
Teknisk chef
VA-chef
Ekonomiavdelningen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 56

Mobilt team i Klippans kommun 
KS 2016.0712

Ärendet
Sedan 2018 har det mobila teamet varit igång under sommararna och deras mål har varit 
att bygga relationer och sedan kartlägga olika platser i kommunen samt skapa ökad 
trygghet under sommaren.
 
Bakgrunden till tillskapandet av ett permanent mobilt team är att det fanns en otrygghet i 
ungdomsgruppen. Det finns också en grupp ungdomar som inte "fångas upp" av 
befintliga resurser i form av kommunens egna verksamheter eller av föreningsliv.
 
Målen med verksamheten är flera:
- Skapa långsiktiga relationer med målgruppen som bygger på förtroende för att vända 
beteenden och vägleda till positiva livsval.
- Fånga upp eventuella problembilder i ett tidigt skede och genom att vara en del av 
socialförvaltningens myndighetsutövning så att de ska kunna sätta in rätt resurser i rätt 
tid.
- Vara en del av skolans arbete med att skapa en trygg lärmiljö genom insatser på ungas 
fria tid under skoldagen samt aktivt arbete med värdegrundsarbete i skolan tillsammans 
med skolans personal.
- Verka i det offentliga rummet i hela kommunen kvällstid för att vägleda unga till 
meningsfull verksamhet samt vara en trygghetsskapande faktor
- Tät samverkan mellan teamet och andra aktörer som på olika sätt möter unga i sin 
vardag såsom polis, socialtjänst, föreningsliv, organisationer och andra kommunala 
verksamheter, med syfte att snabbt kunna agera vid behov.
 

Beslutsunderlag
KS § 81/2020
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen, utbildningschefen och socialchefen

Yrkanden
Hans Bertil Sinclair (M) och Jonas Luckmann (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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att flytta anslaget för "mobila teamet" om 2 500 tkr från kommunstyrelsens driftbudget 
till kultur- och fritidsnämndens driftbudget.

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidschefen
Barn- och utbildningschefen
Socialchefen
Ekonomiavdelningen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 57

Förvärv av fastigheten Mölletofta 1:23, verksamhetsmark vid 
Mölletofta trafikplats 
KS 2020.0201

Ärendet
Klippans kommun och PEAB har genom aktiebolaget Mölletofta i Klippan AB samägt 
mark vid Mölletofta trafikplats under lång tid. Samägandet upphörde genom 
fastighetsreglering och klyvning samt försäljning av kommunens aktiepost i bolaget, 
enligt beslut KF § 105/2008. Kommunen blev ensamägare till viss mark benämnd 
Mölletofta 1:22, och PEAB genom sitt bolag KB Möllevarvet till annan mark benämnd 
Mölletofta 1:23.
 
PEAB har sålt delar av sin fastighet Mölletofta 1:23 genom åren och nu återstår det 
endast ett område, 91 032 m², som ligger öster om Lisåkravägen och Trafikverkets 
rastplats.
 
För fastigheten finns en antagen detaljplan, 2007-03-07, som tillåter industri, handel (ej 
livsmedel) och kontor med en högsta byggnadshöjd på 16 meter.
Kommunen och PEAB har vid flera tillfällen diskuterat fastigheten och har nu kommit 
överens om en överlåtelse.
 
Förslag till köpeavtal är upprättat av PEAB för godkännande och beslut av 
kommunfullmäktige.
Köpeskilling är satt till 2 366 tkr och tillträde ska ske 1 juli 2020. Köpet kommer även att 
generera en kostnad om ca 37 tkr när kommunen söker lagfart på fastigheten.
Verksamhetsområdet kommer att anslutas till Trafikverkets väg 1838 som går till Eket.
 

Beslutsunderlag
KS §
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-29
Köpekontrakt
Bilaga 1
Kartskiss

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till köpeavtal avseende fastigheten Mölletofta 1:23.
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Beslut skickas till 
PEAB
Markingenjören
Teknisk chef
_____

Paragrafen är justerad
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§ 58

Marköverlåtelsesavtal avseende del av fastigheten Östra Ljungby 3:2, 
markområde på verksamhetsområdet Månstorp 
KS 2020.0202

Ärendet
För verksamhetsområdet Månstorp gäller en detaljplan som antogs 2011-08-30. Under 
vintern 2019/2020 har det pågått ett arbete för att färdigställa marken med kommunal 
industrigata, vatten- och avloppsledningar, utjämningsmagasin för dagvatten samt 
bullervall allt i enlighet med gällande detaljplan. Arbetet slutförs i dagarna och 
markområdet kan tillträdas för utbyggnad av verksamheter.
 
Kommunen blev kontaktad av Böckerskogens Åkeri AB, nedan benämnd Böckerskogen, 
under hösten 2019 för de hade intresse att köpa en egen fastighet till sin åkerifirma. I 
dagsläget hyr Böckerskogen uppställningsplatser på annans mark i Östra Ljungby. 
Böckerskogen vill etablera sig på vårt nya verksamhetsområde Månstorp och vi har 
därför upprättat ett marköverlåtelseavtal.
 
Köpeskilling är satt till 150 kr/m² för all mark förutom den delen av området som enligt 
detaljplan ska vara tillgängligt för underjordiska ledningar U-område, där är 
köpeskillingen 30 kr/m². Området omfattar ca 9 300 m² och det ger en total köpeskilling 
om ca 1 269 tkr.
 
Kommunen har sökt ledningsrätt för kommunala vatten- och avloppsledningar som är 
nedlagda i detta U-område. Den förrättningen betalar kommunen och Böckerskogen ska 
betala avstyckningskostnaden för detta markköp.
Verksamhetsområdet Månstorp är anslutet med en industrigata till Trafikverkets väg 
1830.

Beslutsunderlag
KS § 90/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-02
Marköverlåtekseavtal
Karta

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Östra Ljungby 3:2.
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Beslut skickas till 
Markingenjören
Böckerskogens åkeri AB
_____

Paragrafen är justerad
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§ 59

Begäran om höjning av medlemsbidraget för Söderåsens 
miljöförbund 
KS 2020.0175

Ärendet
Direktionen för Söderåsens miljöförbund har fattat beslut om att begära en höjning av 
medlemsbidraget från och med år 2021 med 18 kr till 150 kr per invånare och år samt att 
medlemsbidraget därefter årligen får räknas upp med SKRs prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) med basmånad oktober.
 
Förbundet har också antagit en konsekvensbeskrivning med anledning av att förbundet 
inte har tillräckligt med resurser i form av medlemsbidrag för att inom sitt uppdrag 
genomföra all den myndighetsutövning som åligger myndigheten, och som endast kan 
finansieras med skattemedel. Förbundets självkostnader är högre än det arvode som 
medlemskommunerna betalar för miljöstrategiskt arbete. Bidraget har under den senaste 
tioårsperioden höjts vid ett tillfälle och har inte uppräknats automatiskt för att täcka löne- 
och andra kostnadsökningar.
 
För Klippans kommun innebär förbundets begäran för år 2021 en ökad kostnad med 320 
tkr.
 
Om höjning inte sker har förbundet presenterat tre åtgärder för att komma tillrätta med 
den ekonomisk situationen:
1. Reducera den skattefinansierade tillsynen
2. Därefter årligen reducera övrig skattebaserad tillsyn
3. Bedriva verksamhet på lånade pengar och erhålla negativa resultat

Beslutsunderlag
KS § 82/2020
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-05-07
Sammanträdesprotokoll Söderåsens miljöförbund 2020-04-07 § 31

Yrkanden
Robert Larsson (KD) yrkar ett tillägg om att Söderåsens miljöförbund fortsatt ser över 
effektiviseringsmöjligheter och kostnadsutmaningar.

Hans Bertil Sinclair (M), Jonas Luckmann (SD) och Johan Petersson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Johan Petersson (S) yrkar även avslag till Robert Larssons (KD) tilläggsyrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige bifaller förslaget till beslut och finner 
att det bifalles.
 
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar att bifalla eller avslå Robert 
Larssons tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.

Votering begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för avslag till tilläggsyrkandet
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet

Omröstningsresultat
Med 15 ja röster och 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå tilläggsyrkandet.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att Klippans kommun ställer sig, under förutsättning att övriga förbundsmedlemmar fattar 
likalydande beslut, positiva till förslag om höjning av medlemsbidraget med 18 kronor 
per invånare,
 
att bidraget från och med 2022 räknas upp med SKRs prisindex för kommunal 
verksamhet PKV med basmånad oktober samt
 
att ärendet för finansiering hänskjuts till budgetarbetet för år 2021.

Reservation
Robert Larsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Åsa Edvardsson (SD) och Kent Lodesjö (S) i beslut.

Beslut skickas till 
Söderåsens miljöförbund
Ekonomiavdelningen
Ekonomichefen
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Paragrafen är justerad
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§ 60

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2020 
KS 2020.0246

Ärendet
Den 24 mars 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten föreskrifter och allmänna råd 
(HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. I 
föreskriften anges att det är smittskyddsläkaren som tar beslut om att förbjuda 
verksamheter som inte uppfyller kraven i föreskriften, om det föreligger risk för 
smittspridning av covid-19. Kommunerna har ingen tillsynsuppgift enligt 
smittskyddslagen, samtidigt ska kommunerna enligt 9 kap. 14 § miljöbalken utan 
dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan vara av betydelse för 
smittskyddet för människor.
 
Socialdepartementet har i ett utkast till lagrådsremiss föreslagit en ny lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen vilken delvis ersätter Folkhälsomyndighetens 
tidigare föreskrifter. Lagen föreslås vara tillfällig och gälla från och med den 1 juli 2020 
till och med den 31 december 2020. I förslaget föreslås kommunerna få tillsynsansvaret.
Med hänsyn till att restaurangbranschen är hårt drabbad av följderna av utbrottet av 
covid-19 förslås att tillsynen inte ska vara avgiftsfinansierad och att staten kompenserar 
kommunerna för den totala kostnaden. Ska det kommunala tillsynsuppdraget, enligt den 
föreslagna lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder, underställas Söderåsens miljöförbund 
och ge miljöförbundet beslutsmandat, krävs behövs beslut i respektive 
kommunfullmäktige om att miljöförbundet får tillsynsansvaret.
 
Söderåsens miljöförbund ser två möjliga alternativ för kommunerna
1. Kommunerna utför själva tillsynen med hjälp av det statliga stödet, t.ex. genom att 
utöka den verksamhet kommunen redan utför inom ramen för sin alkoholtillsyn.
2. Kommunfullmäktige fattar beslut om att ge uppdraget till Söderåsens miljöförbund. 
Detta förutsätter dock att miljöförbundet får del av det riktade statliga stödet i sin helhet.
 
Under förutsättning att den föreslagna lagen antas och beroende på dess slutgiltiga 
utformning önskar Söderåsens miljöförbund besked om vilken inriktning kommunerna 
väljer. Miljöförbundet kan påta sig ansvaret först två veckor efter det att respektive 
kommun meddelat beslut om detta.

Beslutsunderlag
KS § 97/2020
Skrivelse från Miljöförbundet Södersåsen 2020-05-28
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt Söderåsens miljöförbund att utöva tillsyn enligt Socialdepartementets 
lagrådsremiss om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (under förutsättning 
att den föreslagna lagen antas), samt

att Söderåsens miljöförbund får del av det riktade statliga stödet i sin helhet.

Beslut skickas till 
Söderåsens miljöförbund
_____

Paragrafen är justerad
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§ 61

Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet AV Media Skåne samt 
hemställan om ansvarsfrihet. 
KS 2020.0153

Ärendet
AV Media Skåne har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 2019-12-31 som varit 
föremål för revisionsgranskning. Svar om ansvarsfrihet för verksamhetsår 2019 vill 
kommunförbundet AV Media Skåne erhålla senast 2020-06-30.
 
För år 2019 redovisar kommunförbundet AV Media Skåne ett resultat på +0,3 mnkr. 
Resultatet är bättre än förväntat vilket beror på att begäran om gottgörelse från 
pensionsstiftelsen beviljades med 0,3 mnkr. 2018 års negativa resultat om -0,2 mnkr 
återställs därmed i sin helhet.
 
I revisionsberättelsen görs bedömning att direktionen i allt väsentlighet bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
Vidare bedöms direktionens interna kontroll som tillräcklig. Revisionen tillstyrker 
därmed att medlemskommunernas kommunfullmäktige beviljar direktionen och de 
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 och att årsredovisningen för 
2019 godkänns för AV Media Skåne.

Beslutsunderlag
KS § 83/2020
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2020-04-08
Skrivelse från AV Media Skåne daterad 2020-04-01
Protokoll för kommunförbundet AV Media Skåne, sammanträdesdag 2020-03-09
Av Media Skånes årsredovisning 2019
Statistik 2019
Revisionsrapport från EY, granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019
Revisionsberättelse för år 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning 2019 för AV Media Skåne
 
att bevilja förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetår 2019.
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Beslut skickas till 
Kommunalförbundet AV Media Skåne
_____

Paragrafen är justerad
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§ 62

Årsredovisning 2019 för kommunalförbundet Medelpunkten samt 
hemställan om ansvarsfrihet 
KS 2020.0185

Ärendet
Kommunförbundet Medelpunkten har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 2019-
12-31 som varit föremål för revisionsgranskning. För år 2019 redovisar 
kommunförbundet Medelpunkten ett resultat på +2,0 mnkr.
 
Årets totala intäkter var betydligt högre än budgeterat. Även försäljningsintäkter och 
verksamhetskostnader är högre men sammantaget är resultatförbättringen betydande 
mellan 2018 och 2019. Soliditeten har ökat från 21 till 26 procent.
 
Balanskravet är uppfyllt för 2019 och bedöms även kunna mötas för perioden 2020-2022.
 
I revisionsberättelsen nämns det att direktionen sammantaget bedöms ha bedrivit sin 
verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Revisionen tillstyrker att 
direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet och att 
årsredovisningen för år 2019 godkänns.

Beslutsunderlag
KS § 84/2020
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-05-06
Kommunförbundet Medelpunktens årsredovisning 2019
Revisionsrapport från PWC, granskning av årsredovisning 2019
Revisionsberättelse för 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning 2019 för kommunförbundet Medelpunkten,
 
att bevilja förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetår 2019.
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunalförbundet Medelpunkten
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63

Fråga avseende "Struktuellt hemlösa utan socialt behov" 
KS 2020.0265

Ärendet
Kristdemokraterna har skickat in en fråga till socialnämndens ordförande där de undrar 
om Klippans kommun har några personer i den grupp som är kallad "Strukturellt hemlösa 
utan social behov". Och om så är fallet hur många individer, vuxna och barn det handlar 
om?

Socialnämndens ordförande har meddelat förhinder till dagens sammanträde, varför det 
föreslås att ärendet bordläggs.

Beslutsunderlag
Fråga från KD, 2020-06-03

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

bordlägga ärendet.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§64

Delgivningsärenden

Ärendet
Kommunfullmäktige delges följande ärenden:

- Länsstyrelsens beslut om ny ersättare för ledamot (MP) i kommunfullmäktige - Cecilia 
Örnemark är ny ersättare efter Mattias Lexenius.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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