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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2021-02-22, kl  19:00
Plats: Regnbågen, Östra Teatergatan 7, 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
Två justerare ska utses till att justera dagens protokoll.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att utse NN och NN att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
_____

2. Fastställande av dagordning  

Ärendet i korthet
Fastställande av dagordning föreligger.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att fastställa dagordningen.
_____

3. Information om polisens trygghetsmätning Göran Tesfai Magnusson 
Skoglund 19.00-19.20 

Ärendet i korthet
Kommunens säkerhetschef informerar om polisens trygghetsmätning och 
analyserar resultatet och läget.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera informationen.
_____

4. Finansiering av gångbro vid Klippans järnvägsstation Jan Enberg 19.20-19.30 

Sammanfattning
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Under 2020 tecknades, efter beslut av kommunfullmäktige 2020-02-24, § 14, avtal 
med Trafikverket om medfinansiering av gångbro i anslutning till Klippans 
järnvägsstation.
Kostnaden för medfinansieringen beräknades ligga i intervallet 78-87 mnkr där 30 
mnkr skulle belasta rörelseresultatet 2020. Resterande del 48-57 mnkr skulle 
fördelas med årliga kostnadsbelopp om 1,92-2,28 mnkr per år under 25 år.
 
Kommunens revisorer har i samband med delårsbokslutet 2020 framfört kritik mot 
att finansieringsbeslutet inte fullt ut anses förenligt med Kommunal 
redovisningslag.
 
Beslutsunderlag
KS § 7/2021
Ekonomiavdelningens tjänsteksrivelse, 2021-01-10
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna förslag till finansiering av gångbro, vid Klippans järnvägsstation, 
innebärande att hela kostnaden belastar rörelseresultatet 2020.

5. Interpellation om vilka åtgärder som kommer att föreslås 
Barn- och utbildningsnämnden samt om nämnden har 
fått någon information om tillskott av Covid-19 pengar i 
budget 2021

 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde i december att bordlägga 
ärendet.
 
Beslutsunderlag
KF § 111/2020
Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande, 2020-11-17
Svar på interpellation, 2020-12-08
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera svaret och lägga detsamma till handlingarna.
_____

6. Marie Brink (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i  
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Barn- och utbildningsnämnden

Sammanfattning
Marie Brink (SD) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Marie Brink, 2021-02-09
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att befria Marie Brink (SD) från uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildninganämnden, samt
 
att till ny ersättare utse NN.

7. Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 4:e 
kvartalet 2020

 

Sammanfattning
När en beviljad insats inte verkställts inom tre månader ska ansvarig nämnd 
rapportera detta till kommunens revisorer, kommunfullmäktige och IVO.
Socialnämnden har till IVO rapporterat i ärenden som ej har blivit verkställda inom 
3 månader från beslutsdag.
 
Beslutsunderlag
SN § §§/2021
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-02-12
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera informationen.

8. Ändring av aktieägaravtal avseende 
Helsingborg/Ängelholms flygplats Holding AB

 

Sammanfattning
Båstad kommun avser att överlåta 488 av sina 995 aktier i Ängelholm 
Helsingborgs flygplats Holding AB till Båstad Turism och Näringsliv som då 
skulle bli en åttonde delägare. För att detta ska kunna ske behöver överlåtelsen av 
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aktierna godkännas av samtliga delägande kommuner, och ett nytt aktieägaravtal 
upprättas som ska ersätta det tidigare.
 
Beslutsunderlag
KS § 3/2021
Tjänsteskrivelse, 2020-10-27
Förslag till nytt aktieägaravtal
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna överlåtelse av 488 av totalt 995 aktier i Ängelholm Helsingborgs 
flygplats Holding AB från Båstads kommun till Båstad Turism och Näringsliv,
 
att godkänna nytt aktieägaravtalet rörande Ängelholm Helsingborgs flygplats 
Holding AB som ingås mellan bolagets samtliga åtta delägare, att gälla från och 
med den 1 mars 2021,

att det tidigare ingångna aktieägaravtalet rörande Ängelholm Helsingborgs 
flygplats Holding AB ska upphöra att gälla från och med den 1 mars 2021.

9. Förlängning av Biblioteksplan  

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 
ytterligare förlänga nu gällande biblioteksplan t.o.m. 2021-06-30.
 
Beslutsunderlag
KS § 4/2021
KFN § 128/2020
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att förlänga nuvarande biblioteksplan för Klippans kommun till 2021-06-30.

10. Förslag på markanvisningsavtal berörande del av 
Klippan 3:48, Ljunghuset, Byggnads AB Gösta 
Bengtsson

 

Sammanfattning
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Tekniska förvaltningen har fört diskussioner med bolaget, Byggnads AB Gösta 
Bengtsson, om att uppföra hyresrätter på Ljunghuset i Klippans tätort. Bolaget 
planerar att bygga 20-30 bostäder fördelat på 2-3 huskroppar i 2 plan i enlighet 
med bifogad exploateringsbeskrivning.
 
Beslutsunderlag
KS § 9/2021
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-22
Markanvisningsavtal med tillhörande bilaga 1 och 2
Exploateringsbeskrivning från Bolaget
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna tekniska förvaltningens förslag till markanvisningsavtal avseende del 
av fastigheten Klippan 3:48, samt
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna marköverlåtelseavtal med Byggnads 
AB Gösta Bengtsson i enlighet med riktlinjerna i markanvisningsavtalet.

11. Markanvisningsavtal bostadsmark för fastigheten 
Klippan 3:145

 

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har fört diskussioner med ett bolag, Mariastaden Projekt 
AB, om att uppföra bostadsrätter mellan Badvägen och Solslätt i Klippans tätort. 
Bolaget planerar att bygga 33 bostadsrätter fördelat på två etapper i enlighet med 
bifogad produktidé.
 
Beslutsunderlag
KS § 11/2021
Tjänsteksrivelse, 2020-12-07
Markanvisningsavtal bostadsmark
Karta Klippan 3:145
Bilaga 2, Mariastadens projektide
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna tekniska förvaltningens förslag till markanvisningsavtal avseende del 
av fastigheten Klippan 3:145, samt
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att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna marköverlåtelseavtal med Mariastaden 
Projekt AB i enlighet med riktlinjerna i markanvisningsavtalet.

12. Svar på motion om att kommunen ska leverera och 
servera varm, näringsrik och aptitlig mat

 

Sammanfattning
Vår Framtid - Klippan har lämnat in en motion där man yrkar att den mat som 
kommunen levererar och serverar ska vara varm, näringsrik och aptitlig.
I ärendet föreligger ett svar från tekniska förvaltningen med förslag att anse 
motionen besvarad.
 
Beslustunderlag
KS § 6/2021
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-09
Motion från Vår Framtid - Klippan, 2018-11-21
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att avslå motionen.

13. Delgivningsärenden  

Ärendet i korthet
Kommunfullmäktige delges information om följande ärenden:
- Ny ersättare för avgången ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.
_____
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