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§1

Val av justerare

Ärendet
Två justerare ska utses till att justera dagens protokoll.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att utse Oscar Einarsson (SD) och Jessica Svensson (S) att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll fredagen den 26 februari kl 08:00.
 
_____

Paragrafen är justerad
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§2

Fastställande av dagordning

Ärendet
Fastställande av dagordning föreligger.
 
Tillkommande ärende:
Motion från Johan Bengtsson (MP) om en klimatneutral kommun.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att fastställa dagordningen.
_____

Paragrafen är justerad

6 (23)



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§3

Information om Polisens trygghetsmätning

Ärendet
Kommunens säkerhetschef informerar om Polisens trygghetsmätning samt ger en analys 
av resultat och läge. Resultatet bygger på medborgarenkät med frågor om uplevelsen av 
säkerhet och trygghet. Den totala anmälningsgraden för alla brott har från år 2008 
minskat. Den problematik som finns gäller i huvudsak oro för inbrott, 
missbruk, nedskräpning, att trafikregler inte respekteras samt att det är otryggt utomhus 
ensam på kvällen.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 4

Finansiering av gångbro vid Klippans järnvägsstation 
KS 2020.0021

Ärendet
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. Ekonomiavdelningen föreslår därför att medfinansieringen i sin helhet 
belastar rörelseresultatet 2020 med 87 mnkr. Mot bakgrund av extra statsbidrag, 
beräknade driftöverskott och höga exploateringsintäkter medför en sådan lösning inte 
heller några problem att uppfylla det lagstadgade balanskravet. Kommunens långsiktiga 
resultatmål om 2 procent av skatter och statsbidrag kommer i så fall inte att nås 2020. 
Driftbudgeten de kommande 25 åren kommer dock att kunna tillföras ett ytterligare 
utrymme om 2,28 mnkr per år.
 
Beslutsunderlag
KS § 7/2021
Ekonomiavdelningens tjänsteksrivelse, 2021-01-10
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna förslag till finansiering av gångbro, vid Klippans järnvägsstation, 
innebärande att hela kostnaden belastar rörelseresultatet 2020.
 
_____

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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§ 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 
KS 2020.0436

Ärendet
Tommy Cedervall (L) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande om nämndens besparingar inför budget 2021 samt om nämnden har fått 
information om tillskott av Covid-19 pengar i budget för 2021.
 
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde i december att bordlägga ärendet.
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Rune Persson (S) redogör för nämndens 
ekonomi och tillskott av Covid-19 pengar.
 
Beslutsunderlag
KF § 111/2020
Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande, 2020-11-17
Svar på interpellation, 2020-12-08
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera svaret och lägga detsamma till handlingarna.
_____

Beslut skickas till 
Tommy Cedervall

Paragrafen är justerad
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§ 6

Marie Brink (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 
KS 2021.0071

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

Beslutsunderlag
Avsägelse från Marie Brink, 2021-02-09
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att befria Marie Brink (SD) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, 
samt
 
att till ny ersättare utse Carsten Flensburg (SD).
 
_____

Beslut skickas till 
Marie Brinck
Carsten Flensburg
Kansliavdelningen

Paragrafen är justerad
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§ 7

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 4:e kvartalet 2020 
KS 2020.0209

Ärendet
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
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera informationen.
 
_____

Paragrafen är justerad

11 (23)



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8

Ändring av aktieägaravtal avseende Helsingborg/Ängelholms 
flygplats Holding AB 
KS 2020.0239

Ärendet
Den 25 augusti 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om köp av andel i ägarbolag och 
tillträde till aktieägaravtal m.m. avseende Ängelholm Helsingborg Airport. Som en del i 
detta beslut har ett aktieägaravtal ingåtts av kommunerna Helsingborg, Ängelholm, 
Höganäs, Klippan, Bjuv, Perstorp och Båstad. Avtalet reglerar kommunernas ägande av 
ägarbolaget Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB och deras inbördes 
förhållande samt deras gemensamma styrning av ägarbolaget och indirekt 
flygplatsbolaget Ängelholms Flygplats AB.
 
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 aktierna godkännas av 
samtliga delägande kommuner, och ett nytt aktieägaravtal upprättas som ska ersätta det 
tidigare.
 
En överlåtelse av aktier från Båstad kommun till Båstad Turism och näringsliv innebär att 
Båstad kommuns åtagande att täcka eventuella framtida förluster som uppkommer i 
flygplatsbolagets verksamhet fördelas mellan Båstad kommun och Båstad Turism och 
Näringsliv utifrån aktieinnehav. Övriga delägares åtagande påverkas inte.
 
Styrelsen i ägarbolaget ska även fortsättningsvis bestå av sju ordinarie ledamöter och sju 
suppleanter.
 
Beslutsunderlag
KS § 3/2021
Tjänsteskrivelse, 2020-10-27
Förslag till nytt aktieägaravtal
 
Yrkande
Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
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,
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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.
 
_____

Beslut skickas till 
Övriga delägare i Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB

Paragrafen är justerad
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§ 9

Förlängning av Biblioteksplan 
KS 2016.1505

Ärendet
Det åligger kommuner att upprätthålla en biblioteksplan som tydliggör bibliotekens roll 
och uppdrag i kommunen, såväl folkbiblioteken som skolbiblioteken. Klippan kommuns 
nuvarande plan löpte ut 2019-12-31 men kommunfullmäktige beslöt 2020-05-25 att 
förlänga nu gällande plan till 2020-12-31 i avvaktan på att en ny tas fram.
 
Kultur- och fritidsnämnden skriver i sitt protokoll att detta är en stor process som behöver 
göras i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen och med extern medverkan 
vilket har varit svårt att genomföra i pandemitider, samtidigt som förvaltningens 
biblioteksorganisation drabbats av en långtidssjukskrivning på nyckelposition. Arbetet är 
påbörjat men för att få en genomarbetad plan med hög kvalité föreslår förvaltningen att 
arbetet med den nya planen får fortgå under första halvan av 2021 och att nuvarande 
biblioteksplan förlängs ytterligare ett halvår. Inför det fortsatta arbetet med planen har 
förvaltningen för en liten kostnad fått hjälp av en konsult från regionen.
 
Kultur- och fritidsnämnden har därför beslutat att föreslå kommunfullmäktige att 
ytterligare förlänga nu gällande biblioteksplan t.o.m. 2021-06-30.
 
Yrkande
Michael Nemeti (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Beslutsunderlag
KS § 4/2021
KFN § 128/2020
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att förlänga nuvarande biblioteksplan för Klippans kommun till 2021-06-30.
 
_____
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Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden

Paragrafen är justerad
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§ 10

Markanvisningsavtal rörande del av Klippan 3:48, Ljunghuset 
KS 2020.0329

Ärendet
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.
 
Området är en del av fastigheten Klippan 3:48 och omfattar ca 6 000 m². Gällande 
detaljplan ska ligga till grund för projektering, bygglov och produktion inom området. 
Markanvisningsavtalet gäller under två år och avtalstiden börjar gälla 2021-03-01. 
Köpeskillingen uppgår till 280 kronor/m² TA (tomtareal) och den baseras på 
värderingsunderlag från auktoriserad värderingsfirma. Anslutningsavgift för VA ingår 
inte i köpeskillingen.
 
Yrkanden
Hans-Bertil Sinclair (M) och Johan Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.
 
Jonas Luckmann(SD) yrkar avslag till förslaget.

 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens 
förslag, dels Jonas Luckmanns avlsagsyrkande.
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsunderlag
KS § 9/2021
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-22
Markanvisningsavtal med tillhörande bilaga 1 och 2
Exploateringsbeskrivning från Bolaget
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna tekniska förvaltningens förslag till markanvisningsavtal avseende del av 
fastigheten Klippan 3:48, samt
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att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna marköverlåtelseavtal med Byggnads AB 
Gösta Bengtsson i enlighet med riktlinjerna i markanvisningsavtalet.
 
Reservation
Jonas Luckmann, Åsa Edvardsson, Marie Brinck, Per-Olof Seger, Ralf Scott, Maj-Lis 
Edvardsson, Christina Petersson, Oscar Einarsson, Magnus Frick, Jimmy Gustavsson, 
Elin Luckmann, Mats Andersson och Lars-Erik Stadler (samtliga SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande.
 
_____

Beslut skickas till 
Tekniska förvaltningen, exploatering

Paragrafen är justerad

17 (23)



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11

Markanvisningsavtal rörande bostadsmark för fastigheten Klippan 
3:145 
KS 2021.0018

Ärendet
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.
 
Området är en del av fastigheten Klippan 3:145 och omfattar ca 10 400 m², fördelat på 
två etapper, etapp 1 ca 4 700 m² och etapp 2 ca 5 700 m². Bolaget ska förvärva etapp 1 
först. Etapp 2 får inte förvärvas förrän byggnation är påbörjad inom etapp 1. Med 
påbörjad byggnation menas gjuten bottenplatta eller motsvarande på samtliga byggnader 
inom etapp 1.
 
Gällande detaljplan ska ligga till grund för projektering, bygglov, produktion och 
försäljning inom området. Markanvisningsavtalet gäller under 2 år och avtalstiden börjar 
gälla 2021-03-01. Köpeskillingen uppgår till 350 kronor/m² TA (tomtareal) och den 
baseras på värderingsunderlag från auktoriserad värderingsfirma. Anslutningsavgift för 
VA ingår inte i köpeskillingen.
 
Beslutsunderlag
KS § 11/2021
Tjänsteksrivelse, 2020-12-07
Markanvisningsavtal bostadsmark
Karta Klippan 3:145
Bilaga 2, Mariastadens projektide
 
Yrkande
Jonas Luckmann (SD) och Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.
 
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.
 
_____

Beslut skickas till 
Tekniska förvaltningen, exploatering

Paragrafen är justerad
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§ 12

Svar på motion från Vår Framtid - Klippan om att kommunen ska 
leverera och servera varm, näringsrik och aptitlig mat 
KS 2018.0702

Ärendet
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 där man bland annat skriver att 
målidsavdelningen sedan juni 2018 har levererat kylda måltider till brukare inom 
hemtjänsten med gott resultat. Måltiderna är väl tillagade utifrån bra råvaror och 
tillagningsmetoder för hög näring och kvalité. De är sammansatta och komponerade efter 
Livsmedelsverkets rekommendationer för äldres måltider, och härigenom motsvaras 
kravet på näringstäthet.
 
Måltiderna tillagas med speciellt utformad teknik för att bevara utseende, konsistens och 
näringsvärden och under strikta hygieniska förhållanden. Kyld mat behåller färg, form, 
konsistens och smak i mycket högre utsträckning än varm mat. Varm mat har efter flera 
timmar av värmehållning vid transport svårt att nå upp till tillfredsställande kvalité 
gällande dessa kriterier. Kyld mat ger även brukarna större flexibilitet i val av maträtt och 
när man önskar äta. Att själv kunna välja när och vad man vill äta är faktorer som är 
viktiga för äldres välmående, aptit och hälsa. Kyld mat bidrar med det genom sin 
flexibilitet.
 
Yrkande
Hans-Bertil Sinclair (M) och Ellinor Varady (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.
 
 
Beslustunderlag
KS § 6/2021
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-09
Motion från Vår Framtid - Klippan, 2018-11-21
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att avslå motionen.
 
_____
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Beslut skickas till 
Motionärerna
Tekniska förvaltningen

Paragrafen är justerad
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§ 13

Motion från Johan Bengtsson (MP) om en klimatneutral kommun 
KS 2021.0098

Ärendet
Johan Bengtsson (MP) har inkommit med en motion med följande förslag till beslut:
 
- Klippans kommun ska bli en klimatneutral kommun senast år 20XX (8 år efter 
motionen behandlas i kommunfullmäktige).
- Att första steget för att nå detta tas med i nästkommande budget (det nästkommande 
budgetarbete som påbörjas närmast efter motionen behandlas i fullmäktige).
- Att priset för klimatkompensering hämtas hos lämpliga externa organisationer som 
säljer tjänsten klimatkompensering eller pris på utsläppsrätter, men att 
klimatkompenseringen får ske internt i kommunen genom att finansiera 
klimatförbättrande åtgärder inom kommunen.
- Att varje års delmål förs in som mål i kommunens måluppföljningssystem och redovisas 
i samband med övrig måluppföljning.
 
Beslutsunderlag
Motion från Johan Bengtsson, 2021-02-22
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
 
_____
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§14

Delgivningsärenden

Ärendet
Kommunfullmäktige delges information om följande ärende:
- Ny ersättare för avgången ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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