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Beslutande ledamöter Hans Bertil Sinclair (M) (ordförande) §§1-11, §§13-14
Johan Pettersson (S) (1:e vice ordförande) §§1-11, §§13-14
Åsa Edvardsson (SD) (2:e vice ordförande) §§1-11, §§13-14
Tonny Svensson (M) §§1-11, §§13-14
Christer Johansson (C) §§1-11, §§13-14
Gunilla Svensson (S) §§1-11, §§13-14
Jonas Luckman (SD) §§1-11, §§13-14
Andreas Olofsson (SD) §§1-11, §§13-14
Marie Brink (SD) §§1-11, §§13-14
Tommy Cedervall (L) §§1-11, §§13-14
Robert Larsson (KD) §§1-11, §§13-14
Anna Andresen (M) §§1-11, §§13-14 ersätter Ellinor Varady (M)
Kent Lodesjö (S) §§1-11, §§13-14 ersätter Boris Svensson (S)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Paul Gustafsson (S) §§1-11, §§13-14
Ralf Scott (SD) §§1-11, §§13-14
Therese Långberg (M) §§1-11, §§13-14
Börje Norén (C) §§1-11, §§13-14
Christina Petersson (SD) §§1-11, §§13-14
Thomas Jelinek (SD) §§1-11, §§13-14
Oscar Einarsson (SD) §§1-11, §§13-14
Agnar Helgasson (KD) §§1-11, §§13-14

Övriga närvarande Tomas Rikse, kommundirektör §§1-11, §§13-14
Cecilia Christensen, kanslichef §§1-11, §§13-14
Magdalena Stajcic, ekonomichef §§1-11, §§13-14
Kristina P Baron, kommunsekreterare §§1-11, §§13-14
Kent Naterman, räddningschef §3
Arne Amnér, kultur- och fritidschef §4
Håkan Abrahamsson, fastighetschef §4
Carl-Gunnar Thosteman, digitaliseringsstrateg §5

Utses att justera Jonas Luckmann (SD)

Justeringens plats och 
tid

Kansliavdelningen ,  2020-01-10   15:00

1 (20)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-01-08

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 
Organ Kommunstyrelsen
 
Sammanträdesdatum 2020-01-08
 

Datum för anslags 
uppsättande

2020-01-10 Datum för anslags 
nedtagande

2020-02-03

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Kansliavdelningen Klippans kommunhus

 
.................................................Underskrift

Kristina P Baron

2 (20)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 1 Val av justerare
§ 2 Föredragninigslista
§ 3 Aktuellt läge inom räddningstjänsten samt köp av bodar
§ 4 Omdisponering av investeringsanslag till Sågen etapp 2
§ 5 Avgifter för förläggning av fiber för Bjäre Kraft
§ 6 Markanvisning Östra Ljungby 3:2
§ 7 Information om förvaltningarnas internkontrollplan 2020
§ 8 Fastställande av acceptabla värden för Q-tal (Kvalitetsnyckeltal)
§ 9 Information om avskrivningar samt återvunna kundförluster 2019
§ 10 Uppföljning av resultat per nämnd samt helårsprognos
§ 11 Förslag till tidplan för budgetarbetet 2021
§ 12 Gångbro Klippans järnvägsstation
§ 13 Delegationsärenden
§ 14 Information
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Jonas Luckmann att jämte ordföranden justera dagens protokoll fredagen den 10 
januari 2020.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§2

Föredragninigslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
godkänna föredragningslistan.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§3

Aktuellt läge inom räddningstjänsten samt köp av bodar

Ärendet
Räddningschefen, Kent Naterman informerar kommunstyrelsen om aktuella delar inom 
Söderåsens räddningstjänst. Kent Naterman är själv ny på sin post, men har en lång 
bakgrund inom räddningstjänsten.

För tillfället planeras det för en organisation inom Söderåsens räddningstjänst, med 
bland annat att Klippan får en heltidsorganisation under 2020, samt att rekryteringar 
behöver göras. Stationen i Klippan behöver byggas till/om för att kunna hantera en 
heltidsorganisation och förläggningsrum, kök mm behöver byggas.
Enligt det lagda förslaget kommer det i den nya organisationen bli totalt 51 anställda på 
deltid och 26 på heltid.

Räddningstjänsten har en ny budget från 1 juli 2020. I budgeten finns inga 
omställningskostnader med och man räknar med en ökad kostnad för stationen, ny 
skyddsutrustning och utbildning av ny personal.
Ett lokalbehov har uppkommit med anledning av räddningstjänstens heltidsorganisation i 
Klippan.
Offert för inköp av fem stycken begagnade kontorsbodar har erhållits med en 
totalkostnad om 500 tkr.
För Klippans kommun innebär det att bodarna köps in av kommunen och hyrs ut till 
räddningstjänsten.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2020-01-07
Offert från Bodbörsen, 2019-12-31

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Klippans kommun införskaffar fem stycken begagandade kontorsbodar.

att investeringskostnaden om 500 tkr finansieras genom ianspråktagande av 
kommunstyrelsens investeringsmedel till förfogande.

att tillkommande kostnad för hyra hanteras i kommande budgetprocess.
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att uppdra åt tekniska förvaltningen att ta fram ett underlag för hyra/drift och debitera 
räddningsnämnden.

Beslutet skickas till
Räddningsnämnden
Ekonomiavdelningen Åstorp
Ekonomiavdelningen Klippan

  

7 (20)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-01-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4

Omdisponering av investeringsanslag till Sågen etapp 2 
KS 2013.0847

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att begära omdisponering av investeringsmedel 
för att gräva en grop för gymnastiken samt bredda den utvändiga tillbyggnaden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför frågat efter ett yttrande samt en kalkyl från 
tekniska förvaltningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar till kommunstyrelsens sammanträde den 8 
januari få ytterligare kompletteringar gällande hoppgropen samt alternativa förslag och 
kostnad.

Beslutsunderlag
KSAu § 222/2019
Fastighetschefens tjänsteskrivelse 2019-11-26
KFN § 137/2019
Kultur- och fritidschefens komplettering
Fastighetschefens komplettering, 2020-01-03

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att invänta svar från 
provborrningen gällande grundvattennivån, att andra alternativ för nedsänkt hoppgrop ska 
presenteras, t. ex. ovan mark samt hur finansiering ska lösas.

Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till Johan Peterssons förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att återremittera ärendet med motiveringen enligt Johan Peterssons yrkande ovan.

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidschefen
Fastighetschefen
Ekonomiavdelningen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5

Avgifter för förläggning av fiber för Bjäre Kraft 
KS 2019.0574

Ärendet
Kommunfullmäktige har fattat beslut om införande av avgift för grävtillstånd och 
trafikanordningsplaner. Avgiften utgår t ex för fibergrävning. Kommunens 
samverkanspartner i fiberprojektet, Bjäre Kraft, anser att avgiften strider mot 
samverkansavtalet mellan kommunen och Bjäre Kraft.

Bjäre Kraft invänder mot denna avgift. Deras engångsintäkt för en fiberförläggning är 
drygt 22 000 kronor. De anser att avgiften i deras fall strider mot det samverkansavtal 
som Klippans kommun och Bjäre Kraft 2014 ingått för fiberprojektet (KS 2014.1189-
15.005). Avtalet sträcker sig fram till 2024. Samverkansavtalet reglerar parternas 
åtaganden inom ramen för fiberprojektet. I punkten 8 stadgas att vardera parten står för 
sina egna kostnader med anledning av samverkansavtalet.

Till samverkansavtalet har Klippans kommun och Bjäre Kraft bilagt ett särskilt markavtal 
parterna emellan (KS 2014.1189-51.005). I avtalets paragraf 2 står det att ”Avgift för att 
täcka kommunens kostnader för hantering av grävtillståndet utgår enligt vid varje tid 
gällande taxa”.

Bjäre Kraft menar att samverkansavtalets punkt 8 står i motsättning till den nya taxa för 
grävtillstånd som kommunen infört 2019-02-01. Samtidigt har Bjäre Kraft undertecknat 
markavtal som reglerar kommunen rätt att ta ut en avgift också för tillstånd till 
fiberförläggning. Bjäre Kraft menar att konflikten mellan avtalen på denna punkt ska 
lösas så att det övergripande samverkansavtalet har tolkningsföreträde. Bjäre Kraft anser 
därför att kommunens taxa för grävtillstånd inte ska gälla för fiberförläggningar inom 
ramen för samverkansprojektet, samt att redan påförda avgifter under 2019 till en kostnad 
om cirka 50 tusen kronor ska krediteras.

Beslutsunderlag
Kommunledningens tjänsteskrivelse 2019-11-15
Bilaga 1. Klippans kommun, faktura för grävtillstånd

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att Klippans kommuns nya taxa för grävtillstånd inte ska tillämpas, i de fall där Bjäre 
Kraft förlägger fiber till hushåll, företag eller organisationer på kommunens egen mark, i 
det avseende som regleras i samverkansavtalet (för utbyggnad av fiber i Kommunen 
under perioden 2015-2025).

att beslutet om undantag från avgift för Bjäre Kraft gäller från 2019-02-01.

att redan påförda avgifter om cirka 50 tusen kronor krediteras.

att viten av det slag som är uppräknade i den antagna avgiftstabellen fortsättningsvis 
gäller även för Bjäre Kraft.
 

Beslut skickas till 
Tekniska förvaltningen
Bjäre Kraft
Digitaliseringsstrategen
Ekonomiavdelnignen
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§ 6

Markanvisning Östra Ljungby 3:2 
KS 2019.0559

Ärendet
Kommunen har blivit kontaktad av logistikföretaget Frode Laursen. Företaget har ett ökat 
behov av lagerlokaler och de vill gärna verka i närområdet till Åstorp där de redan har 
befintlig verksamhet. Avtalet avser mark inom verksamhetsplanen vid Bolestad norr om 
E4 i Östra Ljungby.
 
Förslag till markanvisningsavtal är upprättat och godkänt av Frode Laursen. Köpeskilling 
vid avrop av mark är satt till 200 kr/m², markområdet är totalt om ca 147 000 m².
 
Markområdet är uppdelat i två områden, område 1 om ca 83 000 m² och område 2 om ca 
64 000 m². Marköverlåtelseavtal ska upprättas vid varje avrop och Laursen ska betala 
förrättningskostnaden vid varje fastighetsbildningsåtgärd.
Markanvisningsavtalet träder i kraft den 1 februari 2020 och gäller till och med 31 januari 
2024.

Beslutsunderlag
KSAI § 220/2019
Tekniska förvaltningens tjänsteksrivelse 2019-11-21
Markanvisningsavtal
Karta

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna förslag till markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Östra Ljungby 
3:2
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna marköverlåtelseavtal med Frode Laursen i 
enlighet med riktlinjerna i markanvisningsavtalet.
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 7

Information om förvaltningarnas internkontrollplan 2020 
KS 2019.0451

Ärendet
Information från nämnderna avseende fastställda interna kontrollplaner för år 2020 
föreligger.

Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2020 för nämnderna

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att notera informationen.
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§ 8

Fastställande av acceptabla värden för Q-tal (Kvalitetsnyckeltal) 
KS 2019.0558

Ärendet
Kommunen följer sedan 2016 ett antal strategiskt viktiga nyckeltal – de så kallade Qtalen. 
De är inte målsatta men ändå viktiga att följa för jämförelse och kvalitetssäkring. Dessa 
ska följas upp och redovisas för fullmäktige i samband med årsredovisningen. 
Nyckeltalen ska förses med ”acceptabla värden” i exakta tal eller intervaller. Om de 
acceptabla värdena inte uppnås kan nyckeltalet målsättas i kommande budget.
 
Q-talen har tagits fram av analysgruppen med representation från samtliga förvaltningar. 
För nyckeltalen avseende resurser/kostnader har förvaltningsekonomerna föreslaget 
acceptabla värden.

Beslutsunderlag
KSAU § 226/2019
Tjänsteskrivelse från kommunledingförvaltningen daterad 2019-11-25
Bilaga Q-tal KS daterad 2019-11-25

Beslut
Komunstyrelsen beslutar
 
att anta förslag till acceptabla värden för q-nyckeltalen.

Beslut skickas till 
Kommunledningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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§ 9

Information om avskrivningar samt återvunna kundförluster 2019 
KS 2019.0603

Ärendet
Ekonomikontoret informerar om att fordringar med förfallodatum 2018-12-31 har 
avskrivits i bokföringen, i enlighet med delegationsrätten.
Fordringar har avskrivits enligt kravrutin och är skickade till långtidsbevakning. Fortsatt 
bevakning kommer att ske enligt kommunens kravrutin.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse/delegationsbeslut 2019-12-23

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att notera informationen.

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen
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§ 10

Uppföljning av resultat per nämnd samt helårsprognos 
KS 2020.0013

Ärendet
Ekonomiavdelningen lämnar information om uppföljning av resultat per nämnd samt 
helårsprognos 2019 per november månad.
 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att notera informationen.
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§ 11

Förslag till tidplan för budgetarbetet 2021 
KS 2020.0014

Ärendet
Förslag till tidplan har tagits fram ihop med KS presidium samt kommundirektör och 
ekonomichef. Förslaget har sedan skickats ut till presidierna för barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt plan- och 
byggnämnden för avstämning.

Beslutunderlag 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse
Förslag till tidplan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa tidplanen för budgetarbetet 2021.

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen
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§ 12

Gångbro Klippans järnvägsstation 
KS 2020.0021

Ärendet
Kommundirektören informerar om planerna på en gångbro över järnvägen vid Klippans 
järnvägsstation. Den 18 december besökte kommundirektören, kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande Trafikverket för att diskutera förutsättningar för 
gångbron.
Trafikverket presenterade två förslag på byggande av gångbro. Ett alternativ utan 
trappa/hiss till mittplattform, som kommunen själva får bygga och ansvara för (drift och 
underhåll) med en ungefärlig kostnad på 50-60 miljoner. Det andra alternativet innebär en 
bro med trappa och hiss till mittplattformen, som behöver breddas. Den ungefärliga 
kostnaden blir 130-145 miljoner. Kommunen får betala 60 % av kostnaden, men ansvarar 
inte för drift och underhåll.

Ärendet kommer att tas upp igen på arbetsutskottet den 22 januari.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.
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§ 13

Delegationsärenden 
KS 2019.0001

Ärendet
Kansliavdelningen har sammanställt delegeringsärenden inför kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-01-08.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens sammanställning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informtionen.
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§14

Information

Ärendet
Kommunstyrelsen delges information om följande:

 Sammansträdesprotokoll från NÅRAB 2019-11-01, dnr 2019.29-73

 Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet, dnr 
2019.545-1

 Beslut från Länsstyrelsen om fördelning av anvisningar år 2020 till kommuner i 
Skåne län, dnr 2019.271-3

 Beslut från Trafikverket gällande fastställelse av vägplan för anläggning av gång- 
och cykelväg längs väg 13, dnr 2016.1230-16

Beslutsunderlag
Kanslisavdelnings sammanställning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att notera informationen.
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