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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§15

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att utse Åsa Edvardsson (SD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 
_____

  

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§16

Föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista föreligger.
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att godkänna föredragningslistan.
 
_____

  

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§17

Bokslutskommuniké

Ärendet
Ekonomichef Magdalena Stajcic presenterar bokslutskommunikén.
 
Resultatet för 2019 uppgår till 37,3 mnkr (42,7 mnkr) vilket är 19,1 mnkr bättre än det 
budgeterade resultat på 18,2 mnkr. Nämnderna gör ett överskott på 16,6 mnkr och 
resterande överskott 2,4 mnkr redovisas under finansförvaltningen. Årets resultat 
förstärker det egna kapitalet och medför en förstärkning av soliditeten. Det finansiella 
målet för god ekonomisk hushållning på 2 % av skatter och statsbidrag uppnås och 
uppgår 2019 till ca 4 %.
 
Resultatet avviker positivt jämfört med budget på 19,1 mnkr. Såväl stora positiva som 
negativa avvikelser förekommer och såväl poster av engångskaraktär som inom ordinarie 
verksamhet förklarar till stora delar resultatutvecklingen.
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.
 
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18

Gångbro Klippans järnvägsstation 
KS 2020.0021

Ärendet
Bakgrunden till ärendet ligger i att Klippans kommun haft intresse om att få till en 
gångbro vid järnvägsstationen. Kommunen har gjort en Åtgärdsvalsstudie i samverkam 
med bland annat Trafikverket och Skånetrafiken.
 
Efter ett möte mellan kommunens representanter och Trafikverket i december 2019, 
rekommenderas en gångbro med trappa/hiss till mellanplattformen. Till detta alternativ 
finns kompletterande åtgärder så som entré vid södra sidan med parkering, flytt av 
busshållplats, utveckling av stationshuset, utveckling av stråk på Järnvägsgatan, gc-väg 
till stationens norra och södra entre, cykelvägvisning och cykeluthyrning mm.
 
Trafikverket behöver få ett beslut om kommunen är beredda till medfinansiering, som 
presenteras i ett förslag till medfinansieringsavtal. Om kommunen är beredd att 
tidigarelägga gångbro, kan Trafikverket se nyttorna för sin egen del också. Trafikverkets 
nyttofördelning ligger till grund för deras förslag till fördelning av finansieringen.

Beslutsunderlag
KSAU § 4/2020
Ekonomichefens och kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2020-01-29
Medfinansieringsavtal
 
Yrkanden
Boris Svensson (S), Ellinor Varady (M), Robert Larsson (KD), Åsa Edvardsson (SD) och 
Christer Johansson (C) yrkar bifall till det framlagda förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna föreliggande förslag till avtal med Trafikverket om medfinansiering av 
gångbro vid Klippans station; samt
 
att medfinansiering av statlig infrastruktur under år 2020 finansieras genom 
rörelseresultatet med 30 mnkr och resterande del 48-57 mnkr redovisas i balansräkningen 
och fördelas under 25 år med årliga kostnadsbelopp om 1,92-2,28 mnkr. Finansiering av 
2021 och framåt hanteras i kommande budgetprocess.
 
_____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19

Bassängtäckning Ljungbyheds friluftsbad 
KS 2020.0022

Ärendet
Efter att oljepannan på Ljungbyhedsfriluftsbad är skrotad behövs någon åtgärd för att 
kunna hålla temperaturen i bassängerna även då vädret är sämre. Med nuvarande 
utrustning kommer vattentemperaturen att gå under 20 grader vid vissa tillfällen. Under 
flera år har det diskuterats om det är möjligt att täcka den stora bassängen och ett sådant 
förslag finns nu färdigt.
 
Inför säsongspremiären 2018 så installerades värmepumpar ”ispinnar” för att sänka 
energikostnaden och minska oljeförbrukningen som i sin tur är en miljö- och klimatsmart 
lösning. Nu när oljepannan demonterats och vi vet att det nya uppvärmningssystemet 
fungerar så vill tekniska förvaltningen komplettera de befintliga värmepumparna med 
ytterligare värmepumpar. Detta tillsammans med en investering av tätningsduk kommer 
resultera i att man på Ljungbyheds friluftsbad endast använder Solfångare/värmepump 
för uppvärmning till badsäsongen 2020.
 
Åtgärderna som verkställts på Ljungbyheds friluftsbad fram till och med säsongspremiär 
2019 har minskat oljeförbrukningen med 80 %. Verkställs de sista investeringarna så 
kommer den totala energiförbrukningen minska ytterligare. En preliminär budget för 
investeringen är 1 220 tkr, fördelat på 3 st värmepumpar inkl. installation 370 tkr, 
tätningsduk inkl. motordrift 750 tkr samt elektrisk ledningsdragning inkl. markarbete 100 
tkr.
 
Energibesparingen består av att ersätta oljeförbrukningen helt genom att täcka 
bassängerna, två st, med duk nattetid. Eftersom detta inte enbart räcker för att hålla 
vattentemperaturen under kyliga dagar vill man också komplettera befintlig anläggning 
med ytterligare värmepumpar som då använder befintliga värmekällor. Årlig besparing av 
olja: ca 65 tkr/år. Kapitalkostnad för bassängtäckning och värmepump: ca 85 tkr/år.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att tillskjuta 1 220 tkr 
för energiåtgärder på Ljungbyheds friluftsbad. Åtgärden finansieras genom 
ianspråktagande av KS förfogandemedel för investeringar. Arbetsutskottet efterfrågade 
till kommunstyrelsens sammanträde beskrivning på vad bassängtäckningen innebär ur ett 
säkerhetsperspektiv. Ärendet har kompletteras med detta underlag inför sammanträdet.

Beslutsunderlag
KSAU § 7
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-10
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bil. 1 Redovisning över energiförbrukningen
 
Fastighetschef Håkan Abrahamsson redogör för olika möjligheter vad gäller säkerheten.

Yrkanden
Med hänvisning till att det i beslutsunderlaget saknas tillräcklig information kring 
ekonomin samt att säkerhetsfrågan ej belysts tillräckligt yrkar Kristian Seger (M), Ellinor 
Varady (M) samt Gunilla Svensson (S) att ärendet ska återremitteras.
 
Gunilla Svensson yrkar dessutom att kommunstyrelsens arbetsutskott ska bemyndigas att 
fatta beslut i ärendet, om det återremitteras.
 
Åsa Edvardsson (SD) yrkar avslag till återremissyrkandet och bifall till arbetsutskottets 
förslag (enligt ovan).
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
 
Omröstning begärs och följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för återremiss
Nej-röst för att avgöra ärendet på dagens sammanträde.
 
Omröstningsresultat
Om-röstningen utfaller med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster varvid kommunstyrelsen beslutat 
att ärendet ska återremitteras, se omröstningslista.
 
Fortsättning beslutsgång
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller Gunilla Svenssons yrkande att 
arbetsutskottet ska bemyndigas att fatta beslut i ärendet och finner kommunstyrelsen 
bifaller detta.
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för att reda ut frågetecknen 
kring ekonomi och säkerhet; samt
 
att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut i ärendet.
 
_____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Tekniska förvaltningen (fastighetsavdelningen)
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragrafen är justerad
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2020-02-05

Voteringslista: §19
Ärende: Bassängtäckning Ljungbyheds friluftsbad,  KS 2020.0022

Voteringslist(or)
Omröstningsresultat

Ledamot Ja Nej Avstår
Johan Pettersson(S), 1:e vice ordförande X
Åsa Edvardsson(SD), 2:e vice ordförande X
Ellinor Varady(M), ledamot X
Christer Johansson(C), ledamot X
Boris Svensson(S), ledamot X
Gunilla Svensson(S), ledamot X
Jonas Luckman(SD), ledamot X
Andreas Olofsson(SD), ledamot X
Marie Brink(SD), ledamot X
Robert Larsson(KD), ledamot X
Kristian Seger(M), ersättare X
Anna Andresen(M), ersättare X
Agnar Helgasson(KD), ersättare X
Resultat 7 6 0
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20

Lokalförsörjningsprocessen i Klippans kommun 
KS 2018.0031

Ärendet
Syftet med process för lokalförsörjningsplan är att Klippans kommun, med sina 
förvaltningar, ska få en helhetssyn över sina lokaler och sina behov i 
lokalanskaffningsprocessen samt en gemensam planering och samordning.
Med process för lokalförsörjning får kommunen bättre kontroll över ekonomin som rör 
lokalinvesteringar och långsiktig strategisk plan över kommunens lokaler.

Beslutsunderlag
KSAU § 8/2020
Lokalstrategens tjänstesrkivelse 2019-12-23
Process för lokalförsörjningsplan i Klippans kommun, upprättad december 2019 KS § 
36/2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att anta förslag till process för lokalförsörjningsplan.
 
_____

Beslut skickas till 
Fastighetschefen
Lokalstrategen

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21

Ägardirektiv för Treklövern Bostads AB 
KS 2016.1595

Ärendet
Kommundirektören har i samråd med ekonomichefen gjort en översyn av ägardirektivet 
för Treklövern Bostads AB.
Ägardirektivet har några år på nacken och ett behov av översyn har påtalats av såväl 
kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) som bolagets styrelse.
 
Uppdraget delredovisades för KSAU vid ett tidigare sammanträde. De ändringar som 
gjordes inför den redovisningen är införda i bifogat förslag till ägardirektiv. Även 
ändringar efter det har markerats i dokumentet.

Beslutsunderlag
KSAU § 13/2020
Förslag till ägardirektiv för Treklövern Bostads AB, daterat 2019-11-19.
Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2019-11-28
Treklöverns yttrande

Beslut
Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att anta föreliggande förslag till reviderade ägardirektiv för Treklövern Bostads AB, 
daterat 2019-11-19,
 
att tidigare lämnat villkorat ägartillskott görs om till ett ovillkorat aktieägartillskott,
 
att utdelningen från bolaget ska bestämmas till 1 500 tkr/år eller maximalt 50% av 
bolagets resultat föregående år,

att uppdra åt kommunens ombud att vid bolagsstämman lägga fram det nya ägardirektivet 
för antagande.
 
_____
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22

Svar på motion gällande djur inom äldreomsorgen 
KS 2019.0111

Ärendet
Vår Framtid – Klippan, har den 25 februari 2019, lämnat en motion om äldreomsorg med 
djur där man yrkar att kommunfullmäktige beslutar om ett utökat använande av djur inom 
äldreomsorgen samt att verksamheten utvärderas efter ett år. Motionen remitterades till 
socialnämnden som har lämnat ett svar över motionen.
 
Socialnämnden skriver bland annat att det sedan 2015 finns en vårdhund som används 
både inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen i Klippans kommun. I sitt svar 
beskriver nämnden hur förvaltningen arbetar med vårdhunden och rutinerna kring besök 
av vårdhund.
 
Socialförvaltningen anser därmed att det arbetssätt som beskrivs i inlämnad motion redan 
tillämpas i tillräcklig omfattning. Vidare anser Socialförvaltningen att det inte är 
motiverat att ändra på nuvarande arbetssätt beträffande vårdhund eller att ytterligare 
införa fler djur i äldreomsorgen. Detta då nuvarande arbetssätt är en väl avvägd balans 
mellan att tillhandahålla djur i äldreomsorgen visavi att hantera risker med allergier samt 
att säkra en god djurhållning.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 9/2020
SN § 167/2019
Tjänsteskrivelse, utvecklingsstrateg och socialchef, 2019-11-26
Motion, Vår framtid – Klippan, 2019-02-21
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
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Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-02-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23

Svar på motion om gratis skolfrukost i Klippans kommuns skolor 
KS 2019.0239

Ärendet
Åsa Edvardsson och Elena Kurenkova (båda SD) har 2019-04-17 lämnat in en motion om 
gratis skolfrukost i Klippans kommuns skolor.
 
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har svarat på motionen och 
lyfter framför allt de organisatoriska och ekonomiska utmaningarna med ett bifall till 
motionen.
 
Idag finns redan möjligheten främst för elever i högstadiet att köpa frukostpaket för en 
symbolisk summa. Annars serveras frukost till de elever som har morgonfritids. Barn- 
och utbildningsnämnden framhåller även i sitt yttrande att vid ett eventuellt bifall av 
motionen, skulle det innebära att skolan behöver se över bemanning av matsalar under 
frukostservering, täcka den ökade ekonomiska kostanden (ca 3,2 milj. kr årligen, ej 
fritidshem inräknade) kopplat till inköp av antalet frikostportioner på respektive skola. 
Det skulle också innebära att skolan tar över ansvaret för eleverna tidigare och då måste 
man säkerställa att mer personal finns i tjänst tidigare, både i matsalarna och på skolan.
 
Om beslutet blir att införa gratis skolfrukost måste alla elever beredas möjligheten att ta 
del av frukosten enligt principen likvärdig skola.

Beslutsunderlag 
KSAU § 10/2020
BUN § 105/2019
Motion, Sverigedemokraterna, 2019-04-17
Tjänsteskrivelse, verksamhetschef grundskola, 2019-11-05
 
Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till att motionen avslås.
 
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avslå motionen.
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
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att avslå motionen.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24

Svar på motion om att iordningsställa badplatser i Klippans kommun 
KS 2019.0342

Ärendet
Vår Framtid – Klippan har 2019-06-20 lämnat in en motion där man vill att utredning ska 
göras kring före detta naturbadplatser. Motionären pekar på att många väljer bort havsbad 
av kostnadsskäl eller väljer bort våra friluftsbad på grund av kloreringen, och man ser 
naturbaden som ett alternativ till dessa.
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden, som har lämnat ett svar på 
motionen. Kultur- och fritidsförvaltningen skriver att man idag driver tre klorerade bad 
samt ett naturbad och ser inte att behovet av fler bad är realistiskt ur driftsynpunkt samt 
kompetenssynpunkt. Vidare skriver nämnden att kultur- och fritidsförvaltningen inte har 
kompetensen att själva utreda möjligheten att anlägga nya naturbad, varför detta 
utredningsuppdrag i sådana fall behöver upphandlas, alternativt om tekniska 
förvaltningen innehar kompetensen.
 
Tekniska förvaltningen har fått yttra sig i ärendet och avgett följande svar:
”Teknisk förvaltning har idag inte kompetens och kapacitet att anlägga nya naturbad. 
Kompetens för projektering och anläggande behöver i så fall att upphandlas och medel 
behöver anvisas i kommunens budget.”

Beslutsunderlag
KSAU § 11/2020
KFN § 150/2019
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen 2019-11-05
Motion från Vår Framtid, 2019-06-20
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att avslå motionen.

______
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

21 (24)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-02-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25

Svar på motion angående klimatanpassning 
KS 2019.0238

Ärendet
Åsa Edvardsson (SD) har, 2019-04-17 inkommit med en motion där hon yrkar att plan- 
och byggavldeningen tar fram en skyfallsrapport/klimatanpassningsplan.
 
Plan- och byggavdelningen har tagit fram ett svar på motionen. I arbetet med att ta fram 
en ny detaljplan för villor och radhus vid Älvdalens grönområde påpekade Länsstyrelsen 
under samrådet att skyfallsfrågan behöver belysas grundligare. Med anledning av detta 
beställdes en skyfallsutredning och i samråd med konsulten beslutades att utöka 
beräkningsområdet till att omfatta hela kommunen. Tekniskt innebar detta inget 
merarbete då man ändå måste sätta upp en större terrängmodell som man simulerar mot 
olika klimatscenarier i ett datorprogram.
 
Plan- och byggavdelningen inväntar fortfarande resultatet, men det material vi kommer få 
kan läggas in i vårt kartsystem och blir då ett utmärkt planeringsunderlag vid kommande 
detalj- och översiktsplanering. Risker med ett förändrat klimat kan också med fördel 
behandlas i kommunens Risk- och sårbarhetsanalys.

Beslutsunderlag
KSAU § 12/2020
Plan- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2019-12-13
Motion från Sverigedemokraterna 2019-04-17

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26

Delegationsärenden 
KS 2020.0001

Ärendet
Kansliavdelningen har sammanställt delegeringsärenden inför kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-02-05:

2020-01-20      Förordnande av tf. socialchef        Delegat Kommundirektören

2020-01-29       Beslut om nyupplåning              Delegat Ekonomichefen
 
Beslutsunderlag
Kansliavdelningens sammanställning, 2020-01-30
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.
 
_____

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§27

Informationsärende

Ärendet
Kommunstyrelsen får information om följande:
Rapport Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) för Klippans kommun, dnr. 2020.29-
1.013

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.

_____

  

Paragrafen är justerad

24 (24)


	39e8d03a-9402-4494-a04f-d7b3177c0e08.docx
	66558636-632d-4e6e-9fed-7293f0e2c713.docx
	Innehållsförteckning

	205ad444-48e1-42a0-8704-9103704199cb.docx
	Val av justerare
	Ärendet


	7f6f3948-44e3-44a6-822b-70d31e0138b4.docx
	Föredragningslista
	Ärendet


	2ec763cd-eadc-4327-b372-ec942a87e20d.docx
	Bokslutskommuniké
	Ärendet


	8b2e0356-5ed4-4cdb-b8c8-de13fa1b51ef.docx
	Gångbro Klippans järnvägsstation
	Ärendet
	Beslut skickas till


	59798062-6012-4a41-ae60-f0146db3fdaf.docx
	Bassängtäckning Ljungbyheds friluftsbad
	Ärendet
	Beslut skickas till


	0137e408-3451-4df7-924f-cc6e0e2a0330.pdf
	0137e408-3451-4df7-924f-cc6e0e2a0330.docx

	f237c257-7b71-43ac-ad34-9851960bc710.docx
	Lokalförsörjningsprocessen i Klippans kommun
	Ärendet
	Beslut skickas till


	e26ba165-9982-4222-b255-521e72e14a30.docx
	Ägardirektiv för Treklövern Bostads AB
	Ärendet
	Beslut skickas till


	43dd50c1-4c5c-4f69-a914-976078a33b9d.docx
	Svar på motion gällande djur inom äldreomsorgen
	Ärendet
	Beslut skickas till


	1c68cff0-874f-4b5b-aa1f-b6ac92c1b789.docx
	Svar på motion om gratis skolfrukost i Klippans kommuns skolor
	Ärendet
	Beslut skickas till


	c2c5ed8e-c53e-41de-9fad-0f43df7cbe96.docx
	Svar på motion om att iordningsställa badplatser i Klippans kommun
	Ärendet
	Beslut skickas till


	91e360a8-04bd-4860-bb95-dcff2efc12ee.docx
	Svar på motion angående klimatanpassning
	Ärendet
	Beslut skickas till


	9afe7803-63b8-421a-84f0-f5523fbe3d91.docx
	Delegationsärenden
	Ärendet


	86ae5aa8-66e1-4a45-8996-602820c2563b.docx
	Informationsärende
	Ärendet



