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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§28

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att utse Tommy Cedervall att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§29

Föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslitsta föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan med följande ändring:
 
- Avsägelse från Johan Petersson (S) från uppdrag som ledamot i kommunala 
funktionshinderrådet, läggs till på dagordningen.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30

Johan Peterssons (S) avsägelse från uppdrag i Funktionshinderrådet 
KS 2020.0093

Ärendet
Johan Petersson (S) har begärt att få bli befriad från uppdraget i kommunala 
funktionshiderrådet.

Beslutsunderlag
Begäran om avsägelse från Johan Petersson, 2020-03-04

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att befria Johan Petersson (S) från uppdraget i kommunala funktionshinderrådet

att till ny ledamot utse Börje Norén (C).

Beslut skickas till 
Johan Petersson
Börje Norén
Kansliet (uppdatering i Troman)
Sekreteraren
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31

Avtal för Elfdalens campingplats 
KS 2019.0432

Ärendet
Avtalet med arrendatorn för campingplatsen går ut den 31 mars 2020. 
Fastighetsavdelningen har därför tagit fram ett förslag på nytt avtal.
 
Jonny Olsson som idag arrenderar Elfdalens Camping önskar ett nytt avtal som sträcker 
sig tio framåt. Detta för att kunna göra egna investeringar i på området och i 
fastigheterna.

Beslutsunderlag
KSAU §30/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-03
Förslag till hyresavtal
Skrivelse från arrendatorn
KSAU § 158/2019
 
Yrkanden
Andreas Olofsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att till nästa KS ta fram 
fördelar och nackdelar och alternativ hur en försäljning skulle kunna ske. Och 
även  utreda alternativ hyreskontrakt med köpoption.
 
Sammanträdet ajourneras under 20 minuter.
 
Christer Johansson (C) yrkar att ärendet återremitteras för omskrivning med inriktning 
på:
att avtalsperioden uppgår till max 5 år,
att ingen åretruntcamping tillåts, samt
att årshyran uppgår till lägst 200 000 kr/år.
 

Jonas Luckmann (SD), Robert Larsson (KD) och Tommy Cedervall (L) yrkar bifall till 
Andreas Olofssons yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.

Votering begärs
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja- röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.

Omröstningsresultat
Med 7 nej-röster mot 6 ja-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet återremitteras. Se 
tabell för resultat.

Fortsättning beslutsgång
Ordföranden ställer Christer Johanssons (C) motivering till återremiss mot Andreas 
Olofssons (SD) motiovering och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Andreas 
Olofssons motivering.
 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för att till nästa kommunstyrelse ta fram fördelar och nackdelar 
och alternativ hur en försäljning skulle kunna ske. Och även  utreda alternativ 
hyreskontrakt med köpoption.

Reservation
Hans Bertil Sinclair (M) och Johan Petersson (S) reserverar sig mot beslutet om att 
återremittera ärendet.

Christer Johansson (C) reserverar sig mot beslutet om motivering till återremissen.
 

Beslut skickas till 
Tekniska förvaltningen
_____

Paragrafen är justerad
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2020-03-04

Voteringslista: §31
Ärende: Avtal för Elfdalens campingplats,  KS 2019.0432

Voteringslist(or)
Votering om återremiss

Ledamot Ja Nej Avstår
Hans Bertil Sinclair(M), ordförande X
Johan Pettersson(S), 1:e vice ordförande X
Åsa Edvardsson(SD), 2:e vice ordförande X
Ellinor Varady(M), ledamot X
Tonny Svensson(M), ledamot X
Christer Johansson(C), ledamot X
Boris Svensson(S), ledamot X
Jonas Luckman(SD), ledamot X
Andreas Olofsson(SD), ledamot X
Tommy Cedervall(L), ledamot X
Robert Larsson(KD), ledamot X
Paul Gustafsson(S), ersättare X
Oscar Einarsson(SD), ersättare X
Resultat 6 7 0

1 (1)9 (23)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32

Nybyggnation av Ljungbyhedsskolan 
KS 2019.0415

Ärendet
Kommunstyrelsen har uppdragit åt fastighetsavdelningen att påbörja projektering för 
uppbyggnad av ersättningslokaler för Ljungbyhedsskolan. De ekonomiska 
konsekvenserna hanteras i kommande budgetprocess Fastighetsavdelningen har i en 
skrivelse 2019-10-24, med bilagor från kultur- och fritidschefen och lokalstrategen på 
barn- och utbildningsförvaltningen presenterat ett förslag till beslut. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott remitterade ärendet till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Barn- 
och utbildningsnämnden har förordat alternativ 2 av nedan alternativ.
 
1. Ersätta det som brann ner sommaren 2017 samt öka antal toaletter.
2. En tvåparallellig F-9 skola med lärmiljöer, grupprum och toaletter i enlighet med den 
nya skolans effektmål
3. Allt som omnämns i alternativ 2 samt en aula med scen, transportflöden till och från 
skolan tillgodosedda, en ny entré, där man når medborgeliga intressen utan att gå in på 
skolan samt fritidsaktiviteter.

Beslutsunderlag
KSAU § 31/2020
BUN § 4/2020
Presentation, samordnare 2020-01-10
KSAU § 193/2019
Preliminär kostnadsbedömning från tekniska förvaltnignen
Skrivelse från tekniska förvaltningen, 2019-10-24

Yrkanden
Robert Larsson (KD) yrkar att ärendet återremitteras för att till alternativ 2 tillföra att det 
ska byggas en matsal kombinerat med aula och en separat publik entré, samt att bättre 
ekonomiska underlag ska tas fram.

Tommy Cedervall (L) och Jonas Luckmann (SD) och Johan Petersson (S) yrkar bifall till 
Robert Larssons yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att återremittera ärendet för att till alternativ 2 tillföra att det ska byggas en matsal 
kombinerat med aula och en separat publik entré, samt att bättre ekonomiska underlag 
ska tas fram.

Beslut skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska förvaltningen (fastighetsavd.)
_____

Paragrafen är justerad

11 (23)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33

Biblioteksplan 2020 
KS 2016.1505

Ärendet
Klippans kommun är ålagda enligt bibliotekslagen att ha en biblioteksplan. Nuvarande 
plan gäller fram till 2019-12-31 och en ny måste tas fram. Eftersom en utredning kring 
kommuens skolbibliotektsverksamhet pågår önskar kultur- och fritidsförvaltningen 
avvakta med en ny plan gällande kommunens samtliga bibliotek. Därför föreslår man att 
nuvarande biblioteksplan förlängs med ett år, att gälla till och med 2020-12-31.
 
Kultur- och fritidsförvaltningen önskar även att kommunfullmäktige uppdrar åt kultur- 
och fritidsnämnden att i nära samverkan med barn- och utbildningsnämnden ta fram en 
biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i kommunen. att gälla år 2021-2024.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen, 2019-12-11
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 121, 2019-12-05.
Bibliioteksplan för Klippans kommun 2016-2019

Yrkanden
Christer Johansson (C) yrkar att frågan om integrerade skol- och folkbibliotek i 
kommundelarna Östra Ljungby och Ljungbyhed utreds och redovisas under ett särskilt 
avsnitt i biblioteksplanen som skall revideras och gälla fr.o.m. 2021.

Johan Petersson (S) yrkar avslag på Christer Johanssons tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar i första hand om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen gör det. I andra hand frågar ordföranden om 
kommunstyrelsen beslutar enligt Christer Johanssons tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att förlänga nu gällande biblioteksplan med ett år, till 2020-12-21
 
att uppdra åt kultur- och fritdsnämnden att i samverkan med barn- och 
utbildningsnämnden ta fram en biblioteksplan för 2021-2024 för kommunens alla 
bibliotek.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Reservation
Christer Johansson (C) reserverar sig mot belsutet till förmån för eget yrkande.
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34

Markanvisning avseende del av fastigheten Östra Ljungby 3:2, vid 
Bolestad 
KS 2020.0041

Ärendet
Kommunen har blivit kontaktad av Hökerum Logistikfastigheter AB som bedriver 
fastighetsutveckling för aktörer inom logistik- och e-handelsbranschen. Deras affärsidé 
innebär att de matchar ledig verksamhetsmark med aktörer inom branschen och sedan 
uppför och förvaltar behovsanpassade lokaler. Avtalet avser mark inom 
verksamhetsplanen vid Bolestad norr om E4 i Östra Ljungby öster om väg 13.
 
Förslag till markanvisningsavtal är upprättat och godkänt av Hökerum, se villkor i 
bifogade handlingar. Köpeskilling vid avrop av mark är satt till 200 kr/m², markområdet 
är totalt om ca 85 000 m². Markområdet är uppdelat i två områden, område 1 om ca 52 
000 m² och område 2 om ca 33 000 m². Marköverlåtelseavtal ska upprättas vid varje 
avrop och Hökerum ska betala förrättningskostnaden vid varje fastighetsbildnings-åtgärd.
Markanvisningsavtalet träder i kraft den 1 april 2020 och gäller till och med 31 mars 
2024.

Beslutsunderlag
KSAU §29/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-04
Förslag på avtal
Kartskiss

Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) och Robert Larsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige belsuta
 
att godkänna tekniska förvaltningens förslag till markanvisningsavtal avseende del av 
fastigheten Östra Ljungby 3:2
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna marköverlåtelseavtal med Hökerum i enlighet 
med riktlinjerna i markanvisningsavtalet.

14 (23)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35

Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
detaljplan 
KS 2019.0588

Ärendet
Förslaget på föreskrifter reglerar informationen i och den digitala överföringen av 
detaljplaner. Boverket har bedömt att det är nödvändigt att reglera formerna för 
överföring av detaljplaneinformation för att möjliggöra återanvändning och att i 
framtiden skapa förutsättningar för nationell åtkomst.
 
I detta fall är det i första hand kommunerna som påverkas. Kommunerna tvingas att efter 
en given tidpunkt producera detaljplaner med stöd av programvara som kan uppfylla 
kraven i föreskrifterna. Detta innebär i sin tur att kommunerna vid behov innan dess har 
säkerställt detta genom upphandling av programvaror.

Beslutsunderlag
KSAU §
Bilaga 1 – BFS 20xx:xx, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan
Bilaga 2 – Konsekvensutredning BFS20xx:xx, Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
om detaljplan
Planarkitektens skrivelse, 2020-02-07

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att Klippans kommun stället sig positiv till Förslaget till Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om detaljplan.

Beslut skickas till 
Boverket
Planarkitekt
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36

Remiss: Förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av 
reglering i detaljplan 
KS 2019.0588

Ärendet
Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan ger vägledning kring hur 
detaljplaner ska se ut, alltså redovisningen av detaljplanen, för att kunna uppfylla 
tydlighetskravet som ställs i 4 kap. 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL. Förslaget hanterar hur förvaltningsbeslutet detaljplan kan redovisas.
 
De befintliga allmänna råden är uttryckta som råd kommuner ”bör” följa. De allmänna 
råd som nu föreslås är istället uttryckta som råd kommuner ”kan” följa för att uppfylla 
tydlighetskravet i 4 kap. PBL.

Beslutsunderlag
KSAU § 28/2020
Bilaga 1 – BFS 20xx-xx Allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan
Bilaga 2 – Konsekvensutredning Allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan
Planarkitektens skriveslse, 2020-02-07

Bbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Klippans kommun stället sig positiv till Boverkets allmänna råd om redovisning av 
reglering i detaljplan.

Beslut skickas till 
Boverket
Planarkitekt
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37

Svar på motion om att erbjuda sommarjobb till kommunens 
ungdomar som fyllt 16 år 
KS 2018.0699

Ärendet
Vår Framtid – Klippan har inkommit med motion angående sommarjobb åt samtliga 
ungdomar fyllda 16 år i Klippans kommun och inom föreningslivet. Jobben ska främst 
vara inom samhällsnytta, och vara under tre veckor.
 
Att erbjuda samtliga ungdomar möjlighet till sommarjobb i enlighet med motionen är i 
dagsläget inte möjligt med de resurser kommunen har på HR och Arbete och utveckling, 
som tillsammans ansvarar för uppdraget.

Beslutsunderlag
KSAU § 23/2020
HR-chefens tjänsteskrivelse 2020-01-07
Motion från Vår Framtid - Klippan

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38

Svar på motion om att byta namn på Musikskolan till Kulturskolan! 
KS 2019.0435

Ärendet
Kristdemokraterna har lämnat en motion om att byta namn på Musikskolan till 
Kulturskolan.
 
Motionen har skickats till kultur- och fritidsnämnden, som har inkommit med ett svar på 
motionen där nämnden i grunden är positiva till att omforma Musikskolan till en 
Kulturskola, men att medel för att bedriva en kulturskola inte finns.
Nämnden har tidigare år sökt statligt bidrag för att skapa en grund för en framtida 
utveckling av en kulturskola där ämnen som drama/teater, musikterapi, rytmik, media, 
esport mm har testats. Idag är inga av dessa ämnen igång eftersom nämnden inte har 
något aktivt bidrag för det. För att verksamheten ska kallas Kulturskola bör det finnas fler 
ämnen än musik.

Beslutsunderlag
KSAU §32/2020
KFN § 8/2020
Kristdemokraternas motion 2019-08-29
 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att, med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens beskriving i ärendet, anse motionen 
besvarad.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
2020-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39

Svar på motion osynliggörande av delaktighet för medborgarna - 
Remiss 
KS 2019.0550

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har lämnat in en motion med följande förslag:
1. Att i samtliga protokoll på kommunens hemsida ska bifogas beslutsunderlag som inte 
är sekretessbelagt.
2. Att i samtliga protokoll ska det framgå vilka som reserverat sig mot tagna beslut.
 
Kommunfullmäktige remitterade 2019-11-25 motionen till kommunstyrelsen för 
yttrande.
 
Kansliavdelningen har lämnat ett yttrande och föreslår med detta att motionen anses 
besvarad.

Beslutsunderlag
KSAU § 34/2020
Tjänsteutlåtande från kansliavdelningen 2020-01-22
Yttrande från kansliavdelningen 2020-01-22
Motion inkommen 2019-11-25

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§40

Informationsärenden

Ärendet
Kommunstyrelsen delges information om följande ärenden:

- Protokoll från Nårab 2020-01-31
- Granskning av upphandling, genomförande och uppföljnin av investeringar
- Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna
- Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut
- Kommundirektören informerar om kommunens åtgärder med anledning av 
Coronaviruset.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.

_____

  

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
2020-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41

Delegationsärenden 
KS 2020.0001

Ärendet
Kansliavdelningen har sammanställt delegeringsärenden inför kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-03-04.
2020-02-12                  Enligt protokoll §§ 24-34                Arbetsutskottet

2020-02-19                  Enligt protokoll §§                          Arbetsutskottet

2020-02-01                
Utse Sara Sellerfors, avdelningschef som beslutsattestant gällande ansvar 2601 
servicechef, 2611 fordon och service, teknisk chef

December 2019         Bostadsanpassningsbidrag               Eva Bodén, handläggare

Januari 2020             Bostadsanpassningsbidrag                Eva Bodén, handläggare

December 2019        Parkeringstillstånd                            Kundtjänst

Januari 2020             Parkeringstillstånd                            Kundtjänst

Januari 2020            Tillsvidareanställningar                     

Januari 2020            Visstidsanställningar

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens sammanställning, 2020-02-27

Beslut
kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.

_____

Paragrafen är justerad
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