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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§60

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att utse Andreas Olofsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§61

Föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan.

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62

Hoppgrop Sågen 
KS 2013.0847

Ärendet
Kultur och fritidsförvaltningen har lämnat förslag på att bygga till gymnastikföreningens 
lokal på Sågen för att kunna anlägga en hoppgrop. Kommunstyrelsen har återremitterat 
ärendet för att invänta svar från provborrningen gällande grundvattennivån, och att andra 
alternativ för nedsänkt hoppgrop ska presenteras, t. ex. ovan mark samt hur finansiering 
ska lösas.

Beslutsunderlag
KS § 68/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-19
Mätningsrapport över borrhålen vid Sågen och vid badhuset
KS § 4/2020
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ge teknisk förvaltning i uppdrag att projektera och kostnadsberäkna tillbyggnad med 
hoppgrop vid Sågen till en beräknad kostnad om 100 tkr.
 
att ge teknisk förvaltning i uppdrag att se över andra alternativ till placering av hoppgrop,
 
att, under förutsättning att investeringen blir av, finansieras åtgärden genom 
ianspråktagande av kommunstyrelsens förfogandemedel för invetseringar, i annat fall av 
kommunstyrelsen driftmedel.

Beslut skickas till 
Fastighetsavdelningen
Kultur- och fritdsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63

Uppföljning av resultat per nämnd samt helårsprognos 2020 
KS 2020.0013

Ärendet
Ekonomiavdelningen lämnar information om uppföljning av resultat per nämnd samt 
helårsprognos 2020 per april månad.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 64

Årsredovisning 2019 för Söderåsens miljöförund 
KS 2019.0455

Ärendet
Ekonomiavdelningen har erhållit årsredovisning från Söderåsens Miljöförbund Skåne för 
år 2019 för att bilägga yttrande.
Söderåsens Miljöförbund har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 2019-12-31 som 
varit föremål för revisionsgranskning

Beslutsunderlag
KSAU § 73/2020
Ekonomisvdelningens tjänsteskrivelse, 2020-04-08
Sammanträdesprotokoll direktionen 2020-03-03 § 21
Årsredovisning 2019 för Söderåsens miljöförbund
Revisionsberättelse för år 2019 daterad 2020-03-24
Granskningsrapport av årsbokslut och årsredovisning 2019 från EY

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisning 2019 för Söderåsens miljöförbund
 
att bevilja förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsår 2019.

Jäv
Åsa Edvardsson (SD) och Kent Lodesjö (S) deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet på grund av jäv.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65

Yttrande gällande budgetram 2021 för Söderåsens miljöförbund 
KS 2020.0094

Ärendet
Direktionen för Söderåsens miljöförbund har översänt förslag till mål och budgetram för 
år 2021 till medlemskommunerna för samråd. Förslag till budget 2021 och flerårsplan är 
baserad på förslag till internbudget 2020 och flerårsplan med en uppräkning på 100 tkr. 
Vidare görs en uppräkning av lönekostnaderna med 3%.
 
Förbundet har väckt en fråga om höjning av kommunbidraget från år 2021 för att komma 
tillrätta med den ekonomiska situationen. Den ekonomiska effekten av förslag till höjning 
finns inte redovisad. I underlaget utgår beräkningarna i budgeten från ett medlemsbidrag 
på 132 kr/invånare och med ett ökat invånarantal med 100 personer/kommun. Vidare 
meddelar förbundet att förlag på att höja arvodet för miljöstrategiskt arbete har lämnats 
med en höjning på 75 kr till 675 kr/timme.
 
Förslag till budget innebär med oförändrade förutsättningar att överskottsmål om 1,5% av 
omsättningen 2021 inte nås, utan resultatet förväntas bli negativt och uppgå till -855 tkr 
för år 2021 beräknat på en omsättning om 22,3 mnkr. Förbundet kan med detta resultat 
inte återställa kvarvarande negativa förluster från tidigare år.
 
En konsekvensbeskrivning har antagits av direktionen med anledning av att förbundet 
inte har tillräckligt med resurser i form av medlemsbidrag för att inom sitt uppdrag 
genomföra all den myndighetsutövning som åligger myndigheten och som ska finansieras 
med skattemedel.
 
Direktionen översänder konsekvensbeskrivningen för beslut i medlemskommunerna och 
efterfrågar gemensamt ställningstagande och samstämmigt beslut avseende hur 
konsekvenser ska hanteras vid utebliven eller begränsad höjning av medlemsbidraget. 
Beslut efterfrågas senast 2020-06-30.

Beslutsunderlag
KSAU §§64/2020
Protokollsutdrag Södersåsens miljöförbund, 2020-03-03, § 22
Ekonomichefens tjänsteksrivelse, 2020-03-16
Konsekvensbeskrivning för Söderåsens miljöföbund

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att inte godkänna förslag till budgetram 2021 då underskott redovisas. Gjord 
konsekvensbeskrivning indikerar en höjning och bör inräknas i budgteramen 2021 för att 
överskottsmålet ska uppnås.

Jäv
Åsa Edvardsson (SD) och Kent Lodesjö (S) deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet på grund av jäv.

Beslut skickas till 
Söderåsens miljöföbund
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 66

Del av Övarp 4:3 samt del av Mölletofta 1:23 - detaljplan samråd 
KS 2018.0196

Ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsen har Plan- och byggavdelningen, tillsammans med 
konsultföretaget WSP, tagit fram ett förslag till detaljplan för industriändamål i Stidsvig, 
för fastigheterna Övarp 4:3, del av Mölletofta 1:24 samt del av Mölletofta 1:22.
 
Syftet är att möjliggöra verksamheter inom lager, logistik och återvinning. Syftet är även 
att etablera en solcellsanläggning.Planområdet är beläget 550 meter väster om trafikplats 
Mölletofta och gränsar direkt till E4:ans vägområde i norr. Planområdet omfattar totalt 
drygt 20 hektar. Förslaget kan innebära betydande miljöpåverkan och handläggs enligt 
reglerna om utökat förfarande. Området är förenligt med gällande översiktsplan, som 
pekar ut större delen av området som intresseområde för verksamheter.

Beslutsunderlag
KSAU § 75/2020
PBN § 35/2020
Plankarta samråd 2020-02-27
Illustrationskarta samråd 2020-02-27
Planbeskrivning 2020-02-27
MKB samråd 2020-02-27
Rapport dagvattenutredning 2020-02-27
Plan dagvattenutredning 2020-02-27
Föroreningsberäkningar 2020-02-27

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ställa ut planförslaget för samråd.

Beslut skickas till 
Plan- och byggnämnden
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 67

Granskning av upphandling, genomförande och uppföljning av 
investeringar 
KS 2020.0075

Ärendet
KPMG har, på uppdrag av revisorerna, granskat upphandling, genomförande och 
uppföljning av investeringar. Det övergripande syftet med granksningen har varit att 
bedöma huruvida kommunstyrelsen har jaft tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll 
över projekten Snyggatorpskolan, Sågen och Kungsfiskareskolan.
 
Den sammanfattade bedömningen är att investeringsprojekten säkert bidrar positivt till 
kommunen i form av nya och fräscha skolor och lokaler. Investeringsprojekten förefaller 
dock lite svåra att följa avseende tid, kostnad och innehåll för vissa projekt och man 
rekommenderar kommunstyrelsen ett antal åtgärder för att förbättra förutsättningarna för 
styrning, uppföljning och kontroll.
 
Tekniska förvaltningen har lämnat kommentarer och förbättringsåtgärder på 
revisionsrapportens synpunkter som bland annat handlar om att säkerställa riktlinjer för 
hur projekten ska dokumenteras, undvika namnbyten för projekten över tid, uppmuntra 
långsiktig planering över etapper, granska och utvärdera projektens totalkostnad och 
utförande när projekten är färdigställda, samt utvärdera projekten mot framtagna 
effektmål.
 

Beslutsunderlag
KS § 65/2020
Granskningsrapport av upphandling, genomförande och uppföljning av investeringar
Tekniska förvaltningens yttrande, 2020-04-15

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förvaltningens svar på revisionsrapporten
 
att anmäla svaret till kommunfullmäktige.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Revisionen
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 68

Granskning av Kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna 
KS 2020.0076

Ärendet
På uppdrag av den förtroendevalda revisionen har KPMG haft i uppdrag att granska hur 
kommunstyrelsen utövar sin uppsiktplikt över nämnderna och om kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt utövas på ett ändamålsenligt sätt.
 
Revisionens sammanfattande bedömning är att det i kommunen finns en ändamålsenlig 
och effektiv modell för styrning och uppföljning och att det finns en gemensam och 
beprövad modell för intern kontroll som tillämpas på ett enhetligt sätt av nämnder och 
kommunstyrelsen.
 
Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att uppdatera sitt reglemente med 
hänvisning till rätt version av kommunallagen (2017:725). En uppdatering kommer att 
ske i samband med revidering av reglementet.

Beslutsunderlag
KSAU § 66/2020
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-04-13
Granskningsrapport gällande kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förvaltningens svar på revisionsrapporten
 
att anmäla svaret till kommunfullmäktige.

Beslut skickas till 
Revisionen
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 69

Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 
KS 2020.0077

Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat rutinerna avseende 
verkställighet av fullmäktiges beslut. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen och nämnder har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att 
säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras.
 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnder i stora delar 
säkerställer att kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras, men att 
rutinerna för detta behöver vidareutvecklas och dokumenteras för att bli fullt 
ändamålsenliga.
 
Bedömningen grundas på att nämnderna ganska väl har lyckats att verkställa 
fullmäktigebesluten från 2016-2017. Detta då 80 procent av beslut av verkställighets- och 
uppdragskaraktär har verkställts. Bedömningen grundar sig också på att 
uppföljningsinsatserna som genomförs täcker in ett stort antal sorters beslut men inte alla.
Ärendehandboken utgör ett bra stöd då den innehåller skriftliga rutiner för 
ärendehanteringsprocessen. Det saknas dock dokumenterade rutiner för uppföljning av 
beslut. Vidare grundar sig bedömningen på att återrapportering inte sker till 
kommunfullmäktige av verkställda beslut, med undantag för besluten gällande 
beredningen av motioner.
 
Utifrån bedömning och slutsats rekommenderas kommunstyrelsen att:
- Vidareutveckla och dokumentera rutinerna för uppföljningen så att den omfattar alla 
slags beslut av verkställighet- och uppdragskaraktär.
- Utarbeta en rutin för återkoppling till kommunfullmäktige gällande verkställigheten av 
beslut.

Beslutsunderlag
KSAU § 67/2020
Kansliavdelningens yttrande,2020-03-12
Remissfrån revisorerna
Grankskningsrapport

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

15 (25)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att godkänna kansliavdelningens svar på revisionsrapporten,
 
att uppdra åt kansliavdelningen att till september 2020 ta fram förslag på uppdatering av 
nämndernas reglementen med uppgifter om redovisning av uppdrag från 
kommunfullmäktige, samt
 
att anmäla svaret till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslut skickas till 
Revisionen
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 70

Svar på motion om parkeringssituation vid Torggatan/Brandstation 
KS 2018.0779

Ärendet
Vår Framtid – Klippan har 2018-12-17 inkommit med en motion där man yrkar att 
Klippans kommun ser över parkeringssituationen vid Torggatan och brandstationen samt 
skapar fler parkeringsplatser i angivet område då det i området finns många nya bostäder, 
två förskolor, en grundskola och en gymnasieskola.
 
I ärendet föreligger ett svar från planarkitekten.

Beslutsunderlag
KS § 69/2020
Planarkitektens tjänsteskrivelse, 2020-03-03
Karta
Vår Framtids motion 2018-12-13

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 71

Svar på motion om att införa integrationsplikt i Klippans kommun 
KS 2018.0028

Ärendet
Åsa Edvardsson (SD) har 2018-01-09 inkommit med en motion avseende att införa 
integrationsplikt i Klippans kommun. I motionen yrkas att det införs integrationsplikt i 
Klippans kommun samt att det ska medföra konsekvenser om man inte fökjer planen, 
såsom indraget bidrag.
 
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen.

Beslutsunderlag
KSAU § 70/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-04-09
BUN § 121/2018
Åsa Edvardssons motion 2018-01-09

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72

Svar på motion om att avsätta mark för odlingslotter för Klippans 
medborgare 
KS 2018.0698

Ärendet
Vår framtid – Klippan har 2018-11-23 inkommit med motion om att undersöka 
möjligheten för att avsätta mark för odlingslotter i Klippans, Ljungbyheds och Ö 
Ljungbys närområden.
 
I ärendet föreligger svar från gata- och parkchefen.

Beslutsunderlag
KSAU §71/2020
Gata- och parkchefens tjänsteksrivelse 2020-04-16
Vår framtids motion 2018-11-21

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen då det inte finns resurser för att öka kommunens åtaganden.
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
2020-05-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 73

Firmateckning 
KS 2019.0583

Ärendet
I samband med avtal och överenskommelser mellan Klippans kommun och annan part 
efterfrågas ofta underskrift av kommunens firmatecknare. Det är också vanligt att beslut 
om bemyndigande som firmatecknare efterfrågas.
På grund av förändringar bland anställda samt i organisationen behöver ett nytt beslut om 
firmatecknare fattas.

Beslutsunderlag
KSAU § 74/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-04-07
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att med giltighet fr.o.m. 2020-05-06 bemyndigas kommunstyrelsens ordförande Hans 
Bertil Sinclair, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Johan Pettersson och 2:e vice 
ordförande Åsa Edvardsson i förening med kommundirektör Tomas Rikse, tf. 
ekonomichef Jan Enberg eller kanslichef Cecilia Christensen att teckna kommunens 
firma.
 
att bemyndiga Hans Bertil Sinclair, Johan Petersson, Åsa Edvardsson, Tomas Rikse, Jan 
Enbgerg, ekonomerna Ingela Reimer, Linda Anderholm att med kontrasignation av 
ekonomiassistenterna Bodil Nord, Marie Waak eller Helen Theisner utfärda anvisningar 
på Klippans kommuns (även va-verksamhetens) bank- och plusgiroräkningar, kvittera 
eller överlåta till kommun eller någon av dess nämnd eller styrelse ställda postväxlar.
 
att HR-chef Stefan Christiansson, Monica de Val, Mikael Sjöholm, Sofie Andersson-
Widén, Maria Ackeröy eller Refija Suljanovic bemyndigas att två i förening underteckna 
underlag hänförliga till löne- och personaladministrationen.

Beslut skickas till 
Samtliga bemyndigade personer
Ekonomiavdelningen
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2020-05-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 74

Redovisning partistöd 2019 samt utbetalning 2020 
KS 2020.0057

Ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige fatta beslut om utbetalning av lokalt 
partistöd. Förutsättning för utbetalning är att redovisning lämnas av respektive parti om 
hur erhållna partistöd använts.
 
Till grund för utbetalning av partistöd 2020, ligger redovisningen för år 2019.
Enligt de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna gällande partistöd, utbetalas inget 
partistöd till partier som inte lämnar redovisning och granskningsrapport.
 
Redovisning för år 2019 har inkommit från; Liberalerna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, 
Sverigedemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och 
Miljöpartiet och Vår Framtid – Klippan.

Beslutsunderlag
KSAU §
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse
Redovisning från Liberalerna,
Redovisning från Centerpartiet,
Redovisning från Vänsterpartiet,
Redovisning från Sverigedemokraterna,
Redovisning från Moderaterna,
Redovisning från Socialdemokraterna,
Redovisning från Kristdemokraterna,
Redovisning från Miljöpartiet,
Redovisning från Vår Framtid – Klippan,

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att notera partiernas redovisningar av erhållet partistöd för år 2019.
 
att godkänna utbetalning av partistöd för år 2020 för de partier som inkommit med 
redovisning, under förutsättning att redovisning av erhållet partistöd för 2019 granskats 
av kommunfullmäktiges presidium.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Parti                                    Grundstöd    Mandatstöd                        Totalt
Liberalerna                          20 000           10 000                                 30 000
Centerpartiet                       20 000           30 000                                 50 000
Vänsterpartiet                     20 000           10 000                                 30 000
Sverigedemokraterna         20 000           130 000                               150 000
Moderaterna                       20 000           70 000                                 90 000
Socialdemokraterna            20 000           100 000                               120 000
Kristdemokraterna              20 000           30 000                                 50 000
Vår Framtid – Klippan         20 000           20 000                                 40 000
Miljöpartiet                           20 000           10 000                                 30 000
Totalsumma                        180 000         410 000                               590 000

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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§ 75

Delegationsärende 2020 
KS 2020.0001

Ärendet
Kansliavdelningen har sammanställt delegeringsärenden inför kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-05-06.

2020-04-22                   Enligt protokoll §§ 59-76               Arbetsutskottet

Mars 2020                    Bostadsanpassningsbidrag           Eva Bodén, handläggare

Mars 2020                    Tillsvidareanställningar                 

Mars2020                    Visstidsanställningar

Tjänstgörande ersättare för tf. ekonomichef                       Jan Enberg

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteksrkivelse, 2020-04-29

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.

_____
 

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§76

Informationsärenden

Ärendet
Kommunstyrelsen delges information om följande ärenden:
-Reslutat från NKI-undersökning för Klippans kommun, dnr 2019.423.013
- Årsredovisning 2019 Kommunassurans Syd, dnr 2020.191.042
- Mailkonversation med KSO om badet i Östra Ljungby, dnr 2018.585.811
- Beslut från Länsstyrelsen om bidrag till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador 
avseende f.d. Klippans läderfabrik, dnr 2012.74.430
- Fullmakt för import av skyddskläder/utrustning med tullfrihet, dnr 2020.121.163
- Rapport från Region Skåne om näringsliv och arbetsmarknad i Klippan, dnr 
2020.176.140
- Protokoll från Söderåsens miljöförbund 2020-04-07, dnr. 2020.8.000

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.
_____

  

Paragrafen är justerad
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