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§77

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att utse Marie Brinck (SD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll onsdagen den 
10 juni kl 13:00.
_____

  

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§78

Föredragningslista

Ärendet
Fastställande av föredragningslista föreligger.
 
Följande ärende utgår:

 Helsingborg/Ängelholm flygplats

Följande ärende tillkommer:
 Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan med ovanstående ändringar.
_____

  

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 79

Budget 2021 och EFP 2022-2023 
KS 2020.0014

Ärendet
Ekonomiavdelningen överlämnar budgetberedningens förslag till budget 2021 samt plan 
för åren 2022-2023.
Förslaget innefattar mål, resultat-, kassaflödes- och balansbudget, investeringsplan 2021-
24 samt uppdrag/åtagande per nämnd med nettoram 2021.

I framtaget budgetförslag hamnar årets resultat på knappt 1% av skatter och bidrag för 
2021. För 2022 ligger det på 1,5% och först 2023 nås kommunens finansiella mål om 2%. 
Skatter och bidrag är beräknat på 17.756 invånare med en ökning per år med 50 personer 
för 2022 och 2023.   
 

Beslutsunderlag
KSAU § 95/2020
Ekonomiavdelningens tjänteskrivelse, 2020-05-13
Budget 2021
Förslag till budget från Svergiedemokraterna, 2020-06-03

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
 
Tonny Svensson (M) yrkar att Revisionen ges ett ökat anslag med 200 000 (totalt då 300 
000) och att det finansieras med årets resultat. Johan Petersson och Christer Johansson 
(C) instämmer i yrkandet.
 
Åsa Edvardsson (SD) och Jonas Luckman (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
förslag till budget.
 
Johan Petersson yrkar avslag på Sverigedemokraternas förslag till budget.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Tonny Svenssons 
yrkande om ökat anslag till Revisionen och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
 
Ordförande ställer därefter de två förslagen om budget mot varandra och finner att förslag 
till beslut vinner bifall.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att skattesatsen för den kommunala utdebiteringen är oförändrad 20,75 kr

att likviditetsreserven utgörs av 20,0 mnkr i checkräkningskredit

att för utökad investeringsbudget företa nyupplåning 2021 med 200 mnkr

att omsätta befintliga lån på 15 mnkr 2021-06-01 och 70 mnkr 2021-05-20

att anta föreliggande förslag till finansiella mål för 2021

att eventuella volymförändringar inom Barn- och utbildningsnämndens område regleras i 
budgeten två gånger per år, efter mätning 15 februari samt 15 september.

att avsätta 150 tkr till kommunfullmäktiges förfogande

att i övrigt godkänna budgetförslag inklusive uppdrag/åtagande per nämnd enligt bilaga
 
att Revisionen ges ett ökat anslag med 200 000 (totalt 300 000) och att det finansieras 
med årets resultat.
 
Reservation
Åsa Edvardsson, Jonas Luckman, Andreas Olofsson och Marie Brinck (samtliga 
SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 80

Årlig rapportering om flyttade fordon 2019 
KS 2020.0172

Ärendet
I Klippans kommun ansvarar tekniska förvaltningen för att flytta fordon på kommunal 
mark efter beslut som grundas på lagen om flyttning av fordon (LFF 1982:129) samt 
förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:189).
 
Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön 
får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av kommunen. Kommunen har rätt att 
besluta om och verkställa flyttning av fordon på all mark. Fastighetsägare är själva 
ansvariga för fordon som ställs upp på tomtmark. Markägare kan begära handräckning av 
kommunen för att flytta fordon från tomtmark. Kostnaden faktureras eventuellt 
beställaren. Om kommunen tagit beslut om fordonsflytt flyttas fordonet till kommunens 
uppställningsplats. Ägaren till fordonet får lösa ut bilen först efter det att kostnaden för 
flytt och uppställning är betald. Polismyndigheten underrättas om flytten och ägaren får 
information per post. I de fall ägaren är känd och fordonet inte hämtas ut efter 30 dagar 
övergår ägarskapet till kommunen. Om ägaren är okänd gäller 90 dagar innan ägarskapet 
övergår till kommunen.
 
Antalet flyttade fordon 2019 var 46 st.

Beslutsunderlag
KSAU § 86/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-16

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 81

Mobilt team i Klippans kommun 
KS 2016.0712

Ärendet
Sedan 2018 har det mobila teamet varit igång under sommararna och deras mål har varit 
att bygga relationer och sedan kartlägga olika platser i kommunen samt skapa ökad 
trygghet under sommaren.
 
Bakgrunden till tillskapandet av ett permanent mobilt team är att det fanns en otrygghet i 
ungdomsgruppen. Det finns också en grupp ungdomar som inte "fångas upp" av 
befintliga resurser i form av kommunens egna verksamheter eller av föreningsliv.
 
Målen med verksamheten är flera:
- Skapa långsiktiga relationer med målgruppen som bygger på förtroende för att vända 
beteenden och väg leda till positiva livsval.
- Fånga upp eventuella problembilder i ett tidigt skede och genom att vara en del av 
socialförvaltningens myndighetsutövning så att de ska kunna sätta in rätt resurser i rätt 
tid.
- Vara en del av skolans arbete med att skapa en trygg lärmiljö genom insatser på ungas 
fria tid under skoldagen samt aktivt arbete med värdegrundsarbete i skolan tillsammans 
med skolans personal.
- Verka i det offentliga rummet i hela kommunen kvälltid för att vägleda unga till 
meningsfull verksamhet samt vara en trygghetsskapande faktor
- Tät samverkan mellan teamet och andra aktörer som på olika sätt möter unga i sin 
vardag såsom polis, socialtjänst, föreningsliv, organisationer och andra kommunala 
verksamheter, med syfte att snabbt kunna agera vid behov.

Beslutsunderlag
KSAU §80/2020
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen, utbildningschefen och socialchefen

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslaget med instämmande av Ellinor Varady (M).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att flytta anslaget för "mobila teamet" om 2 500 tkr från kommunstyrelsens driftbudget 
till kultur- och fritidsnämndens driftbudget.
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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§ 82

Begäran om höjning av medlemsbidraget för Söderåsens 
miljöförbund 
KS 2020.0175

Ärendet
Direktionen för Söderåsens miljöförbund har fattat beslut om att begära en höjning av 
medlemsbidraget från och med år 2021 med 18 kr till 150 kr per invånare och år samt att 
medlemsbidraget därefter årligen får räknas upp med SKRs prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) med basmånad oktober.
 
Förbundet har också antagit en konsekvensbeskrivning 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 endast kan 
finansieras med skattemedel. Förbundets självkostnader är högre än det arvode som 
medlemskommunerna betalar för miljöstrategiskt arbete. Bidraget har under den senaste 
tioårsperioden höjts vid ett tillfälle och har inte uppräknats automatiskt för att täcka löne- 
och andra kostnadsökningar.
 
För Klippans kommun innebär förbundets begäran för år 2021 en ökad kostnad med 320 
tkr.
 
Om höjning inte sker har förbundet presenterat tre åtgärder för att komma tillrätta med 
den ekonomisk situationen:
1. Reducera den skattefinansierade tillsynen
2. Därefter årligen reducera övrig skattebaserad tillsyn
3. Bedriva verksamhet på lånade pengar och erhålla negativa resultat

Beslutdunderlag
KSAU § 83/2020
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-05-07
Sammanträdesprotokoll Söderåsens miljöförbund 2020-04-07 § 31
Sammanträdesprotokoll Söderåsens miljöförbund 2020-03-03 § 23

Yrkanden
Johan Petersson (S), Jonas Luckmann (SD) och Christer Johansson (C) yrkar bifall till 
förslaget.

Robert Larsson (KD) yrkar att Söderåsens miljöförbund fortsatt ser över 
effektiviseringsmöjligheter.
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Johan Petersson (S) och Christer Johansson (C) yrkar avslag på Robert Larssons 
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen bifaller förslaget till beslut och finner att 
det bifalles.

Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar att bifalla eller avslå Robert 
Larssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att Klippans kommun ställer sig, under förutsättning att övriga förbundsmedlemmar fattar 
likalydande beslut, positiva till förslag om höjning av medlemsbidraget med 18 kronor 
per invånare,

att bidraget från och med 2022 räknas upp med SKRs prisindex för kommunal 
verksamhet PKV med basmånad oktober samt
 
att ärendet för finansiering hänskjuts till budgetarbetet för år 2021.

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

Reservation
Robert Larsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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§ 83

Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet AV Media Skåne samt 
hemställan om ansvarsfrihet 
KS 2020.0153

Ärendet
AV Media Skåne har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 2019-12-31 som varit 
föremål för revisionsgranskning. Svar om ansvarsfrihet för verksamhetsår 2019 vill 
kommunförbundet AV Media Skåne erhålla senast 2020-06-30.
 
För år 2019 redovisar kommunförbundet AV Media Skåne ett resultat på +0,3 mnkr.
Resultatet är bättre än förväntat vilket beror på att begäran om gottgörelse från 
pensionsstiftelsen beviljades med 0,3 mnkr. 2018 års negativa resultat om -0,2 mnkr 
återställs därmed i sin helhet.
 
I revisionsberättelsen görs bedömning att direktionen i allt väsentlighet bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Vidare bedöms direktionens interna kontroll som tillräcklig. Revisionen tillstyrker 
därmed att medlemskommunernas kommunfullmäktige beviljar direktionen och de 
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 och att årsredovisningen för 
2019 godkänns för AV Media Skåne.

Beslutsunderlag
KSAU § 82/2020
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2020-04-08
Skrivelse från AV Media Skåne daterad 2020-04-01
Protokoll för kommunförbundet AV Media Skåne, sammanträdesdag 2020-03-09 Av 
Media Skånes årsredovisning 2019
Statistik 2019
Revisionsrapport från EY, granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019
Revisionsberättelse för år 2019

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning 2019 för AV Media Skåne

att bevilja förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetår 2019.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Tonny Svensson (M) i handläggning och beslut i ärendet.
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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§ 84

Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt 
hemställan om ansvarsfrihet 
KS 2020.0185

Ärendet
Kommunförbundet Medelpunkten har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 2019-
12-31 som varit föremål för revisionsgranskning. För år 2019 redovisar 
kommunförbundet Medelpunkten ett resultat på +2,0 mnkr.
 
Årets totala intäkter var betydligt högre än budgeterat. Även försäljningsintäkter och 
verksamhetskostnader är högre men sammantaget är resultatförbättringen betydande 
mellan 2018 och 2019. Soliditeten har ökat från 21 till 26 procent.
 
Balanskravet är uppfyllt för 2019 och bedöms även kunna mötas för perioden 2020-2022.
 
I revisionsberättelsen nämns det att direktionen sammantaget bedöms ha bedrivit sin 
verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Revisionen tillstyrker att 
direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet och att 
årsredovisningen för år 2019 godkänns.

Beslutsunderlag
KSAU § 103/2020
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-05-06
Kommunförbundet Medelpunktens årsredovisning 2019
Revisionsrapport från PWC, granskning av årsredovisning 2019
Revisionsberättelse för 2019

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning 2019 för kommunförbundet Medelpunkten,
 
att bevilja förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetår 2019.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Anna Andresen (M) i handläggning och beslut i ärendet.
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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§ 85

Svar på motion om gång- och cykelväg Östra Ljungby-Klippan-
Ljungbyhed-Söderåsen/Skäralid 
KS 2019.0288

Ärendet
Vår framtid Klippan har 2019-05-24 inkommit med motion om att ta fram en plan för hur 
och när en sammanlänkad gång/cykelväg mellan Ö Ljungby-Klippan-Ljungbyhed-
Söderåsen/Skäralid ska kunna genomföras.
 
I ärendet finns ett svar från Gata- och parkavdelningen.

Beslutsunderlag
KSAU §85/2020
Gatu- och parkavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-04-22
Motion från Vår Framtid, 2019-05-24

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad då en RTI-ansökan om en cykelplan för den tänka 
sträckningen har lämnats in till Trafikverket.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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§ 86

Granskning av Detaljplan för del av fastigheten Klippan 3:145, 
Älvdalen 
KS 2017.0113

Ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse genom förtätning i 
bostadsområdet Älvdalen i Klippans kommun. Planförslaget innebär att delar av ett 
grönområde tas i anspråk och exploateras för bostadsändamål. Områden kommer 
möjliggöra ca. 12 villatomter och 10 marklägenheter. Ändringen hanterar även en 
förfrågan gällande försäljning av en remsa kommunal mark till fastighetsägare för att 
skapa mer ändamålsenliga fastigheter.

Beslutsunderlag
KSAU § 90
PBN § 58
Planarkitektens tjänsteskrivelse, 2020-04-28
Planbeskrivning Granskning Älvdalen, 2020-04-28
Plankarta granskning
Samrådsredogörelse Älvdalen, 2020-03-04

Yrkanden
Jonas Luckmann (SD) yrkar att det förs till förslaget med tillägget 
att Sverigedemokraterna motsätter sig byggnation utav 
hyreslägenheter/Radhus/Bostadsrätter då Klippans gröna områden är av yttersta vikt. 
Sverigedemokraterna Klippan kan endast bifalla att det byggs enstaka villor på området.

Kent Lodesjö (S), Johan Petersson (S), Ellinor Varady (M), Robert Larsson (KD) och 
Tommy Cedervall (L) yrkar avslag på Jonas Luckmanns tilläggsyrkande.

Ellinor Varady (M), Robert Larsson (KD) och Tommy Cedervall (L) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Jonas Luckmanns 
tillägssyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
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att ställa ut förslaget för granskning.
 

Reservation
Åsa Edvardsson, Jonas Luckman, Andreas Olofsson och Marie Brinck (samtliga 
SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslut skickas till 
Plan- och byggnämnden
Planarkitekt
_____

Paragrafen är justerad
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§ 87

Samråd för detaljplan för fastigheten Sågen 1 
KS 2019.0529

Ärendet
Syftet med planen är att förtäta Klippans tätort med bostäder och centrumverksamhet i ett 
stations- och centumnära läge samt att på platsen skapa en mer stadsmässig gatustruktur.

Plan- och byggnämnden har 2020-05-25, § 59, behandlat ärendet och föreslår 
kommunstyrelsen att ställa ut planförslaget för samråd.

Beslutsunderlag
KSAU § 91/2020
PBN § 59/2020
Planarkitektens tjänsteskrivelse, 2019-09-29
Planbeskrivning samråd Sågen 1, 2020-04-29
Plankarta samråd Sågen 1

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ställa ut förslaget för samråd.

Beslut skickas till 
Plan- och byggnämnden
Planarkitekt
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88

Förvärv av fastigheten Mölletofta 1:23, verksamhetsmark vid 
Mölletofta trafikplats 
KS 2020.0201

Ärendet
Klippans kommun och PEAB har genom aktiebolaget Mölletofta i Klippan AB samägt 
mark vid Mölletofta trafikplats under lång tid. Samägandet upphörde genom 
fastighetsreglering och klyvning samt försäljning av kommunens aktiepost i bolaget, 
enligt beslut KF § 105/2008. Kommunen blev ensamägare till viss mark benämnd 
Mölletofta 1:22, och PEAB genom sitt bolag KB Möllevarvet till annan mark benämnd 
Mölletofta 1:23.
 
PEAB har sålt delar av sin fastighet Mölletofta 1:23 genom åren och nu återstår det 
endast ett område, 91 032 m², som ligger öster om Lisåkravägen och Trafikverkets 
rastplats.
 
För fastigheten finns en antagen detaljplan, 2007-03-07, som tillåter industri, handel (ej 
livsmedel) och kontor med en högsta byggnadshöjd på 16 meter.
Kommunen och PEAB har vid flera tillfällen diskuterat fastigheten och har nu kommit 
överens om en överlåtelse.
 
Förslag till köpeavtal är upprättat av PEAB för godkännande och beslut av 
kommunfullmäktige, handlingen bifogas ärendet samt en kartskiss över fastigheten. 
Köpeskilling är satt till 2 366 tkr och tillträde ska ske 1 juli 2020. Köpet kommer även att 
generera en kostnad om ca 37 tkr när kommunen söker lagfart på fastigheten.
Verksamhetsområdet kommer att anslutas till Trafikverkets väg 1838 som går till Eket.

Beslutsunderlag
KSAU § 92/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-29
Köpekontrakt
Bilaga 1
Kartskiss

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att godkänna förslag till köpeavtal avseende fastigheten Mölletofta 1:23.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad

22 (36)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89

Förslag till marköverlåtelsesavtal avseende del av fastigheten Östra 
Ljungby 3:2, markområde vid Bolestad öster om väg 13 
KS 2020.0041

Ärendet
Kommunfullmäktige i Klippan beslutade den 23 mars 2020 § 28 att ge Hökerum 
Logistikfastigheter AB, nedan kallad Hökerum, ett markanvisningsavtal för mark 
avseende ca 85 000 m² inom verksamhetsplanen vid Bolestad norr om E4 i Östra Ljungby 
öster om väg 13. Avtalet gäller under perioden 2020-04-01—2024-03-31 då Hökerum har 
möjlighet att avropa mark i enlighet med markanvisningsavtalet.
 
Hökerum har avropat mark i enlighet med ovan nämnda avtal avseende ca 56 500 m².
Inom markområdet tänker de uppföra en logistikbyggnad om minst 18 800 m². Avtalspart 
är Hökerum Square i Klippan 1 AB som är ett nybildat bolag inom Hökerum-koncernen.
 
Förslag till marköverlåtelseavtal är upprättat i enlighet med riktlinjerna i 
markanvisningsavtalet och godkänts av Hökerum. Enligt avtalet p. 4 ska en separat 
överenskommelse om ledningsrätt upprättas till förmån för kommunal allmän ledning 
inom överlåtelseområdet. Båda dessa handlingar bifogas ärendet.
Köpeskilling är satt till 200 kr/m² vilket ger 11 300 tkr och Hökerum ska betala 
förrättningskostnaden för avstyckningen.
 
Det pågår diskussioner mellan Kommunen och Trafikverket angående anslutningsväg för 
området till riksväg 13. Kommunen har inlett trafikutredning som ska ge förslag på 
lämplig utformning av vägens anslutning samt placering.

Beslutsunderlag
KSAU § 93/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-15
Marköverlåtelseavtal
Karta

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna Tekniska förvaltningens förslag till marköverlåtelseavtal avseende del av 
fastigheten Östra Ljungby 3:2
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att godkänna Tekniska förvaltningens förslag till överenskommelse om ledningsrätt 
avseende allmän ledning inom det överlåtna området.
 

Beslut skickas till 
Hökerum Logistikfastigheter AB
Markingenjör
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90

Marköverlåtelsesavtal avseende del av fastigheten Östra Ljungby 3:2, 
markområde på verksamhetsområdet Månstorp 
KS 2020.0202

Ärendet
För verksamhetsområdet Månstorp gäller en detaljplan som antogs 2011-08-30. Under 
vintern 2019/2020 har det pågått ett arbete för att färdigställa marken med kommunal 
industrigata, vatten- och avloppsledningar, utjämningsmagasin för dagvatten samt 
bullervall allt i enlighet med gällande detaljplan. Arbetet slutförs i dagarna och 
markområdet kan tillträdas för utbyggnad av verksamheter.
 
Kommunen blev kontaktad av Böckerskogens Åkeri AB, nedan benämnd Böckerskogen, 
under hösten 2019 för de hade intresse att köpa en egen fastighet till sin åkerifirma. I 
dagsläget hyr Böckerskogen uppställningsplatser på annans mark i Östra Ljungby. 
Böckerskogen vill etablera sig på vårt nya verksamhetsområde Månstorp och vi har 
därför upprättat ett marköverlåtelseavtal.
 
Förslag till marköverlåtelseavtal är upprättat och godkänt av Böckerskogen, handlingen 
bifogas ärendet.

Köpeskilling är satt till 150 kr/m² för all mark förutom den delen av Området som enligt 
detaljplan ska vara tillgängligt för underjordiska ledningar U-område, där är 
köpeskillingen 30 kr/m². Området omfattar ca 9 300 m² och det ger en total köpeskilling 
om ca 1 269 tkr.

Kommunen har sökt ledningsrätt för kommunala vatten- och avloppsledningar som är 
nedlagda i detta U-område. Den förrättningen betalar kommunen och Böckerskogen ska 
betala avstyckningskostnaden för detta markköp.

Verksamhetsområdet Månstorp är anslutet med en industrigata till Trafikverkets väg 
1830.

Beslutsunderlag
KSAU § 94/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-02
Marköverlåtekseavtal
Karta
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Tekniska förvaltningens förslag till marköverlåtelseavtal avseende del av 
fastigheten Örsta Ljungby 3:2.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91

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 maj månad.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92

Förslag till brukningsavgifter för allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen 2020 
KS 2019.0273

Ärendet
Kommunfullmäktige återremitterade frågan om taxehöjning för brukningsavgifterna för 
2020 utifrån att föreslagen höjning på 10 procent ansågs bli för hög för ett enskilt år. VA-
verksamheten ska bära sina egna kostnader och verksamheten är för närvarande 
underfinansierad.

Kostnadsnivån för VA-verksamheten ökar utifrån omfattande investeringsbehov på grund 
av utbyggnad av ny och utbyte av uttjänt infrastruktur, vilket ger ökade kapitalkostnader. 
Verksamheten har även behövt utöka bemanningen med två befattningar vilket 
tillsammans med löneökningar ger personalkostnadsökning på 1,8 mnkr som helårseffekt. 
Verksamheten har anskaffat och bytt ut fordon och annan utrustning vilket ger ytterligare 
kostnadsökningar.

För att VA-verksamheten ska vara självfinansierad behövdes en nivåhöjning av 
brukningsavgifterna 2020 med 10 procent eller 2,6 mnkr men för de kommande åren 
krävs sedan mer normala taxejusteringar på 2-3% för verksamhet i balans. För 2020 har 
höjning inte kunnat genomföras från årsskiftet och verksamheten kommer även med en 
höjning för 2020 från och med 2020-07-01 att generera ett underskott.

Över- och underuttag i taxan ska normalt regleras mot VA-kollektivet över en 
treårsperiod, vilket ger möjlighet att genomföra lägre höjningar över en längre tidsperiod. 
För 2020 föreslås därför en höjning av brukningsavgifterna med 6 procent från och med 
2020-07-01. För 2021 föreslås en höjning med 6 procent från och med 2021-01-01. För 
2020 innebär det en intäktsökning med 0,8 mnkr och för 2021 med 1,6 mnkr.

Beslutsunderlag
KSAU § 102/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-28
Bilaga 1: Tabeller för brukningsavgifter och särskilda avgifter för Klippans kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning
Bilaga 2: Svenskt vattens statistik över VA-taxor 2019

Yrkanden
Johan Petersson (S), Jonas Luckmann (SD) och Christer Johansson (C) yrkar bifall till 
förslaget.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att brukningsavgifterna för 2020 höjs med 6 procent från och med 2020-07-01 och för 
2021 med 6 procent från och med 2021-01-01.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93

Fri kollektivtrafik inom Klippans kommun för medborgare över 70+ 
KS 2019.0077

Ärendet
Kommunen har möjlighet att teckna avtal med Skånetrafiken som tillåter seniora personer 
att åka fritt med kollektivtrafiken inom Klippans kommun för att på det sättet motverka 
isolering och möjliggöra ökat socialt välbefinnande. Det här är också ett sätt att ersätta 
delar av de färdtjänstresor som företas i kommunen.
 
I kommunen finns det 2 777 pensionärer som är 70 år eller äldre. Det är ca 40% av 
gruppen som beräknas nyttja den fria kollektivtrafiken och då med ett snitt på 15 resor 
per år vilket motsvarar knappt 17 000 resor. Varje enskild resa kostar 17,83 kr för 
Klippans kommun och det sammanlagda beloppet uppgår till 300 000 kr per år. Till detta 
tillkommer 20 kr per aktiv seniorkort och år vilket ska motsvara självkostnaden för 
kortadministration, registrering, utskick mm. Beräknat belopp för detta är 55 000 kr.
 
I dagsläget gäller erbjudandet endast inom kommungränsen och väljer senioren att åka 
utanför kommunen ska tilläggsavgift erläggas from sista zonen inom kommunen enligt 
Skånetrafikens taxa. Frågan om ett seniorkort för hela regionen har ställts till 
Skånetrafiken. De behöver dock utreda ersättningsfrågan innan ett sådant förslag kan bli 
aktuellt.
 
Skånetrafiken har skickat över avtalsutkast och har möjlighet att starta erbjudandet till 
seniorerna från och med den 1 september 2020. För att de ska kunna komma igång så 
behöver Gatu- och Parkavdelningen skicka över ett register till Skånetrafikens kundportal 
på de kommuninvånare som är 70 år eller äldre. Därefter tillverkar Strålfors korten och 
skickar dessa tillsammans med information direkt hem till senioren. Eventuella frågor 
från senioren besvaras därefter direkt av Skånetrafikens kundtjänst. Registret hos 
Skånetrafiken behöver därefter uppdateras månadsvis.
 
Till den 1 september ansvarar Skånetrafiken för att tillsammans med Klippans kommun 
ta fram en informationsbroschyr och ett välkomstbrev till alla seniorer som omfattas av 
erbjudandet.

Beslutsunderlag
KSAU § 96/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-13
Bilaga, Avtalsförslag nya biljettsystemet – Skånetrafiken Seniorresor Klippan
Bilaga 1, Personuppgiftsbiträdesavtal med underbiträde Seniorbiljett
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bilaga 2, Tekniken för registrering och avräkning seniorbiljett
Bilaga 3, Information om personuppgiftsbehandling

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att Klippans kommun tecknar avtal om seniorresor med Skånetrafiken med start 2020-09-
01 samt
 
att ge Gatu- och Parkchefen behörighet att underteckna avtalet.

Beslut skickas till 
Gata- och parkavdelningen
Skånetrafiken
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94

Lokal trafikföreskrift med 30 km/h på delar avLjungbygatan och 
Hättegatan 
KS 2020.0230

Ärendet
Hastigheten på Ljungbygatan och Hättevägen är idag reglerad till 50 km/h. Utmed 
sträckningen ligger förskolan Villa Villerkulla varför skyltad hastighet behöver ändras till 
30 km/h.

Beslutsunderlag
KSAU § 98/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-14
LTF 1276 2020:001
LTF 1276 2020:002
Bilaga 1 - Förklarande karta

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna LTF 2020:001 och LTF 2020:002.

Beslut skickas till 
Gata- och parkchefen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95

Delegationsärenden 
KS 2020.0001

Ärendet
Kansliavdelningen har sammanställt delegeringsärenden inför kommunstyrelsens 
sammanträde.

2020-05-13                  Enligt protokoll §§ 78-87                Arbetsutskottet

2020-05-20                 Enligt protokoll §§ 88-105               Arbetsutskottet

Mars 2020                   Parkeringstillstånd                         Handläggare kundtjänst

April 2020                   Parkeringstillstånd                           Handläggare kundtjänst

April 2020                   Bostadsanpassningsbidrag             Handläggare, tekniska

April 2020                   Tillsvidareanställningar

April 2020                   Visstidsanställningar

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-05-28

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§96

Informationsärenden

Ärendet
Kommunstyrelsen delges information om följande ärenden:

- Protokoll Söderåsens miljöförbund 2020-05-05, dnr. 2020.8.000
- Protokoll konstituerande sammanträde Nårab 2020-03-27, dnr. 2020.8-31.000
- Protokoll årsstämma Nårab 2020-03-27, dnr. 2020.8-32.000
- Protokoll bolagsstyrelse Nårab 2020-03-27, dnr 2020.8-33.000
- Brev till kommunstyrelsen från Synskadades Riksförbund, hnr. 2045872
- Kommunassurans Syd Årsredovisning 2019. dnr. 2020.220-1.042
- Rapport konsumentrådgivning, dnr. 2020.214-1.040

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.
_____
 

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2020 
KS 2020.0246

Ärendet
Den 24 mars 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten föreskrifter och allmänna råd 
(HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. I 
föreskriften anges att det är smittskyddsläkaren som tar beslut om att förbjuda 
verksamheter som inte uppfyller kraven i föreskriften, om det föreligger risk för 
smittspridning av covid-19. Kommunerna har ingen tillsynsuppgift enligt 
smittskyddslagen, samtidigt ska kommunerna enligt 9 kap. 14 § miljöbalken utan 
dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan vara av betydelse för 
smittskyddet för människor.
 
Socialdepartementet har i ett utkast till lagrådsremiss föreslagit en ny lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen vilken delvis ersätter Folkhälsomyndighetens 
tidigare föreskrifter. Lagen föreslås vara tillfällig och gälla från och med den 1 juli 2020 
till och med den 31 december 2020. I förslaget föreslås kommunerna få tillsynsansvaret. 
Med hänsyn till att restaurangbranschen är hårt drabbad av följderna av utbrottet av 
covid-19 förslås att tillsynen inte ska vara avgiftsfinansierad och att staten kompenserar 
kommunerna för den totala kostnaden. Ska det kommunala tillsynsuppdraget, enligt den 
föreslagna lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder, underställas Söderåsens miljöförbund 
och ge miljöförbundet beslutsmandat, krävs behövs beslut i respektive 
kommunfullmäktige om att miljöförbundet får tillsynsansvaret.
 
Söderåsens miljöförbund ser två möjliga alternativ för kommunerna
1.     Kommunerna utför själva tillsynen med hjälp av det statliga stödet, t.ex. genom att 
utöka den verksamhet kommunen redan utför inom ramen för sin alkoholtillsyn.
2.     Kommunfullmäktige fattar beslut om att ge uppdraget till Söderåsens miljöförbund. 
Detta förutsätter dock att miljöförbundet får del av det riktade statliga stödet i sin helhet.
 
Under förutsättning att den föreslagna lagen antas och beroende på dess slutgiltiga 
utformning önskar Söderåsens miljöförbund besked om vilken inriktning kommunerna 
väljer. Miljöförbundet kan påta sig ansvaret först två veckor efter det att respektive 
kommun meddelat beslut om detta.
 
Beslutsunderlag
Skrivelse från Miljöförbundet Södersåsen 2020-05-28
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 
att uppdra åt Söderåsens miljöförbund att utöva tillsyn enligt Socialdepartementets 
lagrådsremiss om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (under förutsättning 
att den föreslagna lagen antas), samt
 
att Söderåsens miljöförbund får del av det riktade statliga stödet i sin helhet.
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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