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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 154 Val av justerare
§ 155 Godkännande av dagordning
§ 156 Översiktsplan Klippans kommun
§ 157 Uppföljning av resultat per nämnd samt helårsprognos 2020
§ 158 Förslag till ny renhållningstaxa för 2021 och reviderad 

renhållningsordning
§ 159 Tidplan Budget 2022
§ 160 Planbesked samt detaljplaneuppdrag, Verksamhetsmark Klippan 

väster
§ 161 Yttrande kring samrådsförslag, ny översiktsplan för Åstorps 

kommun
§ 162 Yttrande över samråd bostadsförsörjningsprogram för Perstorps 

kommun
§ 163 Tillbyggnad med hoppgrop vid Sågen
§ 164 Förfogandemedel för Östra Ljungby friluftsbad
§ 165 Delegationsärenden
§ 166 Informationsärenden
§ 167 Marköverlåtelseavtal avseende fastigheten Smeden 5
§ 168 Hemställan från Kommunalförbundet AV Media Skåne om att anta 

tre nya medlemmar samt godkännande av ny förbundsordning
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§154

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att utse Ellinor Varady att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§155

Godkännande av dagordning

Ärendet
Godkännande av dagordning föreligger.
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att godkänna dagordningen.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 156

Översiktsplan Klippans kommun 
KS 2019.0221

Ärendet
Den 5 juni 2019, § 104 beslutade kommunstyrelsen att gällande översiktsplan från 2013 
ska uppdateras i de delar som är inaktuella eller felaktiga.
Plan- och byggavdelningen har i dialog och samarbete med andra avdelningar i 
kommunen arbetat fram ett förslag till samrådshandling för uppdaterad översiktsplan.
Samrådshandlingen inklusive miljökonsekvensbeskrivning föreslås tillgängliggöras för 
allmänheten under perioden 18 januari - 19 mars 2021.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 187/2020
Tjänsteskrivelse Alexandra von Post, daterad 2020-10-29
Översiktsplan Klippans kommun, samrådshandling (Digital) 
https://gisportal.perstorp.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=c2ce9b66638643a1
a4c9aa77040f1a95
Sammanställning av revideringar, daterad 2020-10-29

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade över ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
förslag till beslut.
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag; att 
samrådshandlingen inklusive miljökonsekvensbeskrivning tillgängliggörs för allmänheten 
under 18 januari – 19 mars.
 

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till orförandens förslag till beslut i ärendet.

Åsa Edvardsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att ta bort text om vindkraft.
 
Johan Petersson (S) och Christer Johansson (C) yrkar avslag till Åsa Edvardssons 
yrkande om återremiss.

Beslutsgång
Ordföranden frågar i första hand om kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras 
idag eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras 
idag.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Därefter förklarar ordföranden att endast ett förslag till beslut föreligger och frågar om 
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar så.
 
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att samrådshandlingen inklusive miljökonsekvensbeskrivning tillgängliggörs för 
allmänheten under 18 januari – 19 mars.

Reservation
Åsa Edvardsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslut skickas till 
Plan- och byggnämnden
Planarkitekten
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 157

Uppföljning av resultat per nämnd samt helårsprognos 2020 
KS 2020.0013

Ärendet
Ekonomichefen lämnar information om uppföljning av resultat per nämnd samt 
helårsprognos 2020 per oktober månad.
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 158

Förslag till ny renhållningstaxa för 2021 och reviderad 
renhållningsordning 
KS 2020.0392

Ärendet
Renhållningstaxan och renhållningsföreskrifterna behöver anpassas på grund av att 
lagstiftningen ändrats. Det finns samtidigt behov av att effektivisera insamling genom att 
begränsa antal valmöjligheter samt att undanröja tolkningsutrymme i texten. I Nårabs 
förslag höjs renhållningstaxan med 1,0 %. Höjningen ligger över index för augusti men 
samtidigt har lönerevision för 2020 ännu inte genomförts och renhållningsverksamheten 
går också med underskott.
 
I renhållningsföreskrifterna ersätts begreppet ”hushållsavfall” med ”kommunalt avfall” i 
enlighet med miljöbalken kap 15. Förtydligande görs också avseende avfall från 
avloppsanläggningar, tidigare kallat slam.
 
 
Beslutsunderlag
KSAU § 180/2020
Missiv ”Renhållningsföreskrifter och Renhållningstaxa för 2021” daterat 2020-10-13
Renhållningstaxa för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner
Renhållningsordning: Renhållningsföreskrifter för Klippan, Perstorp och Örkelljunga 
kommuner
 

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslaget.
 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslåt att kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna förslagen till ny renhållningstaxa samt reviderad renhållningsordning att 
gälla från och med 2021-01-01.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Ralf Scott (SD) i handläggning och beslut i ärendet. Thomas 
Jelinek (SD) ersätter Ralf Scott (SD).

9 (21)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 159

Tidplan Budget 2022 
KS 2020.0434

Ärendet
Förslag till tidplan har tagit fram ihop med kommunstyrelsens presidium samt 
kommundirektör och ekonomichef. Förslaget har sedan skickats till presidierna för barn- 
och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, plan- och 
byggnämnden samt revisionen för avstämning.
 
Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-11-13
Förslag till tidplan
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att fastställa tidplanen för budgetarbetet år 2022.

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen
Nämnderna
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 160

Planbesked samt detaljplaneuppdrag, Verksamhetsmark Klippan 
väster 
KS 2020.0415

Ärendet
Näringslivsutvecklingen går framåt i kommunen och tillgänglig mark för nya 
verksamheter börjar sina. I Östra Ljungby byggs nu områdena Bolestad och Månstorp ut, 
i Klippan förtätas Åbytorps industriområde och nya verksamheter tillkommer. Samtidigt 
pågår en revidering av översiktsplanen där stora områden som idag är detaljplanerade för 
verksamheter istället föreslås bli mark för bostäder.
 
Sammantaget gör detta att planberedskapen gällande verksamhetsmark behöver stärkas. I 
översiktsplanen pekas området väster om väg 13 ut som ”Område av intresse för 
verksamhetsmark”. Området bedöms kunna ge ca. 40 ha. detaljplanerad 
verksamhetsmark, vilket ger ca. 120 000 m2 byggnadsarea vid en exploateringsgrad på 
30%.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 188/2020
Tjänsteskrivelse, Alexandra von Post, daterad 2020-10-29
PM ”Planuppdrag för ny verksamhetsmark väster om väg 13”, daterad 2020-10-27
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att uppdra åt Plan- och byggavdelningen att detaljplanera marken väster om väg 13 för 
verksamheter enligt översiktsplanen.

Beslut skickas till 
Plan- och byggnämnden
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 161

Yttrande kring samrådsförslag, ny översiktsplan för Åstorps kommun 
KS 2020.0417

Ärendet
Åstorps kommun har tagit fram ett samrådsförslag för ny översiktsplan. Översiktsplanens 
syfte är att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i 
Åstorps kommun. Förslag till ny översiktsplan sträcker sig till 2040 och förväntas kunna 
antas av kommunfullmäktige 2021.
 
Kring föreslagen markanvändning ligger fokus på en bebyggelseutveckling i tätorterna 
och verksamhetsområden koncentreras till befintliga intrastrukturstråk.
 
Klippans kommun ser positivt på föreslagen översiktsplan.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 189/2020
Tjänsteskrivelse, Alexandra von Post, daterad 2020-10-29
Samrådsförslag översiktsplan för Åstorps kommun, 
https://gisportal.perstorp.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=9b59b596ee624a66
8a916a5ae47df686
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att inte ha några synpunkter på samrådsförslaget.

Beslut skickas till 
Åstorps kommun
Planarkitekt
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 162

Yttrande över samråd bostadsförsörjningsprogram för Perstorps 
kommun 
KS 2020.0425

Ärendet
Perstorps kommun har tagit fram ett samrådsförslag för bostadsförsörjningsprogram.
Syftet är, utöver att uppfylla lagstiftningens krav, att programmet och den följande 
processen integreras i kommunens målstyrnings- och budgetprocess med 
investeringsplanering. Arbetet har en tydlig koppling till kommunens vision och de 
kommunövergripande målen.
 
Bostadsförsörjningsprogrammet bygger på riktlinjer, mål och strategier för 
bostadsförsörjning, handlingsplan för bostadsförsörjning samt en bostadsmarknadsanalys.
Bostadsmarknadsanalysen redogör för kommunens förutsättningar, framtida behov och 
efterfrågan.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 190/2020
Tjänsteskrivelse, Alexandra von Post, daterad 2020-11-06
Samrådsförslag Bostadsförsörjningsprogram för Perstorps kommun, del 1 – Riktlinjer, 
mål och strategier
Samrådsförslag Bostadsförsörjningsprogram för Perstorps kommun, del 2 – 
Handlingsplan
Rapport – Bostadsmarknasanalys 2020, Perstorps kommun
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att inte ha några synpunkter på Perstorps bostadsförsörjningsprogram.

Beslut skickas till 
Perstorps kommun
Planarkitekt
_____

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 163

Tillbyggnad med hoppgrop vid Sågen 
KS 2013.0847

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i maj i år bland annat att ge teknisk förvaltning i uppdrag att 
projektera och kostnadsberäkna tillbyggnad med hoppgrop vid Sågen till en beräknad 
kostnad om 100 tkr samt att ge teknisk förvaltning i uppdrag att se över andra alternativ 
till placering av hoppgrop.

På arbetsutskottets sammanträde den 18 november informerade fastighetschefen om 
arbetet som gjorts och hur man tänkt gå vidare.
Ledamöterna i arbetsutskottet diskuterde ärendet urifrån finansiering och alternativ till 
placering av hoppgrop. Andra alternativ till hoppgrop har tagits fram och presenterats för 
gymnastikföreningen, som dock menade att dessa inte var tillräckliga utifrån deras 
perspektiv och troligtvis inte skulle användas i den utsträckning man har tänkt sig.

Arbetsutskottet beslutade då att föreslå kommunstyrelsen att finansiering sker genom 
kommunstyrelsens förfogandemedel.

Dagens sammanträde
Vid kommunstyrelsens sammanträde närvarar fastighetschefen och redogör för, för 
tekniska förvaltningen tidigare okända faktorer kring hoppgropen. Dessa faktorer har nu 
lett till att en ny projektering måste till innan beslut om finansiering kan fattas.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 191/2020
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 164

Förfogandemedel för Östra Ljungby friluftsbad 
KS 2018.0585

Ärendet
Friluftsbadet i Östra Ljungby öppnades i somras med kort varsel. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har tagit kostnaden för upprustning och drift men saknar anslag.
Delar av kostnaden, 687 tkr, har finansierats av balanserade projektmedel men dessa är 
nu slut. Ytterligare kostnader på 365 tkr har tillkommit och föreslås täckas genom 
ianspråktagande av kommunstyrelsens anslag till förfogande.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 192/2020
Ekonomniavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-11-02

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att tillskjuta 365 tkr från kommunstyrelsens förfogandemedel för driftbudget till kultur- 
och fritidsnämnden för att täcka återstående kostnader för öppnandet av friluftsbadet i 
Östra Ljungby.

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen
Kultur- och fritidsförvaltningen för kännedom
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 165

Delegationsärenden 
KS 2020.0001

Ärendet
Kansliavdelningen har sammanställt delegeringsärenden inför kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-12-02.

2020-10-14                 Enligt protokoll §§ 177-184                Arbetsutskottet

2020-10-21                 Enligt protokoll §§ 185-195               Arbetsutskottet

Okt 2020                    Parkeringstillstånd                           Handläggare kundtjänst

Sep, okt 2020            Bostadsanpassningsbidrag               Handläggare, tekniska förv.

Okt 2020                   Tillsvidareanställningar

Okt 2020                   Visstidsanställningar
 
Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-11-26
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad

17 (21)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§166

Informationsärenden

Ärendet
Kommunstyrelsen delges information om följande ärenden:
 

 Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18, § 89, Internkontrollplan 2021

 Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18, § 86, Internbudget 2021

 Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18, § 85, Nämndsmål 2021

 Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18, § 90, Omorganisering inom 
verksamhetsområde grundskola och grundsärskola

 Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18, § 91, Lägesbeskrivning av 
verksamhetsområde Vuxna utifrån förändrade förutsättningar

 Protokoll Söderåsens miljöförbund 2020-11-10, § 82, Ekonomisk uppföljning jan-
okt 2020

 Avtal mellan Klippans kommun och Miljöbron Skåne 2021-01-01 - 2023-12-31

 LST Skåne Protokoll 2020-11-19, över inspektion av den gemensamma 
Överförmyndarnämnden 4 K

 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att notera informationen.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 167

Marköverlåtelseavtal avseende fastigheten Smeden 5 
KS 2020.0406

Ärendet
Kommunen har haft kontakt med Jannes Transport AB om att förvärva mark för att 
kunna bedriva sin transportverksamhet på.
Efter Lotsmöte i april 2020 har man enats om en lämplig fastighet att förvärva. Berörd 
fastighet, Smeden 5, har adressen Ravingatan 13, och ligger i västra delen av 
Åbytorpsområdet i Klippan. Fastigheten berörs av detaljplanen 11-KLI-785/71 som 
antogs 1971-05-26. Både vatten- och avloppsledningar samt gata är utbyggt till 
fastigheten.
 
Jan Pedersen har bildat ett fastighetsbolag inför förvärvet av Smeden 5, Klippan Smeden 
5 Fastighets AB, nedan benämnd Köparen.
Förslag till marköverlåtelseavtal är upprättat och godkänt av Köparen. Köpeskilling är 
satt till 75 kr/m² för marken, detta ger en total köpeskilling om 628 650 kr. 
Anslutningsavgift för vatten- och avlopp tillkommer.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 181/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-20
Marköverlåtelseavtal
Karta
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att godkänna tekniska förvaltningens förslag till marköverlåtelseavtal avseende 
fastigheten Smeden 5.

Beslut skickas till 
Markingenjören
Jannes Transport AB
_____

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 168

Hemställan från Kommunalförbundet AV Media Skåne om att anta tre 
nya medlemmar samt godkännande av ny förbundsordning 
KS 2020.0395

Ärendet
Kommunalförbundet AV Medias direktion har vid möte 2020-03-09 och 2020-05-04 
enhälligt fattat beslut om att godkänna de tre kommunerna Kristianstad, Hörby och Höörs 
ansökan om medlemskap. Med anledning därav hemställer direktionen i 
kommunalförbundet AV Media Skåne om att Klippans kommun antar de tre nya 
kommunerna med inträde i förbundet den 1 januari 2021 och i samband med detta även 
godkänner ny förbundsordning att börja gälla från den 1 januari 2021.
 
Utöver att förbundsordningen är uppdaterad utifrån tre nya medlemmar, har den 
uppdaterats med uppgifter om beslut om inkallelseordning, att sammanträda med 
ledamöter på distans samt initiativrätt för revisorerna. Den är även kompletterad med 
uppgifter om att årets resultat ska tillföras det egna kapitalet upp till 9 000 000 kr och att 
överskjutande del ska delas ut till medlemskommunerna. Fördelningen är baserad på 
respektive medlems andel av den totala folkmängden vid ingången av året före 
räkenskapsåret.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 182/2020
Tjänsteutlåtande från kansliavdelningen 2020-10-28
Hemställan från AV Media Skåne inkommen 2020-10-19
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att anta de tre nya kommunerna med inträde i förbundet den 1 januari 2021, samt
 
att godkänna ny förbundsordning som börjar gälla den 1 januari 2021.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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