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§102 

Val av justeringsperson 
   

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Thomas Jelinek, att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
____
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§103 

Fastställande av föredragningslista 
   

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa föredragningslistan med följande förändring: 

- ärendet ”Information om Klippan fritt från våld” utgår. 
 
____
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§104 

Kommunikationspolicy för Klippans kommun 
2021/511 

Beskrivning av ärendet 
Kommunikationspolicyn beskriver Klippans kommuns gemensamma förhållningssätt i 
informations- och kommunikationsfrågor. Den ska bidra till en samsyn kring vad som menas 
med god kommunikation. Policyn ska användas som utgångspunkt och vägledning för 
strategier, planer och aktiviteter inom området information och kommunikation, i kommunens 
alla verksamheter.   
 
Kommunen har idag Webbpolicy, från 2006, och kommunikationspolicy, från 2016,vilka 
ersätts av denna policy.   
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunikationschef, 2021-09-14 
Nuvarande webbpolicy 
Nuvarande kommunikationspolicy 
Förslag till Kommunikationspolicy för Klippans kommun 
 

Yrkanden 
Åsa Edvardsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering 

Jag yrkar på återremiss av ärendet då jag anser att det inte är fullständigt klart och tydligt.  
I Stycket: Nämnder och chefer. Vilka chefer? 
 
I stycket medarbetare: Kommunens kanaler? Vilka är dessa? Samt kommunens mallar? Vilka 
är dessa och vart finns de? 
 
Slutligen plan för operativ kriskommunikation? Åsyftar det på kommunens eller vilkens? 
 
Johan Petersson (S) yrkar avslag på Åsa Edvardssons återremiss och bifall till arbetutskottets 
förslag. 
 
Ellinor Varady (M) yrkar bifall till arbetutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar i första hand om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
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Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetutskottets förslag och 
finner att man beslutar så. 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till kommunikationspolicy för Klippans kommun  

att förslagna kommunikationspolicy ersätter Webbpolicy från 2006 och 
Kommunikationspolicy från 2016 

 
Reservation 
Åsa Edvardsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

____
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§105 

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 
2021/447 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens delegeringsordning revideras senast under 2015. Sedan dess har 
justeringar och tillägg gjorts, som däremot inte förts in i själva dokumentet 
delegeringsordning. 
Under 2019 och 2020 har en bred översyn gjorts av kommunstyrelsens delegeringsordning för 
att dels få den att stämma med andra dokument, såsom reglemente, vara överensstämmande 
med det sätt vi arbetar på idag men även för att samla beslut om revideringar som gjorts under 
åren. Förvaltningen har sedan avvaktat med att lyfta fram ärenden tills reglementet och 
riktlinjer för markpriser har antagits. 
 
Kansliavdelningens arbete med revideringen har bestått av jämförelse med andra jämnstora 
kommuners delegeringsordningar, träffar med tjänstepersoner från kommunstyrelsens olika 
förvaltningar och avdelningar samt kontroll mot lagar och förordningar.  
 

 

Beslutsunderlag 
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-07-20 
Förslag till ny delegeringsordning för kommunstyrelsen 
 

Yrkanden 

Johan Petersson (S) yrkar följande förändringar: 

Punkt 7.5 Lokala trafikföreskrifter. Delegat ändras till KSAU 

Punkt 7.7 Undantag från lokal trafikföreskrift. Delegat ändras till KSAU 

Punkt 9.2 Beslut i organisationsärenden, mellan förvaltningar, som innebär 
personalförändringar. Delegat ändras till KSAU 

 

Åsa Edvardsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: 

Laghänvisning ska tydliggöras och bilaga 1 (förkortningar) saknas. 
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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. 

Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar anta delegeringsordningen med 
ändringarna från Johan Petersson och finner att kommunstyrelsen beslutar så. 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta delegeringsordning för Kommunstyrelsen, med ovan redovisade förändringar, att 
börja gälla från och med 2021-10-01, samt 

att nu gällande delegeringsordning, antagen 2003-08-06, § 139, därmed upphör att gälla. 

 
Reservation 
Åsa Edvardsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Beslut skickas till 
Samtliga chefer inom kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen 
Kommunikationsavdelningen för uppdatering på webben 

____
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§106 

Lokal trafikföreskrift för tung trafik på Månstorpsgatan i 
Klippan 
2021/345 

Beskrivning av ärendet 
Månstorpsgatan i Klippan klassas som BK4 väg på hela sträckan. BK4 är högsta 
bärighetsklass på väg vilket innebär fordon upp till 74ton. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef 2021-06-09 
Föreskrift INF 2021:09 inkl. tillhörande karta 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lokaltrafikföreskrift INF 2021:09. 

 
 
Beslut skickas till 
Gatu- och parkavdelningen 

____
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§107 

Sammanträdesplan 2022 
2021/462 

Beskrivning av ärendet 
Kansliavdelningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan för kommunstyrelsen, dess 
arbetsutskott och kommunfullmäktige för år 2022. 

Kommunfullmäktige sammanträder på föreslagna datum, kl. 19.00 förutom i december, då 
sammanträdet börjar kl.18.00. 

Kommunstyrelsens sammanträde börjar kl. 17.00 och arbetsutskottet kl. 13.30. 

Kansliavdelningen föreslår för nästa år att sammanträde med kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige även ska hållas i augusti. Detta eftersom det har de senaste åren visat sig 
finnas ett behov av det samt att det är ganska långt mellan sammanträdet i juni och sedan i 
september. Kansliavdelningen föreslår att sammanträdesplanen ska fastställas med 
sammanträde för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i augusti, och att sammanträde 
ställs in om behovet inte skulle finnas. 

 

Beslutsunderlag 
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-08-25 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa följande datum för kommunfullmäktige, 19.00: 

24 januari  29 augusti 
28 februari  26 september 
28 mars  24 oktober 
25 april  28 november 
23 maj  19 december (kl. 18.00) 
27 juni 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att fastställa följande datum: 

Arbetsutskottet kl. 13.30 
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19 januari  17 augusti 
9, 16 februari  14, 28 september 
9, 23 mars  12, 26 oktober 
13, 20 april  9, 16 november 
11, 25 maj  7 december 
15 juni 

Kommunstyrelsen kl. 17.00 

12 januari  17 augusti 
2 februari  7 september 
2 mars  5 oktober 
6 april  2 november 
4 maj  30 november 
8 juni 

 
 
Beslut skickas till 
Nämnderna 
Kansliavdelningen 

____
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§108 

Brandskyddspolicy 
2021/467 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har inte haft någon brandskyddspolicy eller något annat styrande dokument för 
brandskydd på kommunnivå. Därför har kommundireköten upprättat ett förslag till policy. I 
policyn regleras vilka värden som ska skyddas, hur organisation och ansvarsfördelning ska 
tydliggöras, att medarbetare ska utbildas i brandskydd samt att systematiskt 
brandskyddsarbete ska genomföras i hela organisationen.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av kommundirektör, 2021-09-03 
Förslag till brandskyddspolicy för Klippans kommun 
För kännedom bifogas följande dokument som utfärdas av förvaltningen: 

 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) i Klippan 
 Delegation till brandskyddsansvarig 
 Blankett för returnering av brandskyddsansvar 
 Uppdrag till brandskyddskontrollant 
 Checklista internkontroll brandskydd i Klippans kommun 

Utöver ovan uppräknade dokument finns sedan tidigare en relevant gränsdragningslista 
mellan fastighetsavdelningens brandskyddsansvar som fastighetsägare respektive 
förvaltningarnas (internhyresgästens) ansvar som verksamhetsutövare. 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att anta föreliggande förslag till brandskyddspolicy för Klippans kommun. 

 
Beslut skickas till 
Samtliga nämnder  
Kommundirektör och förvaltningschefer 
Fastighetsavdelningen 
HR-avdelningen 
Kommunikationsavdelningen 
Säkerhetssamordnare 
Räddningstjänsten 
____
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§109 

Rese- och mötespolicy med tillhörande riktlinje 
2021/470 

Beskrivning av ärendet 
Klippans kommun har i nuläget en antagen policy inklusive riktlinje som anger direktiv kring 
tjänstepersoners resande. Denna är daterad 2016 och följer således inte våra nya riktlinjer för 
styrdokument. Innehållet i nuvarande policy är dessutom bitvis inaktuellt och i behov av 
uppdatering utifrån de förändringar som skett sedan det att dokumentet antogs. Av dessa 
anledningar föreslås nu en ny policy med tillhörande riktlinje. 
 
Den nya policyn anger en strävan efter att minska miljöbelastningen samt främjandet av 
kostnads- och tidseffektivitet. Den fastslås också hur kommunens samtliga möten och resor 
ska fylla ett för verksamheten väl motiverat behov och att ruttoptimering för effektiviserad 
varudistribution är prioriterat. Den tillhörande riktlinjen ger verksamheten mer konkreta 
direktiv i samband med resor och möten, samtidigt som den lämnar öppet för enskilda 
verksamheter att forma egna underliggande rutiner som är relevanta och optimala för just 
deras resande och möten. 

 

Beslutsunderlag 
Nuvarande resepolicy 
Förslag till ny Policy för resor och möten 
Förslag till nya Riktlinjer för resor och möten 

 
Yrkanden 
Ellinor Varady (M) yrkar följande ändringar i riktlinjerna: 

Under Bakgrund och sammanfattning ska följande mening tas bort; ”I viss utsträckning 
påverkar riktlinjen även resor till och från arbetet.” 

Under rubriken Avvägning vid resor och möten utifrån behovstrappa ska följande stycke tas 
bort; ”Målet är att så långt som möjligt hålla möten på distans och undvika resor eftersom 
det är bäst för miljön samt mest tids- och kostnadseffektivt. Samtidigt ska nyttan med mötet 
och resan vägas in. I de fall det bedöms finnas ett för verksamheten väl motiverat syfte och 
värde i att ha ett fysiskt möte eller att göra en resa ska så ske.” 

Under rubriken Resor till och från arbetet ska följande tas bort: 

”Följande åtgärder bör vidtas i de verksamheter där det är möjligt och behov finns, för att 
främja ett hållbart resande till och från tjänstestället/arbetsplatsen:” 
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 Det bör finnas väderskyddad cykelparkering.  

 Det bör finnas duschmöjligheter och plats för förvaring av arbetskläder för 
cykelpendlare.  

 Arbetsgivaren bör bereda möjlighet för hemarbete.” 

Ellinor Varady yrkar följande tillägg under Rubriken Resor till och från arbetet: 

Arbetstagaren kan vid lämpliga tillfällen ges möjlighet för distansarbete när 
arbetsuppgifterna så medger. 

 

Åsa Edvardsson (SD) yrkar att ”köra elscoter” läggs till under rubriken Resor till och från 
arbetet. 

Johan Petersson (S) yrkar avslag på Åsa Edvardssons tilläggsyrkande. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar i första hans om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ellinor Varadys 
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller dessa. 

Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Åsa Edvardssons 
yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att anta föreslagen policy för resor och möten; samt 
 
att upphäva nuvarande resepolicy. 
 
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan beslutar kommunstyrelsen att 
anta föreslagen riktlinje för resor och möten 
 

 
 
Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

____
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§110 

Bildande av stiftelsen Lars Anderssons minne 
2021/471 

Beskrivning av ärendet 
Lars Andersson, boende i Östra Ljungby, avled 2020. I sitt testamente uttrycker han sin vilja 
att, utöver vissa legat, låta kvarlåtenskapen tillfalla en stiftelse ”Stiftelsen Lars Anderssons 
minne”. Stiftelsens ändamål ska vara att bidra till föreningslivet i Östra Ljungby samt att bidra 
till rekreation för boende på Östra Ljungby ålderdomshem. 

Stiftelsen ska enligt testamentet förvaltas av en styrelse som utses av Klippans kommun. 
Styrelsen skall bestå av tre ledamöter. Styrelseuppdraget skall gälla tills vidare utan bestämd 
mandattid.  

Stiftelsens ursprungskapital ska bibehållas oförändrat och endast avkastningen får delas ut. 
Av avkastningen ska 1/10 läggas till ursprungskapitalet. 5/10 ska delas ut till föreningslivet i 
Östra Ljungby och 4/10 skall delas ut till Östra Ljungby ålderdomshem. Det finns i övrigt 
inga villkor för hur utdelning från stiftelsen ska göras. 

Stiftelsen ska stå under tillsyn av Länsstyrelsen i Skåne. 

Bouppteckning har genomförts och testamentet har vunnit laga kraft. Kvarlåtenskapen består i 
huvudsak av en fastighet, likvida medel, fondplaceringar och värdepapper. 

 

Beslutsunderlag 
Lars Anderssons testamente daterat Östra Ljungby 2015-09-01 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2021-09-08 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att tacksamt motta arvet efter Lars Andersson, 

att bilda stiftelsen ”Stiftelsen Lars Anderssons minne”, 

att till styrelse för stiftelsen Lars Anderssons minne utse Hans Bertil Sinclair, Johan Petersson 
och Åsa Edvardsson,  

att uppdra till ekonomichefen att genomföra nödvändiga åtgärder för stiftelsens bildande och 
skiftning av arvet efter Lars Andersson till stiftelsen, samt 

att tillställa kommunstyrelsen årsredovisningen. 
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Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 

____
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§111 

Yttrande över remiss av SOU 2021:36 Godemän och 
förvaltare - en översyn 
2021/318 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 18 juli 2019 att tillsätta en särskild utredare att göra en översyn av 
reglerna om gode män och förvaltare (ställföreträdare). Uppdraget har ytterst syftat till att 
försöka säkerställa att de människor som är i behov av en ställföreträdare ska kunna lita på att 
de får den hjälp och det stöd de behöver. Justitiedepartementet har skickat utredningen på 
remiss till ett antal myndigheter och organisationer, bland annat Klippans kommun. 

Utredningen, som identifierat ett flertal behov inom området, har resulterat i förslag som 
innebär regeländringar med tydligare krav och förbättringar för de personer som har behov av 
en god man eller förvaltare. Förslagen syftar bland annat till att åstadkomma: 

 bättre stöd till och stärkt ställning för huvudmännen, 
 bättre möjligheter att rekrytera och behålla kompetenta ställföreträdare, 
 bättre förutsättningar för ställföreträdare att utföra sina uppdrag på ett bra sätt, 
 högre kvalitet i ställföreträdarnas och överförmyndarnas verksamhet, 
 bättre styrning och tillsyn över landets ställföreträdare och 

överförmyndarverksamheter, 
 effektivare beslutsfattande i ärenden om godmanskap, 
 ökade förutsättningar för att över tid behålla det ideella inslaget i 

ställföreträdarsystemet. 

Merparten av förslagen ska träda i kraft den 1 januari 2023 och förslag om 
överförmyndarnämnd som obligatoriska organisationsformen ska träda i kraft den 1 januari 
2027. 

Den gemensamma överförmyndarnämnden 4 K, som yttrat sig över remissen, är positiv till en 
översyn av reglerna om gode män och förvaltare och är på det stora hela även positiv till den 
utskickade remissen. Flera av förslagen i remissen behöver dock utredas och förtydligas 
ytterligare. Överförmyndarnämnden anser att remissen har tagits fram för fort utan att ha 
blivit ordentligt bearbetad och den därför bör skickas tillbaka för ytterligare en översyn innan 
den återigen skickas ut på ytterligare en remissrunda.   
 
De ekonomiska konsekvenserna noteras då flera av förslagen innebära ökade kostnader för 
kommunerna. Enligt SKR:s beräkningar blir kommunernas kostnader högre än det ökade 
generella statsbidraget som förslås i remissen. 
 
Kansliavdelningen förslår att kommunstyrelsen antar överförmyndarnämndens förslag till 
yttrande som sitt eget.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kansliavdelningen 2021-09-16 
Protokollsutdrag överförmyndarnämnden 2021-09-07 § 34 
Yttrande över remiss SOU 2021:36 Godemän och förvaltare - en översyn  
Remiss SOU 2021:36 Godemän och förvaltare - en översyn  
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta överförmyndarnämndens förslag till yttrande som sitt eget, samt 

att översända detsamma till Justitiedepartementet. 

 
 
Beslut skickas till 
Justitiedepartementet (senast den 8 oktober med diarienummer Ju2021/01883 till 
ju.remissvar@regeringskansliet.se och ju.L2@regeringskansliet.se) 

Överförmyndarnämnden (för kännedom) 

____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

2021-10-06 

§112 

Söderåsens miljöförbunds halvårsredovisning 
2021/469 

Beskrivning av ärendet 
Söderåsens Miljöförbund har upprättat halvårsredovisning för 2021.  
Resultatet per 2021-06-30 uppgår till -405 tkr och prognos per 2021-12-31 indikerar ett 
resultat för helåret på -100 tkr. Budgeterat resultat för 2021 uppgår till +359 tkr. Det ger en 
negativ budgetavvikelse för helåret på 459 tkr vilket är väsentligt lägre än tidigare befarat 
underskott. 
 

Underskottet är relaterat till den tillsynsskuld på 1 400 timmar som uppstod 2020 då covid-19 
kraftigt påverkade möjligheterna att göra tillsynsbesök. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse; Halvårsredovisning 
Söderåsens miljöförbunds halvårsredovisning  
Halvårsredovisning 2021 
Uppföljning 2021 Övergripande mål och delmål 
Bilaga; Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 
Bilaga 2 
 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

 
 
Beslut skickas till 
Söderåsens miljöförbund 

____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

2021-10-06 

§113 

Delårsbokslut 2021 för Räddningsnämnden 
2021/506 

Beskrivning av ärendet 
Räddningsnämnden för Åstorps och Klippans kommuner har upprättat delårsbokslut per 
2021-08-31. Resultatet per 2021-08-31 uppgår till -0,6 mnkr. Prognos för helåret 2021 är ett 
resultat på -0,4 mnkr vilket ger en negativ budgetavvikelse på 0,4 mnkr. Budgetavvikelsen är 
framförallt relaterad till högre kostnader för deltidsbrandmännens avtalsenliga löneökningar 
och OB-kostnader för heltidspersonal i den nya organisationen. 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll Räddningsnämnden delårsbokslut 
Delårsbokslut 2021 för Räddningsnämnden 
 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen 

 
 
Beslut skickas till 
Räddningsnämnden i Åstorps kommun 

____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

2021-10-06 

§114 

Riktlinjer för informationssäkerhet 
2021/505 

Beskrivning av ärendet 
I revisionens granskning 2020 av kommunens informationssäkerhet framkom att kommunen 
hade brister i de styrande dokumenten för informationssäkerhet. 
 
Kommunen har därför inlett ett arbete för att uppdatera de styrande dokumenten. Det första 
steget var en ny it-policy, som antogs i kommunfullmäktige 2021-05-24. I policyn fastställs 
att det är kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för kommunens 
informationssäkerhetsarbete. 
 
Riktlinjer för informationssäkerhet är det första steget i kommunstyrelsens styrning av 
informationssäkerhetsarbetet. 
 
Riktlinjernas syfte är att fastställa hur arbetet med informationssäkerhet ska bedrivas. I 
dokumentet definieras de viktiga begrepp och dokumentationer, och de roller och ansvar som 
behövs för att kommunen ska bedriva ett systematiskt och kontinuerligt 
informationssäkerhetsarbete. 
 
Så snart riktlinjerna är fastställda kommer det praktiska informationssäkerhetsarbetet starta i 
verksamheterna. 

 

Beslutsunderlag 
Stategens tjänsteskrivelse. 2021-09-10 
Förslag till riktlinjer för informationssäkerhet 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Riktlinjer för informationssäkerhet. 

 
 
Beslut skickas till 
Förvaltningarna  
Kommundirektör 

____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

2021-10-06 

§115 

Delårsrapport för kommunstyrelsen per 2021-08-31 
2021/508 

Beskrivning av ärendet 
Delårsrapport för kommunstyrelsen verksamheter har upprättats per 2021-08-31. Rapporten 
redogör för verksamhet och ekonomi under perioden fram till 2021-08-31 och för den 
förväntade utvecklingen under resten av året.  
 
Kommunstyrelsens resultat uppgår per 2021-08-31 till -73,8 mnkr och prognosen för helåret 
redovisar ett förväntad positiv budgetavvikelse på 2,3 mnkr där 2,1 mnkr avser 
kommunledningsförvaltningen och 0,2 mnkr avser teknisk förvaltning.  

 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2021-09-23 
Delårsrapport per 2021-08-31 kommunstyrelsen 
Ekonomichefens muntliga dragning på sammanträdet 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna delårsbokslutet för kommunstyrelsen per 2021-08-31. 

 
 
Beslut skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
Teknisk förvaltning  
Ekonomiavdelning 

____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

2021-10-06 

§116 

Delårsrapport för Klippans kommun per 2021-08-31 
2021/508 

Beskrivning av ärendet 
Delårsrapport för Klippans kommun har upprättats per 2021-08-31. Rapporten redogör för 
verksamhet och ekonomi under perioden fram till 2021-08-31 och den förväntade 
utvecklingen under resten av verksamhetsåret 2021. 
 
Kommunens resultat per 2021-08-31 uppgår till 58,4 mnkr. Prognosen för årets resultat per 
2021-12-31 uppgår till 44,1 mnkr vilket är betydligt högre än det budgeterade resultatet på 
22,0 mnkr. 
 
Koncernbolaget Bostads AB Treklövern redovisar lägre resultat än föregående år men 
prognos för helåret i linje med budget medan NÅRAB redovisar ett bättre resultat än 
föregående år och en prognos för helåret som är något bättre än budget. 
 
Merparten av målen kommer att följas upp i samband med årsbokslutet. 
 
Prognos för helåret 2021 indikerar ett resultat som är väsentligt bättre den långsiktiga 
målsättningen på 2 procent av skatteintäkter och bidrag. Målen för god ekonomisk 
hushållning bedöms kunna uppnås 2021, såväl när det gäller koncernen som för kommunen. 
 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2021-09-23 
Delårsrapport 2021 
Ekonomichefens muntliga dragning på sammanträdet 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna delårsbokslutet för Klippans kommun per 2021-08-31. 

 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
Revisonen 
____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

2021-10-06 

§117 

Rapportering av ej verkställda beslut inom SoL och LSS 
2021/474 

Beskrivning av ärendet 
Det åligger kommunen att kvartalsvis rapportera in ej verkställda beslut till  
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. De ärenden som ska rapporteras är de där  
verkställighet dröjt mer än tre månader från beslutsdatum. I rapporten ska framgå när  
beslut är fattat, om ärendet är verkställt eller ej samt skälet till fördröjningen. Rapport  
är inlämnad till IVO. 

Socialnämnden rapporterar sammanställning för ej verkställda beslut för andra kvartalet 2021. 

 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 67/2021 
Rapport av ej verkställda beslut andra kvartalet 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen. 
 
 
Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

____

26



  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

2021-10-06 

§118 

Förslag till marköverlåtelseavtal mellan Klippans kommun 
och Nårab avseende fastigheterna Brännaren 13 och del av 
Klippan 3:4 
2021/516 

Beskrivning av ärendet 
Meccom har till kommunen anmält intresse att komma över den fastighet (Brännaren 13) som 
idag ägs av Nårab och nyttjas för Klippans återvinningscentral (ÅVC). Meccom är mycket 
expansivt och har under en längre tid förtätat på sin fastighet med nya byggnader och även 
köpt intilliggande fastigheter som även de bebyggts. Nårabs fastighet gränsar till Meccom 
som vill köpa den för ytterligare expansionsmöjligheter, vilket är positivt för kommunen. 

Från kommunens sida kan det vara lämpligt att byta till sig Nårabs fastighet för att dels på sikt 
kunna dra fram gata och g/c-väg till en ny pendlarparkering söder om järnvägen dels kunna 
avyttra merparten av fastigheten till Meccom. Det kan också vara en fördel att få bort ÅVCn 
från det centrala läge den idag har för att minska belastningen av såväl tung trafik som 
”kundernas” biltrafik. 

Kommunen har tillsammans med Nårab tagit fram marköverlåtelseavtal för respektive 
fastighet, del av Klippan 3:4 och Brännaren 13. De frågetecken som kvarstod vid 
arbetsutskottets sammanträde har hanterats och kommundirektören redogör för de 
diskussioner och förändringar kring avtalen som förts med Nårab samt för det förslag som nu 
presenteras. Utöver det som redovisas i de avtal som skickats ut föreslås en ändring i 
Brännaren-avtalet, enligt följande: med undantag av kostnaderna för marksanering på 
Brännaren på sista raden i p 16. 

 

Beslutsunderlag 
Marköverlåtelseavtal för del av Klippan 3:4 
Marköverlåtelseavtal för Brännaren 13 
Tjänsteskrivelse från Tekniska förvaltningen, 2021-09-23 
 

Yrkanden 
Hans Bertil Sinclair (M) yrkar bifall till föreliggande förslag, som presenteras av 
kommundirektören. I yrkandet instämmer även Johan Petersson (S) och Ellinor Varady (M).  

Andreas Olofsson (SD) yrkar bifall till marköverlåtelseavtalet gällande fastigheten Brännaren 
13 samt att återremittera marköverlåtelseavtalet gällande fastighet Klippan 3:4 för att en 
konsekvensanalys ska tas fram. 
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

2021-10-06 

 

Beslutsgång 
Ordföranden meddelar att det föreligger två förslag till beslut och ställer dessa motvarandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 

Votering begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för ordförandens förslag 
Nej-röst för Andreas Olofssons förslag 

Omröstningsresultat 
Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt ordförandens förslag. Se 
voteringslista. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
  
att godkänna marköverlåtelseavtalet berörande del av Klippan 3:4 och marköverlåtelseavtalet 
berörande Brännaren 13, med ovan redovisade tillägg, samt 
 

att avsätta medel i budgeten för genomförande av markbytet såsom avstyckning, lagfart och 
projektering samt anläggande av ny ÅVC. 

Jäv 
Ralf Scott (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 
 
Reservation 
Ledamöterna i Sverigedemokraternas partigrupp reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 
 
 
 
Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
____ 
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

2021-10-06 

 
 
Voteringslista 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Hans Bertil Sinclair (M) X   
Johan Petersson (S) X   
Åsa Edvardsson (SD)  X  
Ellinor Varady (M) X   
Tonny Svensson (M) X   
Christer Johansson (C) X   
Boris Svensson (S) X   
Gunilla Svensson (S) X   
Jonas Luckmann (SD)  X  
Andreas Olofsson (SD)  X  
Thomas Jelinek (SD)  X  
Tommy Cedervall (-) X   
Robert Larsson (KD) X   
Resultat 9 4  
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

2021-10-06 

§119 

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner 
2021/519 

Beskrivning av ärendet 
Två gånger årligen, april och oktober, ska en redovisning till kommunfullmäktige göras 
av inlämnade motioner vars beredning ej slutförts. Kansliavdelningen har sammanställt 
en lista över motionerna med beskrivning av var ärendet ligger. I nuläget är det 14 
motioner som inte är färdigbehandlade. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen, 2021-09-22 
Redovisning, 2021-09-17 
 

Beslut 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att notera informationen 

 
 
Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

2021-10-06 

§120 

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut 
2021/520 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har ett övergripande uppsikts-, lednings- och samordningsansvar för 
hela kommunens verksamhet. I kommunstyrelsens roll ingår bland annat att säkerställa 
att kommunfullmäktiges beslut, men även egna beslut fattade av styrelsen, verkställs. 
 
Enligt rutinen är redovisning två gånger per år till kommunfullmäktige, en del i den 
systematiska uppföljningen. Ej verkställda beslut följer med i redovisningen tills de är 
verkställda. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen, 2021-09-22 
Uppföljning, 2021-09-22 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att notera informationen. 

 
 
Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

2021-10-06 

§121 

Delegeringsärenden 
2021/290 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstepersoner 
enligt antagen delegeringsordning. Dessa beslut redovisas till kommunstyrelsen. 
Kansliavdelningen har sammanställt en lista för perioden september. 

 

Beslutsunderlag 
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-09-30 
Redovisning av delegeringsbeslut, skapad 2021-09-30 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

 
 
Beslut skickas till 
Kansliet 

____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

2021-10-06 

§122 

Informationsärenden 
   

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges information om följande ärenden: 

- Samordningsförbundet NNV Skånes protokoll från styrelsemöte 2021-09-09, Hid. 
2021.727 

- Delårsrapport Samordningsförbundet NNV Skåne 2021, 2021.753 
-  Protokoll Räddningsnämnden 2021-09-07, Hid. 2021.650 

 

Beslutsunderlag 
Samordningsförbundet NNV Skånes protokoll från styrelsemöte 2021-09-09, Hid. 2021.727 
Delårsrapport Samordningsförbundet NNV Skåne 2021, 2021.753 
Protokoll Räddningsnämnden 2021-09-07, Hid. 2021.650 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 
 
____
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