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Kommunstyrelsen
2021-03-03

Paragrafer
§§15-23

Sekreterare
Kristina P Baron

Ordförande
Hans Bertil Sinclair

Justerande
Ralf Scott

Plats och tid Regnbågen, Östra Teatergatan 7, Klippan kl. 17:00-18:00

Beslutande ledamöter Hans Bertil Sinclair (M) (ordförande)
Johan Pettersson (S) (1:e vice ordförande)
Åsa Edvardsson (SD) (2:e vice ordförande)
Ellinor Varady (M)
Tonny Svensson (M)
Christer Johansson (C)
Boris Svensson (S)
Jonas Luckman (SD)
Andreas Olofsson (SD)
Tommy Cedervall (L)
Robert Larsson (KD)
Ralf Scott (SD)  ersätter Marie Brink (SD)
Kent Lodesjö (S)  ersätter Gunilla Svensson (S)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Paul Gustafsson (S)
Anna Andresen (M)
Börje Norén (C)
Christina Petersson (SD)
Thomas Jelinek (SD)
Oscar Einarsson (SD)
Agnar Helgasson (KD)

Övriga närvarande Tomas Rikse (Kommundirektör)
Hanna Holm (Teknisk chef)
Jan Enberg (Ekonomichef)
Cecilia Christensen (Kanslichef)
Kristina P Baron (Kommunsekreterare)
Sara Persson (Folkhälsostrateg) §17
Martin Tång (Planarkitekt) §21

Utses att justera Ralf Scott

Justeringens plats och 
tid

Kansliavdelningen ,  2021-03-09   10:00
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-03

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 
Organ Kommunstyrelsen
 
Sammanträdesdatum 2021-03-03
 

Datum för anslags 
uppsättande

2021-03-10 Datum för anslags 
nedtagande

2021-04-01

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Kansliavdelningen Klippans kommunhus

 
.................................................Underskrift

Kristina P Baron
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 15 Val av justerare
§ 16 Godkännande av dagordning
§ 17 Redovisning av provtagning för narkotika i avloppsvattnet
§ 18 Yttrande – Möjliga sträckningar för ny stambana Hässleholm - Lund
§ 19 Antagande av nytt reglemente för kommunstyrelsen och 

nämnderna
§ 20 Översiktsplan Svalövs kommun 2021
§ 21 Detaljplan för del av fastigheten Herrevadskloster 2:3, Ny förskola i 

Ljungbyhed
§ 22 Planuppdrag Stidsvig 1:88
§ 23 Delegeringsärenden
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§15

Val av justerare

Ärendet
En justerare ska utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att utse Ralf Scott att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§16

Godkännande av dagordning

Ärendet
Godkännande av dagordning föreligger.
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17

Redovisning av provtagning för narkotika i avloppsvattnet 
KS 2021.0081

Ärendet
Klippans kommun har årligen sedan 2013 tagit prover på avloppsvattnet för 
narkotikaanalys. Prover har tagits vid ungefär samma tidpunkter på året vid vatten- och 
avloppsverken i Klippan och i Ljungbyhed. Syftet med provtagningen är att få en bättre 
kunskapsbaserad lägesbild genom att komplettera resultatet med andra undersökningar så 
som exempelvis levnadsvaneundersökningar och polisens trygghetsmätning.
 

År 2020 var det relativt många kommuner som valde att låta genomföra analyser av sitt 
avloppsvatten. Med anledning av det gjordes en sammanställning av analysrapporterna.
 
Beslutsunderlag
Stabens tjänsteksrkrivelse, 2021-02-12
Sammanställning av analysrapporter rörande droger i avloppsvattnet år 2020
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18

Yttrande – Möjliga sträckningar för ny stambana Hässleholm - Lund 
KS 2020.0059

Ärendet
Trafikverket planerar för en ca 70 km lång ny dubbelspårig stambana för 
höghastighetståg mellan Hässleholm och Lund. Projektet är en delsträcka på en ny 
stambana mellan Stockholm och Malmö. Projektets syfte är snabbare resor mellan 
storstadsregionerna, smidigare arbetspendling och avlastning av Södra stambanan.
Planerad byggstart är 2027-2029 och byggtiden uppskattas till 10 år. Projektet har 
genomfört en lokaliseringsutredning som undersökt tänkbara korridorer där banan kan 
byggas inför samråd 2.
 
Sedan samråd 2 har mer precisa lokaliseringsalternativ tagits fram och presenterats. Det 
ursprungliga utredningsområdet var ca. sju mil långt och tre mil brett. Inom det 
ursprungliga utredningsområde har nu sju mer precisa lokaliseringsalternativ tagits fram 
och av dessa sju alternativ är det tre som sträcker sig inom Klippans kommun. De tre 
alternativen berör Klippans kommun i lika omfattning, det som skiljer alternativen åt är 
stationsläget i Lund.
 
Klippans kommun har under samråd 2 yttrat sig i ärendet gällande korridor för möjlig 
sträckning av ny stambana mellan Hässleholm och Lund.
 
Beslutsunderlag
KSAUA § 14/2021
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-05
Bilaga 1, Yttrande del av ny stambana Hässleholm – Lund, samråd 3, daterad 2021-02-05
Yttrande höghastighetsjärnväg i Klippans östra kommundel, daterat 2020-06-18
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att ställa sig bakom tekniska förvaltningens förslag, bilaga 1, Yttrande del av ny stambana 
Hässleholm – Lund, samråd 3, daterad 20210205, och
 
att översända detsamma till Trafikverket.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Trafikverket
Teknisk chef
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19

Antagande av nytt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna 
KS 2020.0428

Ärendet
Det nya förslaget innebär att reglementena är samlade i ett och samma dokument där den 
första delen innehåller sådant som är gemensamt för samtliga nämnder.
Därefter följer en del för respektive nämnd. Med ett gemensamt dokument för 
reglementena blir det mer överblickbart, mer enhetlighet och därmed en bättre 
kvalitetssäkring.
 
Den gemensamma delen består av för kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma 
bestämmelser, så som uppdrag och verksamhet, behandling av personuppgifter, 
uppföljning, årsredovisning och återrapportering till kommunfullmäktige samt 
arbetsformer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-11-18, § 195, att remittera reglementet 
till nämnderna.
Samtliga nämnder har behandlat reglementet.

Socialnämnden ställer sig bakom förslaget med förändringen att under rubriken 
”Delegering från kommunfullmäktige” föreslås att Socialnämnden fråntas ansvaret att 
fatta beslut om hyressättning i kommunens särskilda boenden samt bostäder med särskild 
service och att detta ansvar placeras hos kommunstyrelsen eller en annan aktör inom 
kommunkoncernen. I en skrivelse från kommundirektören bemöts detta genom att 
framföra att det kommunlala bostadsbolaget Treklövern innehar kompetensen att sätta 
externa hyror, hyresförhandla och system för hyresadministration. Bostadsbolaget skulle 
på uppdrag av socialnämnden kunna göra allt detta.
Efter diskussioner i ägardialog mellan kommunstyrelsen och Treklövern har 
förvaltningen fått i uppdrag att inleda ett arbete med renodling av de olika kommunala 
instansernas fastighetsägande. Det skulle på sikt kunna innebära att kommunen säljer sina 
särskilda boenden för äldre och bostäder med särskild service till Treklövern. I ett läge 
när Treklövern äger de fastigheterna kommer de också att svara för all hantering kring 
hyrorna. Intill dess att vi nått dit är kommunledningsförvaltningens förslag att 
socialnämndens yttrande i nuläget lämnas utan avseende och att socialförvaltningen 
uppmanas att övergångsvis köpa de aktuella tjänsterna från Treklövern.
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att det ska inrättas ett utskott som ska bereda ärenden 
till nämnden. Förvaltningen har inte hanterat denna fråga, då det är ett politiskt 
ställningstagande.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samtliga nämnder föreslår ett tydliggörande av § 14 att ordningen som avses är 
ordförande, förste vice ordförande och därefter andre vice ordförande. Reglementet har 
ändrats därefter.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet åter den 17 februari 2021 och 
beslutade då att lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 16/2021
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-02-01
Kommundirektörens skrivelse, 2021-02-10
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna
SN § 106/2020
BUN § 103/2020
KFN § 149/2020
PBN § 7/2021
 
Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar följande:
Vi i SD Klippan yrkar och ställer oss bakom socialnämndens önskemål att ansvaret för 
hyressättning, hyresförhandlingar och hyresadministration för kommunens särskilda 
boenden samt bostäder med särskild service flyttas från socialnämnden till 
kommunstyrelsen eller annan aktör inom kommunkoncernen, som är bättre lämpade att 
sköta hyressättning och hyresadministration.
 
I övrigt bifall till förslaget.
 
Johan Petersson (S) yrkar i första hand avslag på Åsa Edvardssons yrkande, i andra hand 
yrkar han att stycket om offentliga sammanträden stryks, i tredje hand att en redaktionell 
ändring görs på sidan 8 beträffande förtydligande kring ordförande, 1. vice ordförande 
och 2. vice ordförande i likhet med övriga delar i reglementet,  samt att stryka attsatsen i 
förvaltningens förslag;
 "att i nuläget inte tillmötesgå socialnämndens önskemål om ändrad ansvarsfördelning 
avseende hyreshantering inom särskilda boenden och bostäder med särskild service."
 
Efter överläggning kommer kommunstyrelsen fram till att Åsa Edvardsson och Johan 
Petersson är eniga om att stryka attsatsen "att i nuläget inte tillmötesgå socialnämndens 
önskemål om ändrad ansvarsfördelning avseende hyreshantering inom särskilda boenden 
och bostäder med särskild service."

Åsa Edvardsson återtar därmed sitt yrkande.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Vidare diskuteras kultur- och fritidsnämndens förslag om att införa ett utskott. 
Kommunstyrelsen är enig om att överlåta frågan till Partiöverläggningarna inför 
kommande mandatperiod.
 
Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande beslut:
att anta reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna, att börja gälla från och med 
2021-04-01, samt
 
att nu gällande reglementen därmed upphör att gälla.
 
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller Johan Peterssons yrkande om 
att stryka stycket om offentliga sammanträden samt den redaktionella ändringen på sidan 
8. Kommunstyrelsen bifaller det.
I övrigt beslutar kommunstyrelsen enligt ordförandens förslag.
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att anta reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna, att börja gälla från och med 
2021-04-01, samt
 
att nu gällande reglementen därmed upphör att gälla.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20

Översiktsplan Svalövs kommun 2021 
KS 2021.0056

Ärendet
Svalövs kommun har tagit fram ett granskningsförslag för ny översiktsplan. Föreslagen 
mark- och vattenanvändning möjliggör för tillkommande bostäder i fem av kommunens 
tätorter och återfinns till större delen i centrala och kollektivtrafiknära lägen. Totalt 
möjliggör översiktsplanen för 1710 nya bostäder. Övrig föreslagen markanvändning 
syftar bland annat till utveckling av nya verksamhetsområden i Billeberga, Kågeröd och 
Knutstorp.
 
Klippans kommun ser positivt på föreslagen översiktsplan.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Alexandra von Post, daterad 2021-01-27
Granskningsförslag översiktsplan för Svalövs kommun
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att inte ha några synpunkter på förslaget.

Beslut skickas till 
Svalövs kommun
Planarkitekt
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21

Detaljplan för del av fastigheten Herrevadskloster 2:3, Ny förskola i 
Ljungbyhed 
KS 2021.0063

Ärendet
Kommunstyrelsen har gett Plan- och byggavdelningen i uppdrag att planera för en ny 
förskola inom Herrevadskloster 2:3. Det konstateras att områdets fastighetsbeteckning är 
Herrevadskloster 2:3, inte Hästhagen 2:3, som det har stått i underlagen. Området 
preciserades senare till norr om friluftsbadet. Syftet med detaljplanen är möjliggöra 
uppförande av en ny förskola baserad på arbetet med förskolan Himlabacken.
 
Gällande översiktsplan pekar ut området som ”Intresseområde för ny 
bostadsbebyggelse”. I planen hanteras inte behovet av t.ex. nya skolor eller förskolor, 
Plan- och byggavdelningen bedömer ändå att förslaget överensstämmer med 
Översiktsplanen och Länsstyrelsen granskningsyttrande då behovet av förskolor och 
bostäder går hand i hand.
 
Beslutsunderlag
KSAU §18/2021
Tjänsteskrivelse från planarkitekten, 2021-02-05
Plankarta
Planbeskrivning
 
Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslaget att ställa ut för samråd.
 
Beslut
Kommuntyrelse beslutar
 
att ställa ut förslaget för samråd.
 
Protokollsanteckning
Robert Larsson (KD) medges lämna följande protokollsanteckning:
 
"Med hänvisning till behovet för förskola platser ser vi med oro på tidsaspekten för 
nybyggnationen av förskolan."
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Plan- och byggnämnden
Planarkitekten
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22

Planuppdrag Stidsvig 1:88 
KS 2021.0066

Ärendet
Fastighetsägaren till Stidsvig 1:88 har begärt planbesked för ca. 40 villor inom 
fastigheten. Fastigheten ligger inom ”Intresseområden för ny bostadsbebyggelse” i 
gällande översiktsplan samt stämmer med ställningstagandet om att erbjuda attraktiva 
boenden i alla kommundelar. Idén stämmer också med översiktsplanens inriktning att 
prioritera förtätning inom befintliga orter. Utformning och antal bostäder preciseras i ett 
eventuellt planarbete. Vid ett positivt planbesked kommer ett plankostnadsavtal att 
upprättas mellan sökanden och plan- och byggavdelningen för att reglera åtaganden och 
kostnader.
 
Plan- och byggavdelningen bedömer att arbetet kan påbörjas under 2021 och att planen 
kan vinna lagakraft under 2023.
Klippans kommun äger idag detaljplanerad mark i Stidsvig för ca. 20 villor som är 
oexploaterad.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 17/2021
Tjänsteskrivelse från planarkitekten, 2021-02-05
Karta Stidsvig 1:88
 
Yrkanden
Ralf Scott (SD) yrkar bifall till förslaget.
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att ge ett positivt planbesked till fastighetsägaren för Stidsvig 1:88, och
 
att ge plan- och byggavdelningen i uppdrag att i samråd med fastighetsägaren påbörja 
planarbetet.
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Beslut skickas till 
Plan- och byggnämnden
Planarkitekten
_____

Paragrafen är justerad
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2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23

Delegeringsärenden 
KS 2021.0001

Ärendet
Kansliavdelningen har sammanställt delegeringsärenden inför kommunstyrelsens 
sammanträde 2021-03-03.
 
2021-02-17                 Enligt protokoll §§ 11-19               Arbetsutskottet

Jan 2021                    Bostadsanpassningsbidrag           Handläggare, tekniska förv.

Jan 2020                   Tillsvidareanställningar

Jan 2020                   Visstidsanställningar
 
Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-02-23
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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