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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§24

Val av justerare

Ärendet
En justerare ska utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att utse Marie Brink att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
_____

  

Paragrafen är justerad
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2021-04-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§25

Godkännande av dagordning

Ärendet
Godkännande av dagordning föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26

Förslag till ny Arbetsmiljöpolicy 
KS 2021.0085

Ärendet
HR-avdelningen har tagit fram förslag på ny Arbetsmiljöpolicy som stärker det främjande 
och förebyggande arbetsmiljöarbetet, en modernare syn på det annars traditionella sättet 
att arbeta med våra medarbetares organisatoriska, sociala, psykiska och fysiska 
arbetsmiljö som ska ge goda förutsättningar för medarbetarna att känna sig trygga och ha 
en god arbetsmiljö.
 
Arbetsmiljöpolicyn styr det övergripande arbetsmiljöarbetet i Klippans kommun. En bra 
arbetsmiljö med välfungerande arbetsmiljöarbete är en del i att vara en attraktiv 
arbetsgivare.

Beslutsunderlag
KSAU § 23/2021
HR-chefens tjänsteskrivelse, 2021-02-18
Förslag till Arbetsmiljöpolicy

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att anta Arbetsmiljöpolicy för Klippans kommun att börja gälla från 1 maj 2021, samt
 
att nu gällande arbetsmiljöpolicy därmed upphör att gälla.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27

Uppgiftsfördelning för arbetsmiljöarbetet 
KS 2021.0099

Ärendet
Utifrån gällande lagstiftning och för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
genomföras och följas upp, ska en tydlig ansvars och uppgiftsfördelning finnas för 
samtliga verksamheter inom kommunen. Uppgiftsfördelningen av arbetsmiljöarbetet är 
reviderad för att uppdatera och förtydliga ansvaret på olika nivåer.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 24/2021
HR-avdelningens tjänsteskrivelse, 2020-02-22
Förslag på riktlinjer för fördelning av arbetsmijöuppgifter
 
Yrkanden
Jonas Luckmann (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att anta “Riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter” att gälla från och med 1 maj 
2021,
 
att nu gällande riktlinjer därmed upphör att gälla, samt
 
att beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att anta 
Arbetsmiljöpolicy för Klippans kommun.

Beslut skickas till 
HR-chef
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28

Policy för riskbruk, missbruk och beroende 
KS 2021.0100

Ärendet
HR-avdelningen har uppdaterat och aktualiserat policyn för riskbruk, missbruk och 
beroende.
Till policyn har tillförts spelberoende eftersom det skett en allmän ökning av möjligheter 
till digitala spelformer på till exempel nätbaserade casinon, och därmed ett mer utbrett 
beroende. Den tidigare obligatoriska alkohol och drogundersökningen före anställning 
föreslås ersättas med en möjlighet för respektive Förvaltningschef att besluta om sådan 
undersökning ska genomföras utifrån den verksamhet medarbetaren ska tillhöra.
 

Beslutsunderlag
KSAU § 35/2021
HR-avdelningens tjänsteskrivelse, 2021-02-21
Förslag till policy för riskbruk, missbruk och beroende

Beslut
Kommunstyrelsen förelsår att kommunfullmäktige beslutar

att anta Policy för riskbruk, missbruk och beroende att börja gälla från och med 2021-05-
01, och
 
att nu gällande alkohol- och drogpolicy, därmed upphör att gälla.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29

Uppföljning av utförd intern kontroll 2020 avseende 
kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen 
KS 2019.0451

Ärendet
I kommunledningsförvaltningens plan för internkontroll 2020 fanns 24 identifierade 
risker med tillhörande kontrollmoment. Sju av dessa kontrollmoment har under 2020 
visat på avvikelser, tre moment är av olika anledningar inte utförda och resterande har 
passerat kontroll utan avvikelser.
 
I tekniska förvaltningens internkontrollplan för 2020 fanns sju identifierade risker med 
tillhörande kontrollmoment. Ingen av dessa har visat på avvikelser.

Beslutsunderlag
KSAU § 39/2021
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, 2021-03-03
Sammanställning av internkontrollplan 2020, bilaga 1 och bilaga 2
 
Yrkanden
ÅSa Edvardsson (SD) yrkar bifall till förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisning av uppföljning av internkontrollplan för 
kommunledningsförvaltningen samt tekniska förvaltningen för 2020.

Beslut skickas till 
Kommundirektör
Stabschef
Ekonomiavdelning
Tekniska förvaltningen
_____

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30

Årsredovisning 2020 
KS 2020.0349

Ärendet
Årsredovisning har upprättats för 2020 med redogörelse över måluppfyllelse för de 
beslutade fullmäktigemålen.
 
Kommunen har sex fullmäktigemål och ett inriktningsmål för varje enskild nämnd. 
Måluppfyllelsen för dessa mäts generellt genom utfallet av nämndernas mål och uppdrag, 
tillsammans med statistik och resultat från undersökningar och mätningar när sådana 
finns att tillgå. Tre av fullmäktigemålen bedöms vara fullgott uppfyllda, medan 
resterande bedöms vara på god väg att uppfyllas men att visst arbete för detta kvarstår.
 
Kommunkoncernen redovisar per 2020-12-31 ett resultat på 22,2 mnkr vilket är lägre än 
föregående år, framförallt på grund av lägre resultat för kommunen. Kommunens resultat 
uppgår till 14,5 mnkr vilket är lägre än det budgeterade resultatet på 23,7 mnkr. 
Resultatet belastas dock, i enlighet med KF-beslut, av en större jämförelsestörande 
kostnad för samfinansiering av infrastruktur om 87 mnkr. Kostnaden avser hela 
kommunens åtagande för ny bro över spårområdet i anslutning till Klippans 
järnvägsstation, där projektstart planeras till 2025. Det finansiella målet för god 
ekonomisk hushållning, att resultatet långsiktigt ska uppgå till 2 % av skatter och 
statsbidrag, uppnås därför inte för det enskilda året 2020 men uppnås väl sett över den 
senast 5-årsperioden. Justerat för åtagandet för bron har kommunen ett mycket starkt 
resultat 2020.
 
Resultatnivån påverkas också av stora extra statsbidrag och kostnadsersättningar för 
pandemin och verksamheterna kunnat kompenseras för sina pandemirelaterade kostnader. 
Budgetavvikelserna på nämndnivå är marginella bortsett ett större överskott för 
kommunstyrelsen. Kostnadsutveckling behöver för de kommande åren hanteras inom den 
löpande verksamheten inte minst med hänsyn till de höga planerade investeringarna.
Resultatnivå och självfinansieringsgrad måste upprätthållas då ökad upplåning och 
försvagad soliditet riskerar att minska det framtida konsumtionsutrymmet.

Beslutsunderlag
KSAU § 33/2021
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-03-17
Bilaga 1 Årsredovisning Klippans kommun 2020

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att godkänna årsredovisning 2020 för Klippans kommun samt
 
att kommunstyrelsen och övriga nämnder, samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ 
beviljas ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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2021-04-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31

Kompletteringsbudget 2021 
KS 2021.0145

Ärendet
Kompletteringsbudgeten innehåller nämndernas överskott och underskott samt ej 
avslutade investeringsanslag som efter bokslutsberedning föreslås överföras till 2021.
Dessutom innehåller kompletteringsbudgeten förändringar som inte var kända när budget 
2021 beslutades samt i vissa fall särskild finansiering som i beslut hänskjutits till 
kompletteringsbudget.
Årets driftresultat ökar från 10,2 mnkr till 22,0 mnkr. Nämnderna har fått ökade anslag på 
10,8 mnkr, exklusive volymförändringarna på BUN.  Kompletteringsbudgeten och ökat 
årsresultat har finansierats genom förbättrad skatteprognos samt borttag av årlig kostnad 
för gångbron över järnvägen, då hela kostnaden för bron togs 2020 istället (KF§4/21).
Årets investeringsnivå ökar från 267,3 mnkr till 338,1 mnkr. Ökningen beror framförallt 
på försenade investeringar som förs över till 2021. Ett RTI-projekt (staten finansierar 
50%) gällande GC-vägar, har tillkommit 2021 efter beslut av Trafikverket. Dessutom har 
uppdateringar gjorts kring investeringsprojekten för VA.
Volymförändringar inom förskola/skola har beaktats och ersätts utifrån faktiskt antal 
elever den 15 februari samt en prognos för hösten 2021. Regleringen sker enligt den 
fastställda snittpeng per elev som gäller för 2021. För kommunens egen verksamhet sker 
regleringen exklusive lokalkostnader. Volymförändringarna innebär ett avdrag på cirka 
5,2 mnkr av barn- och utbildningsnämndens budgetram.
Till hösten kommer en ny avstämning ske som grundar sig på mätningen den 15 
september. Även denna reglering kommer justera budgetramen på barn- och 
utbildningsnämnden.
 

Beslutsunderlag
KSAU § 34/2021
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-03-15
Bilaga 1, Kompletteringsbudget, specifikation
Bilaga 2, Verksamhetsområdenas avräkning 2020, över och underskott
Bilaga 3, Reviderad investeringsplan 2021
Bilaga 4, Elevvolymer för barn- och utbildningsnämnden
 
Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslaget.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att kommunstyrelsen under 2021 har rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder, 
med totalt 331 mnkr för i budgeten upptagna projekt
 
att fastställa kompletteringsbudget 1/2021 i enlighet med bilaga 1
 
att volymförändringar avseende elever inom förskola/skola ersätts enligt bilaga 4 samt att
 
ny budgetreglering görs till hösten utifrån mätningen den 15 september.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32

Familjen Helsingborgs Prioriteringar för infrastruktur och 
kollektivtrafik 
KS 2021.0038

Ärendet
Familjen Helsingborg lyfter fram de prioriterade satsningar på transportinfrastruktur som 
vi tillsammans driver regionalt, nationellt och internationellt. Prioriteringarna revideras 
vart fjärde år med syfte att vara ett underlag till nationella och regionala planer och 
trafikförsörjningsprogram.
 
De prioriteringar som berör Klippans kommun är:

I Nationell plan 2018-2029
- Skånebanan, 160 km/h Åstorp-Hässleholm (färdigställande senast december år 2022)
- Skånebanan, partiellt dubbelspår Klippan-Hyllstofta (färdigställande senast år 2027)

Därutöver:
- Skånebanan, dubbelspår Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad (etappvis förstärkning 
med partiella dubbelspår på sträckan Helsingborg-Kristianstad)
- Väg 21 Klippan-Hyllstofta (utbyggnad av mötesseparering på väg 21 längs sträckan 
Klippan-Hyllstofta)
- Väg 13 Ängelholm-Klippan-Ljungbyhed (åtgärdsvalsstudie för väg 13 Ängelholm-
Klippan-Ljungbyhed senast år 2025)
- Väg 108 Örkelljunga-Perstorp-Ljungbyhed (åtgärdsvalsstudie för väg 108, Örkelljunga-
Ljungbyhed senast år 2023)
- Snabbare tågförbindelse längs Skånebanan (trafikering med snabba regionaltåg med 
trafikstart när Västkustbanan och Skånebanan har tillräcklig kapacitet och standard)
- Genomförande av regionalt superbusskoncept (Införande av regionalt superbusskoncept 
på sträckan Helsingborg- Markaryd senast år 2022)
- Örkelljunga-Lund, bussförbindelse (En regionbusslinje på sträckan Örkelljunga-
Ljungbyhed-Lund pekas ut i det regionala trafikförsörjningsprogrammet)
- Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd, genomgående bussförbindelse (Att regionbusslinje 
521 slås ihop med SkåneExpressen 10 så snart det är möjlig)
- Familjen Helsingborgs kommuner prioriterar tillsammans satsningar för att uppnå säkra 
och gena cykelförbindelser mellan huvudorterna samt attraktiva leder för rekreativ 
cykling. (Aktuella brister i cykelnätet pekas ut i karta)
 

Beslutsunderlag
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KSAU § 25/2021
Planarkitektens tjänsteskrivelse, 2021-02-12
Protokollsutdrag från Familjen Helsingborgs styrelse samt inlämnad reservation.
Prioriteringarna presenteras i en storymap som nås via länken: 
https://storymaps.arcgis.com/stories/c3ff50ebd0f9400e821eb936296c8d81
Johan Lindbergs skrivelse

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och 
kollektivtrafik.

Beslut skickas till 
Planarkitekt
Famljen Helsingborg
____

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33

Planbesked Blåsippan 17 
KS 2021.0107

Ärendet
Fastighetsägaren till Blåsippan 17 har begärt planbesked för cirka 28 lägenheter inom 
fastigheten.

Fastigheten är belägen i Klippans tätort och förslaget ligger därmed med linje med 
översiktsplanens inriktning att prioritera förtätning inom befintliga orter samt stämmer 
med ställningstagandet om att prioritera förtätning i kollektivtrafiknära lägen.

Syftet med planen är att möjliggöra bostäder inom fastigheten. En ny detaljplan skulle 
kunna möjliggöra tre flerbostadshus i två plan, cirka 28 lägenheter. Fastigheten ägs av 
fastighetsbolaget Blåsippan i Klippan AB.
Tidigare bostadshus är tänkt att bevaras och styckas av. Skyddsrum bevaras. Övriga 
byggnader rivs.

Vid ett positivt planbesked kommer ett plankostnadsavtal att upprättas mellan sökanden 
och Plan- och byggavdelningen för att reglera åtaganden och kostnader (cirka 385 000 kr 
exklusive eventuella utredningar).

Plan- och byggavdelningen bedömer att arbetet kan påbörjas under 2021 och att planen 
kan antas under 2023.

Beslutsunderlag
KSAU § 37/2021
Tjänsteskrivelse från planarkitekten, 2021-02-25
Karta Blåsippan 17

Yrkanden
Ellinor Varady (M) och Jonas Luckmann (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ge ett positivt planbesked
 
att ge plan- och byggavdelningen i uppdrag att i samråd med fastighetsägaren påbörja 
planarbetet.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Plan- och byggnämnden
Planarkitekten
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34

Marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Klippan 3:15, mark 
vid viadukten 
KS 2019.0066

Ärendet
Gotska Fastighets AB, har sedan tidigare option på del av Klippan 3:15 vid viadukten, 
beslut kommunstyrelsen § 42/2019. Optionen trädde i kraft 1 april 2019 och den avser 
utveckling av verksamheter med kommersiellt fokus. Gotska Fastighets AB har bildat ett 
bolag inför förvärvet av del av Klippan 3:15, Klippan utveckling AB.
 
Området är ca 13 400 m², varav 2680 m² är prickmark inom U-område, enligt gällande 
detaljplan. Bolaget har för avsikt att påbörja markarbeten efter sommaren och tillträde är 
satt till senast 2021-10-01.
 
Köpeskillingen uppgår till 20 kr/m² för prickmark inom U-område och 75 kr/m² för 
resterande mark. Bolaget ska betala förrättningskostnaden vid fastighetsbildningen och 
kommunen ska betala ledningsrätt för att trygga kommunal allmän vattenledning inom 
området. Anslutningsavgift för VA ingår inte i köpeskillingen.

Beslutsunderlag
KSAU § 38/2021
Tjänsteskrivelse från markingenjör, 2021-03-08
Marköverlåtelseavtal med tillhörande kartbilaga

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens förslag till marköverlåtelseavtal avseende del av 
fastigheten Klippan 3:15.

Beslut skickas till 
Klippans utveckling AB
Markingenjör
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 
KS 2020.0312

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.

Beslutsunderlag
KSAU § 40/2021
Uppföljning, 2021-03-12
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-03-12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36

Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts 
KS 2020.0072

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
KSAU § 41/2021
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-03-09
Redovisning av beslut

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37

Svar på motion Miljöpartiet om årlig tradition för att hålla minnet av 
Gerard Gbeyo vid liv 
KS 2020.0377

Ärendet
Johan Bengtsson (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om årlig tradition 
för att hålla minnet av Gerard Gbeyo vid liv. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för yttrande inom 
respektive ansvarsområde.
Båda nämnderna skriver om det arbete som pågår inom respektive nämnd gällande 
värdegrund och alla människors lika värde. Skolan har även läroplanen att följa som 
säger att ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”
Både barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ser svårigheter med 
att genomföra insatserna i motionen genom att knyta det vid en specifik person eller 
händelse, i det här fallet Gerard Gbeyos tragiska dödsfall.
 
Om kultur- och fritidsnämnden däremot finner det lämpligt att ha ett allmänt konstverk 
inom ramen för motionärens intentioner, är det en fråga kultur- och fritidsnämnden själva 
får ta ställning till.

Beslutsunderlag
KSAU § 42/2021
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-03-12
Kultur- och fritidsnämnden § 150/2020
Barn- och utbildningsnämnden § 14/2021
Motion från Miljöpartiet, 2020-09-09
 
Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, att avslå motionen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38

Svar på motion angående införande av barnperspektivet i 
tjänsteskrivelser 
KS 2020.0074

Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har för beredning mottagit två motioner och en skrivelse, 
och kan konstatera att samtliga förslag ligger i linje med kommunens pågående 
utvecklingsarbete med hållbarhetsfrågor i Klippan.
 
2018 samlades hållbarhetsfrågorna i en hållbarhetspolicy för Klippans kommun. Policyn 
och underliggande strategi för ett hållbart Klippan pekar ut en riktning för arbetet. Under 
2021 kommer strategin att revideras, bland annat för en tydligare koppling till Agenda 
2030 och dess underliggande 17 mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 
utveckling.
 
Som ett led i att få tydligare förankring av hållbarhetsfrågorna i kommunens 
linjeorganisation har en checklista för hållbar utveckling arbetats fram där strategins 
dimensioner i detalj fångas upp. Checklistan innefattar således också frågeställningar 
kopplat till barnrätts-, äldre- funktionsbegränsningsperspektiv samt till det ekologiska 
perspektivet. Checklistan ska fungera som ett stöd till förvaltningarna och som underlag 
för konsekvensbeskrivningar och därmed säkerställa att hållbarhetsfrågorna beaktas i 
beslut. Genom att checklistan även digitaliseras och kopplas till kommunens 
ärendehanteringssystem lyfts även perspektiven in i exempelvis tjänsteskrivelser som 
också ligger till grund för politiska beslut.
 
Vidare sker en översyn om hur ett hållbarhetsbokslut kan implementeras i ordinarie 
årsredovisning via Stratsys, kommunens digitala plattform för planering, genomförande 
och uppföljning. Frågeställningarna i de aktuella skrivelserna ryms inom given struktur. 
Därmed anses aktuella motioner och skrivelse besvarade.
 

Beslutsunderlag
KSAU §43/2021
Kommunledningsstabens tjänsteksrivelse, 2021-03-09
Motion från Vår framtid 2020-11-19 - Klippan. Beslut utifrån ett barn- äldre- och 
funktionsbegränsningsperspektiv.
Motion från Kristdemokraterna, 2020-02-14, angående införandet av barnperspektivet i 
skrivelser
Skrivelse från Socialdemokraterna 2018-07-23.Klippan, den klimatsmarta kommunen.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att med hänvisning till vad ovan anförts anse motionen besvard.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39

Svar på motion från Vår Framtid om beslut utifrån et barn-, äldre- och 
funktionshinderperspektiv 
KS 2020.0472

Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har för beredning mottagit två motioner och en skrivelse, 
och kan konstatera att samtliga förslag ligger i linje med kommunens pågående 
utvecklingsarbete med hållbarhetsfrågor i Klippan.
 
2018 samlades hållbarhetsfrågorna i en hållbarhetspolicy för Klippans kommun. Policyn 
och underliggande strategi för ett hållbart Klippan pekar ut en riktning för arbetet. Under 
2021 kommer strategin att revideras, bland annat för en tydligare koppling till Agenda 
2030 och dess underliggande 17 mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 
utveckling.
 
Som ett led i att få tydligare förankring av hållbarhetsfrågorna i kommunens 
linjeorganisation har en checklista för hållbar utveckling arbetats fram där strategins 
dimensioner i detalj fångas upp. Checklistan innefattar således också frågeställningar 
kopplat till barnrätts-, äldre- funktionsbegränsningsperspektiv samt till det ekologiska 
perspektivet. Checklistan ska fungera som ett stöd till förvaltningarna och som underlag 
för konsekvensbeskrivningar och därmed säkerställa att hållbarhetsfrågorna beaktas i 
beslut. Genom att checklistan även digitaliseras och kopplas till kommunens 
ärendehanteringssystem lyfts även perspektiven in i exempelvis tjänsteskrivelser som 
också ligger till grund för politiska beslut.
 
Vidare sker en översyn om hur ett hållbarhetsbokslut kan implementeras i ordinarie 
årsredovisning via Stratsys, kommunens digitala plattform för planering, genomförande 
och uppföljning. Frågeställningarna i de aktuella skrivelserna ryms inom given struktur. 
Därmed anses aktuella motioner och skrivelse besvarade.
 

Beslutsunderlag
KSAU §44/2021
Kommunledningsstabens tjänsteksrivelse, 2021-03-09
Motion från Vår framtid 2020-11-19 - Klippan. Beslut utifrån ett barn- äldre- och 
funktionsbegränsningsperspektiv.
Motion från Kristdemokraterna, 2020-02-14, angående införandet av barnperspektivet i 
skrivelser
Skrivelse från Socialdemokraterna 2018-07-23.Klippan, den klimatsmarta kommunen.
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Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att med hänvisning till vad ovan anförts anse motionen besvard.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40

Svar på skrivelse från socialdemokraterna om "Klippan den 
klimatsmarta kommunen" 
KS 2018.0485

Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har för beredning mottagit två motioner och en skrivelse, 
och kan konstatera att samtliga förslag ligger i linje med kommunens pågående 
utvecklingsarbete med hållbarhetsfrågor i Klippan.
 
2018 samlades hållbarhetsfrågorna i en hållbarhetspolicy för Klippans kommun. Policyn 
och underliggande strategi för ett hållbart Klippan pekar ut en riktning för arbetet. Under 
2021 kommer strategin att revideras, bland annat för en tydligare koppling till Agenda 
2030 och dess underliggande 17 mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 
utveckling.
 
Som ett led i att få tydligare förankring av hållbarhetsfrågorna i kommunens 
linjeorganisation har en checklista för hållbar utveckling arbetats fram där strategins 
dimensioner i detalj fångas upp. Checklistan innefattar således också frågeställningar 
kopplat till barnrätts-, äldre- funktionsbegränsningsperspektiv samt till det ekologiska 
perspektivet. Checklistan ska fungera som ett stöd till förvaltningarna och som underlag 
för konsekvensbeskrivningar och därmed säkerställa att hållbarhetsfrågorna beaktas i 
beslut. Genom att checklistan även digitaliseras och kopplas till kommunens 
ärendehanteringssystem lyfts även perspektiven in i exempelvis tjänsteskrivelser som 
också ligger till grund för politiska beslut.
 
Vidare sker en översyn om hur ett hållbarhetsbokslut kan implementeras i ordinarie 
årsredovisning via Stratsys, kommunens digitala plattform för planering, genomförande 
och uppföljning. Frågeställningarna i de aktuella skrivelserna ryms inom given struktur. 
Därmed anses aktuella motioner och skrivelse besvarade.
 

Beslutsunderlag
KSAU §44/2021
Kommunledningsstabens tjänsteksrivelse, 2021-03-09
Motion från Vår framtid 2020-11-19 - Klippan. Beslut utifrån ett barn- äldre- och 
funktionsbegränsningsperspektiv.
Motion från Kristdemokraterna, 2020-02-14, angående införandet av barnperspektivet i 
skrivelser
Skrivelse från Socialdemokraterna 2018-07-23.Klippan, den klimatsmarta kommunen.
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Kommunstyrelsen
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Yrkanden
Jonas Luckmann (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att med hänvisning till vad ovan anförts anse skrivelsen besvard.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41

Delegationsärenden 
KS 2021.0001

Ärendet
Kansliavdelningen har sammanställt delegeringsärenden inför kommunstyrelsens 
sammanträde 2021-04-07.
 
2021-03-10                 Enligt protokoll §§ 20-27               Arbetsutskottet

2021-03-24                Enligt protokoll §§ 28-50                Arbetsutskottet

Jan 2021                    Bostadsanpassningsbidrag              Handläggare, tekniska förv.

Feb 2020                   Tillsvidareanställningar

Feb 2020                   Visstidsanställningar

2021-03-03 Ansökan om tillstånd för skjutning med eldvapen inom detaljplanelagt 
område (skyddsjakt) – Kommunstyrelsen ordförande

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-04-01

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsen
2021-04-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§42

Informationsärenden

Ärendet
Kommunstyrelsen delges information om följande ärenden:
 
- Anmälan/ansökan om spridning av bekämpningsmedel Dnr. 2021.191
- Redovisning av bekämpningsåtgärder mot jätteloka under 2019-2020, Dnr 2021.190
- Protokoll Söderåsens miljöförund 2021-03-23, Dnr 2021.8
- BUN § 25 Fördelning av tillfällig försträrkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
"skolmiljarden", Dnr 2021.184
- Söderåsens miljöförbund årsredovisning 2020
- PM angående 2:a utbetalningen av statliga medel - lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dnr 2020.336
- NÅRAB 2021-02-26, dnr 2021.8
- Brev till  kommunalrådet angående överföring av elektrisk energi till Klippans 
kommuns invånare och utdebitering samt kommunalrådets svar, dnr 2021.165
- Brev till kommunstyrelsen angående fiberanslutning samt återkoppling, dnr 2014.1189
- Beslut från Länsstyrelsen i Skåne om bidrag till åtgärder för avhjälpande av 
föroreningsskador avseende f.d. Klippans läderfabrik, dnr 2012.74-245
 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.

  

Paragrafen är justerad
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