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§ 106 Avsiktsförklaring avseende del av Sågen 1 och Klippan 3:145
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§ 109 Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten gällande 

Skäralid, Ljung, Allarp, Råröd och Ibsberga
§ 110 Uppdrag som äldreombud i Klippan
§ 111 Tillförordnad kommundirektör under sommarsemestern
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personalfrågor
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§ 115 Ansökan om bidrag
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§101

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Arbetsutskottets beslut
Robert Larsson väljes att jämte ordföranden justera dagens protokoll 2018-06-19 kl. 
15:00 på kansliavdelningen, Klippans kommunhus.
_____

4 (27)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-06-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 102

Ny skola vid Kristoffers väg 
KS 2015.0806

Ärendet
Styrgruppen redovisar ritningar, förslag på utemiljö samt kalkyl för byggnation av ny 
skola vid Kristoffers väg.

Arbetsutskottets beslut
Godkänner igångsättning av projektering och upphandling avseende ny skola vid 
Kristoffers väg.
______
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§ 103

Igångsättning Sågenprojektet 
KS 2016.0809

Ärendet
Med hänvisning till inkomna anbud har förvaltningen haft i uppdrag att prioritera 
ombyggnad av Sågen.

Fastighetschef Håkan Abrahamsson och kultur- och fritidschef Arne Amnér presenterar 
förslag på en första etapp som ligger inom ram för budget.

Etappen omfattar de lokaler som behöver iordningställas för att all verksamhet, som idag 
har sin verksamhet på 47:an, ska kunna flytta över till Sågen efter årskskiftet 2018-2019. 
Lokalerna för gymnastik, friidrott samt ovanvåning lämnas tillsvidare utan åtgärd.

Beslutsunderlag
Etapp 1 skiss (benämnd del 3 i bilaga), bilaga Au § 103/18.

Arbetsutskottets beslut
Godkänner igångsättning av projektering och upphandling avseende Sågenprojektet, 
etapp 1 inom beslutad ram om 30 miljoner.
_____
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§ 104

Information om mat inom äldreomsorgen i Klippans kommun 
KS 2018.0423

Ärendet
Med anledning av ändrade rutiner avseende kostverksamheten för äldreomsorgen
har viss oro uppstått.

Socialchef Agneta Hugander, äldreomsorgschef Ingela Holmström och kostschef
Lill Spenninge svarar på de frågor som ställts vilket biläggs protokollet.

Beslutsunderlag
Partigruppernas frågor, bilaga Au § 104/18.

Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 105

Centrumutveckling Klippan 
KS 2017.0210

Ärendet
Arbetsutskottet beslutade 2018-03-21, § 43 att uppdrar till plan- och byggavdelningen att 
återkomma med prioriteringsordning för det fortsatta arbetet med Centrumutveckling 
Klippan.

Plan- och byggavdelningen har arbetat vidare med Idéprogram för centrumutveckling och 
föreslår följande prioriteringsordning för att på ett konkret sätt förbättra attraktiviteten i 
Klippan centrum:
 
1. Järnvägsgatan/Storgatan
2. Åbyplan
3. Entrén till Klippan via Skånebanan

Plan- och byggavdelningen föreslår att detta ses som separata projekt där 
Kommunstyrelsen anslår medel för förstudie och gestaltningsförslag med 
kostnadsberäkning för att sedan kunna fatta beslut om genomförande enligt modellen för 
Sågen 1.

Parallellt fortsätter arbetet med förtätningsprojekt enligt Bostadsförsörjningsprogrammet, 
Trafikutredning med förslag till ny parkeringsnorm, Grönstrukturutredning, 
Ortsutveckling längs Skånebanan med Region Skåne, översyn och eventuellt revidering 
av översiktsplanen.

Beslutsunderlag
Plan- och byggavdelningens skrivelse 2018-05-31.
Protokollsutdrag Arbetsutskottet 2018-03-21, § 43.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Fastställer prioriteringsordning enligt förslag ovan.
2. Uppdrar till plan- och byggavdelningen att fortsätta arbetet enligt
    priorieringsordning och ta fram förslag vilket ska presenteras inför
    budgetprocess 2020.
3. Informationen i övrigt noteras.
_____
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§ 106

Avsiktsförklaring avseende del av Sågen 1 och Klippan 3:145 
KS 2016.0055

Ärendet
Kommunstyrelsens beslutade 2017-11-01, § 171, bl.a. att avsätta medel för framtagande 
av gestaltningsskisser av kvartersmark på fastigheten Sågen 1.

Förstudien presenterades 2018-04-04 för Kommunstyrelsen som beslutade om att uppdra 
åt plan- och byggnadsnämnden påbörja detaljplaneuppdrag.

Bygg- och fastighetsbolagen fastighets AB 3Hus har visat intresse för den del av Sågen 1 
som kan bli attraktiva centrum- och stationsnära boende.

Förslag på avsiktsförklaring har tagits fram och Kommunstyrelsens förslås besluta
att godkänna upprättat förslag till avsiktsförklaring avseende del av Sågen 1 och
Klippan 3:145.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2018-06-01.
Förslag avsiktsförklaring, bilaga Au § 106/18.

Yrkande
Johan Pettersson (S) yrkar bifall till förslaget.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Godkänner upprättat förslag till avsiktsförklaring avseende del av Sågen 1 och
Klippan 3:145.
_____
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§ 107

Mejeritomten samt kontorshuset gamla läderfabriken- diskussion 
KS 2018.0424

Ärendet
Plangruppen redovisar idéskiss till utveckling av mejeritomten samt fortsatt utbyggnad av 
Bryggeriet 5 m.fl.

Plangruppen vill även väcka diskussion kring framtida användning av kontorshuset vid 
gamla Läderfabriken.
 
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 108

Dataskyddsombud 
KS 2017.0603

Ärendet
Från och med den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Den 
innebär bland annat att kommunen måste utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att 
kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen genom att t.ex. utföra 
kontroller och informationsinsatser. Större kommuner har anställt dataskyddsombud 
medan lösningarna ser olika ut i mindre kommuner. Vissa delar på en tjänst medan andra 
lägger ut rollen på konsultbasis.

Klippans kommun har undersökt möjligheterna att ha en konsultlösning, men tror att en 
samverkanslösning med annan kommun både är kostnadseffektivare och kan ge mervärde 
för organisationen.

Kommunen har fått ett erbjudande från Ängelholms kommun att dela ett 
dataskyddsombud. Klippans kommun skulle i så fall ta 30% av kostnaderna för ett 
dataskyddsombud på heltid medan Ängelholm tar 70%. Ängelholms kommun har för 
avsikt att nyanställa ett dataskyddsombud med juridisk kompetens. Kostnaderna för 
Klippans kommun blir med denna lösning 280.000 kr per år. Lösningen kommer att 
utvärderas efter halvårsskiftet 2019.

Beslutsunderlag
Kommundirektör Tomas Rikses skrivelse 2018-06-06.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunledningsförvaltningen medges att sluta ett avtal med Ängelholms 
    kommun om köp av dataskyddsombud med motsvarande 30% av en hel-
    tidstjänst och till en kostnad av 280.000 kronor per år.
2. Kostnaderna för dataskyddsombudet, 140.000 kronor med halvårseffekt 2018,
    finansieras i år via kommunstyrelsens förfogandemedel.
3. Kommunstyrelsens och kommunledningsförvaltningens budgetram för 2019
    ökas som en följd av detta beslut med 280.000 kronor.
_____
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§ 109

Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten gällande 
Skäralid, Ljung, Allarp, Råröd och Ibsberga 
KS 2017.0987

Ärendet
Länsstyrelsen har pekat ut ett antal landsbygdsorter i kommunen där man anser att
anslutning till kommunalt vatten-och spillvattennät ska utföras. Några av dessa orter
är Allarp, Råröd och lbsberga som ligger i närheten av Skäralid. Totalt rör det sig om
ca 60 bostadsfastigheter som det bedöms ekonomiskt rimligt att ansluta inom dessa orter.
 
Bostadsområdet Ljung har idag kommunalt VA. Området har eget vattenverk och eget
avloppsreningsverk. Vattenverket har bara en borra vilket är sårbart om kapacitet eller
vattenkvalitet skulle försämras. Bekämpningsmedelsrester har konstaterats i vattenprover,
men än så länge är vattnet tjänligt. Nuvarande vattenskyddsområde ska uppdateras enligt
miljöbalken, vilket medför kostnader för konsulter m.m.

Vad gäller avloppsreningsverket tillåter nuvarande miljötillstånd mycket höga
gränsvärden för utsläpp. Miljökraven kommer sannolikt att skärpas i framtiden,
vilket medför ökade drifts-och underhållskostnader samt en investering på minst
2 miljoner kr (grov bedömning). Drift-och underhållskostnader (exkl. tillsyn) för
vatten-och avloppsreningsverk uppgår idag till ca 200 000 kr/år.

Om Ljung ansluts till det nya planerade VA-nätet säkerställs VA-försörjningen och
framtida investeringar i vatten-och avloppsreningsverk undviks. Drift-och
underhållskostnader minimeras, eftersom endast en pumpstation kommer att vara
kvar i drift.

Utbyggnadsetapper
VA-utbyggnad framgår av Griab:s ritning M-01.0-2 (preliminär 2017-11-07).
Utbyggnaden planeras att utföras i 3 etapper.
• Etapp 1 Ljungbyhed-Allarp (sträcka 1-2-3), kostnad 23.2 miljoner
• Etapp 2 Allarp-lbsberga (sträcka 3-4), kostnad 5.4 miljoner
• Etapp 3 lbsberga-Ljung (sträcka 4-5), kostnad 3.4 miljoner

Söderåsens nationalpark kan anslutas i etapp 1. Nationalparken blir i så fall en avtalskund 
och ingår inte i verksamsamhetsområde för kommunalt VA.

Intäkter från ordinarie VA-anslutningsavgifter ligger långt under kostnader för
utbyggnad. Abonnenter i Ljung har redan kommunalt VA och därför kan inte
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ytterligare avgifter tas ut där. Anslutningsavgifter för de ca nya 60 fastigheter som
avses anslutas uppgår till ca 5.5 miljoner kronor.

Förslag till anslutningsavgift för Söderåsens nationalpark:
Nationalparken har önskemål om att kunna öka sin nuvarande förbrukning från
6 kubikmeter/dygn till ca 18 kubikmeter/dygn. VA-utbygganden dimensioneras för
nationalparkens framtida förbrukning vilken då utgör en andel av 30 % av vatten-
förbrukningen för abonnenter i etapp 1. En andel på 30 % av ger en kostnad på
0.3 x 23.2 miljoner kronor= 6.9 miljoner kronor.

Tider (preliminära)
lnvesteringsbeslut, maj 2018
Projektering, tillstånd m.m., juni 2018-dec 2018 Upphandling, jan 2019-mars 2019
Utförande, april 2019-dec 2019

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens skrivelse 2018-06-13.
Kartskiss, bilaga Au § 109/18.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänner etappindelning och tidplan för VA-utbyggnad till Allarp-Skäralid
    enligt nedan:
    Etapp 1. Ljungbyhed-Allarp (påbörjas 2019-05-01, klart 2020-01-01 enligt plan)
    Etapp 2. Allarp-lbsberga
    Etapp 3. lbsberga-Ljung
2. Fastställer verksamhetsområde avseende VA för Skäralid, Ljung, Allarp, Råröd
    och Ibsberga.

Kommunstyrelsens beslut
(under förutsättning att beslut fattas av Kommunfullmäktige enligt ovan)
Uppdrar till kommundirektören att slutföra avtalet mellan Klippans kommun
och Söderåsens nationalpark för en VA-anslutning till en kostnad av
6.9 miljoner kronor.
_____
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§ 110

Uppdrag som äldreombud i Klippan 
KS 2015.0011

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-27, § 19 att inrätta en funktion som
äldreombud under en provperiod till och med 2013 års utgång, att äldreom-
budet arvoderas med helårsarvode motsvarande viceordförande i Socia-
lnämnden (32 760 kronor innevarande år 2012) samt att tillsättande av
äldreombud beslutas av Kommunstyrelsen efter nominering från Pensio-
närsrådet. Uppdraget finansierades inledningsvis under 2012 med
50 000 kronor ur anslaget till Kommunstyrelsens förfogande. Senare har
uppdraget budgeterats inom kansliavdelningens Ansvar 1002 (Politiker KF,
KS, partistöd) och Verksamhet 1002 (Kommunstyrelse).

Till en början inrättades uppdraget på en provperiod och har därefter löpande
utvärderats och godkänts kvarstå intill dess slutligt beslut fattas om dess fort-
sättning.

Kommunfullmäktige har nu att ta ställning till att ifall uppdraget fortsatt ska vara
på prov eller ifall det ska inrättas permanent.

I det fall uppdraget ska inrättas permanent ska Kommunstyrelsen även besluta om
vem som tilldelas uppdraget för mandatperioden 2019-2022. Sedan uppdraget in-
rättades har Britt Ahnfeldt anförtrotts uppdraget.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens skrivelse 2018-06-06.

Yrkande
Johan Pettersson (S) yrkar bifall till förslaget.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Uppdraget som äldreombud inrättas permanent och följer mandatperioderna om 
    fyra år.
2. Finansiering sker genom ianspråktagande av medel ur Ansvar 1002 (Politiker
    Kf, Ks, partistöd) och Verksamhet 1002 (Kommunstyrelse) inom kansli-
    avdelningen.
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Kommunstyrelsens beslut 
(under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan)
Ärendet remitteras till Pensionärsrådet för nominering av lämplig person för
uppdraget under mandatperioden 2019-2022.
_____
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§ 111

Tillförordnad kommundirektör under sommarsemestern 
KS 2018.0419

Ärendet
För att ha en beredskap på högsta ledningsnivå i kommunen i angelägna och akuta
ärenden även under ordinarie befattningshavares semester föreslås kommun-
styrelsens arbetsutskott utse tf kommundirektör under kommundirektörens
sommarsemester.

Beslutsunderlag
Kommundirektör Tomas Rikses skrivelse 2018-06-06.

Arbetsutskottets beslut
Utser tf kommundirektör under ordinarie befattningshavares semester, enligt följande:

Vecka 27-28 Ekonomichef Jan Tingecz
Vecka 29-30 HR-chef Stefan Christiansson
_____
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§ 112

Ändring av kommunstyrelsens befogenhetsfördelning i 
personalfrågor 
KS 2018.0420

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutar om tillsvidareanställning av kommundirektör, men det finns 
ett behov av att på ett smidigare sätt kunna förordna tillfällig kommundirektör under 
semester och andra ledigheter, eller som interimslösning när kommundirektören lämnar 
sin tjänst.

Det finns idag ingen delegation att anställa tillförordnad kommundirektör vid kortare 
ledigheter eller vid ”glapp” i samband med att kommundirektören avslutar sin tjänst i 
kommunen.

Av oklara skäl har Klippans kommun en delegationsordning för kommunstyrelsen och en 
befogenhetsfördelning i personalfrågor. Det vanliga är att kommunstyrelsen har en 
delegationsordning som även omfattar personalärenden. Båda dokumenten är dessutom 
relativt ålderstigna och i behov av revidering. Delegationsordningen är från 2009 och 
befogenhetsfördelningen är från 2006. Förvaltningen kommer inför den nya 
mandatperioden att föreslå en revidering (modernisering) och sannolikt även en 
sammanslagning av dokumenten. I avvaktan på detta föreslås att frågan om förordnande 
av tf kommundirektör tas in i nu gällande befogenhetsfördelning i personalfrågor.

Beslutsunderlag
Kommundirektör Tomas Rikses skrivelse 2018-06-06.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Delegerar till kommundirektören rätten att utse tillförordnad kommundirektör
    under semester och liknande, upp till maximalt 6 veckor per förordnande.
2. Delegerar till arbetsutskottet rätten att som interimslösning utse tillförordnad
    kommundirektör, upp till maximalt 6 månader.
_____
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§ 113

Tillägg till Kommunstyrelsens reglemente 
KS 2018.0421

Ärendet
Klippans kommun har sedan många år tillbaka ett industrispår. Det formella ansvaret för 
kommunens järnvägsinfrastruktur har aldrig reglerats. Parallellt med detta ärende föreslås 
ett tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning som tydliggör hur kommunstyrelsens 
delegerar ansvaret för den kommunala järnvägsinfrastrukturen.
 
Enligt Järnvägslagen (SFS 2004:519) skall järnvägsinfrastruktur i järnvägssystem vara i 
ett skick så att skador till följd av verksamhet förebyggs. Detta kräver ett organiserat 
arbete så att verksamheten kan bedrivas säkert. God kännedom om lokala förhållanden, 
föreskrifter och villkor krävs av dem som mottar delegering inom trafiksäkerhetsarbetet 
inom Klippan kommuns järnvägsanläggning.

Ansvaret innebär:
- Att säkerställa trafiksäkerhetsarbetet på järnvägsanläggningen
- Budgetansvar gällande järnvägsanläggningen
- Att säkerhetsbesiktning genomförs enligt krav i gällande författningar   
- Att rapporter och uppgifter som krävs ska tillställas berörda inom Klippans kommun
- Att säkerställa återkommande revidering av trafiksäkerhetsarbetet samt att utreda 
  olyckor och tillbud
 
Beslutsunderlag
Kommundirektörens skrivelse 2018-06-06.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens reglemente, kompletteras under rubriken ”Särskilda uppgifter, enligt 
följande;

§ 16 Kommunal järnvägsinfrastruktur
Styrelsen ansvarar för kommunens järnvägsinfrastruktur (industrispår) enligt SFS 
2004:519.

Resterande paragrafer i reglementet får ny numrering från § 16 som blir § 17, o.s.v.
_____
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§ 114

Tillägg till Kommunstyrelsens delegationsordning 
KS 2018.0422

Ärendet
Klippans kommun har sedan många år tillbaka ett industrispår. Det formella ansvaret för 
kommunens järnvägsinfrastruktur har aldrig reglerats. Parallellt med detta ärende föreslås 
ett tillägg i kommunstyrelsens reglemente som tydliggör kommunstyrelsens ansvar för 
den kommunala järnvägsinfrastrukturen..
 
Enligt Järnvägslagen (SFS 2004:519) skall järnvägsinfrastruktur i järnvägssystem vara i 
ett skick så att skador till följd av verksamhet förebyggs. Detta kräver ett organiserat 
arbete så att verksamheten kan bedrivas säkert. God kännedom om lokala förhållanden, 
föreskrifter och villkor krävs av dem som mottar delegering inom trafiksäkerhetsarbetet 
inom Klippan kommuns järnvägsanläggning.
 
Ansvaret innebär:
- Att säkerställa trafiksäkerhetsarbetet på järnvägsanläggningen
- Budgetansvar gällande järnvägsanläggningen
- Att säkerhetsbesiktning genomförs enligt krav i gällande författningar   
- Att rapporter och uppgifter som krävs ska tillställas berörda inom Klippans kommun
- Att säkerställa återkommande revidering av trafiksäkerhetsarbetet samt att utreda 
olyckor och tillbud

Beslutsunderlag
Kommundirektörens skrivelse 2018-06-06.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras under rubriken ”Trafik och vägar”, 
enligt följande:

             Ärende                            Lagrum              Delegat          Kommentar

p 41     Ansvar för kommunens    SFS 2004:519  Teknisk chef   Får vid.deleg.
            järnvägsinfrastruktur
_____
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-06-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115

Ansökan om bidrag 
KS 2017.0275

Ärendet
Ljungbyheds Köpmanna- och Företagarförening noterar i sin ansökan att föreningen 
verkar för att hålla samhället levande genom att bl.a. arrangera Ljungbyheds 
Gammelmarknad, arrangera aktiviteter för barn vid påsk, organiserar julskyltning osv.

Föreningen har tidigare år beviljats 8 000 kronor i driftsbidrag vilket finansierar inom 
Näringlivsavdelningens budgetram.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens skrivelse 2018-06-06.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Bifaller ansökan om driftsbidrag för verksamhetsåret 2018 om 8 000 kronor.
2. Finansiering sker inom Näringslivsavdelningens budgetram.
_____
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