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Paragrafer
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Sekreterare
Eva Larsson

Ordförande
Kerstin Persson
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Robert Larsson

Plats och tid Sesionssalen, kommunhuset Klippan kl. 13:30-15:50

Beslutande ledamöter Kerstin Persson (S) (ordförande)
Carl-Axel Wilhelmsson (C) (1:e vice ordförande)
Hans Bertil Sinclair (M) (2:e vice ordförande)
Johan Pettersson (S)
Robert Larsson (KD)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Boris Svensson (S)
Tommy Cedervall (L)

Övriga närvarande Tomas Rikse, kommundirektör
Cecilia Christensen, kanslichef
Magdalena Stajcic, ekonomichef
Eva Larsson, kommunsekreterare
Per-Ola Johansson, kultur- och fritidsförvaltningen §153
Monica Johansson, teknisk förvaltning §156
Martin Tång, planarkitekt §156

Utses att justera Robert Larsson

Justeringens plats och 
tid

Kansliavdelningen, Klippans kommunhus ,  2018-10-24   16:30
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PROTOKOLL
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2018-10-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 152 Val av justerare
§ 153 Klubbhus Ljungbyheds If
§ 154 Yttrande avseende Årsredovisning 2017 för AV Media Skåne
§ 155 Ung företagsamhet Skåne ansökan om verksamhetsbidrag
§ 156 Information om bostadsbyggande och planberedskap
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§152

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Arbetsutskottets beslut
Robert Larsson väljes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
_____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 153

Klubbhus Ljungbyheds If 
KS 2018.0630

Ärendet
Klippans kommun har sedan tidigare beslutat avsätta 4,5 mnkr avseende byggnation av 
nytt klubbhus för Ljungbyheds If.

Kultur- och fritidsförvaltningen presenterar förslag till köp av moduler för ombyggnation.
Förvaltningen föreslår att inköp av moduler, till en kostnad om 550 000 
kronor, tidigareläggs till år 2018 varför beslut behöver fattas om omdisponering av sedan 
tidigare avsatta medel.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige  beslutar

1. Inköp av moduler till en kostnad om 550 000 kronor avseende klubbhus för
    Ljungbyhed If tidigareläggs till år 2018.
2. Utökningen av investeringsbudgeten 2018 finansieras genom att ianspråktaga
    beloppen inom ramen för upptagande av lån dvs inom kommunens rörelsekapital.
_____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 154

Yttrande avseende Årsredovisning 2017 för AV Media Skåne 
KS 2018.0379

Ärendet
I revisionsberättelsen för år 2017 nämns att det skett en positiv utveckling gällande 
tidigare anmärkningar för brister i styrning och rapportering av förbundets måluppfyllelse 
i delårs- och årsbokslut. Årets resultat 2017 är positivt och uppgår till +0,3 mnkr. Jämfört 
med 2016 är det förbättrat med motsvarande belopp vilket främst förklaras av ändrade 
redovisningsprinciper gällande licenskostnader. Revisionen framhäver dock att 
styrningen avseende god ekonomisk hushållning behöver förbättras gällande såväl 
finansiella som verksamhetsmässiga mål.

I granskningen av AV Media Skånes upphandlingsverksamhet påtalar revisionen att det 
inte är förenligt med upphandlingslagstiftningen att sälja varor till medlemskommuner 
och icke medlemskommuner och att kommunerna därmed gör otillåtna 
direktupphandlingar då de så kallade in-house-reglerna inte kan hävdas.
Alternativet är enligt revisionen att förbundet blir en så kallad inköpscentral. När det 
gäller leverans av mediatjänster till icke medlemskommuner strider detta enligt 
revisionen mot lokaliseringsprincipen i kommunallagen. I förbundsordningen står det 
vidare att förbundets verksamhet ska finansieras genom avgifter från 
förbundsmedlemmarna, vilket revisionen också påtalar är en avvikelse.

AV Media Skåne har yttrat sig med anledning av revisorernas revisionsberättelse för år 
2017 och granskningsrapport avseende avtal och upphandling. Förbundet delar inte 
revisionens anmärkning gällande avtal och upphandling.

Upphandlingsfunktionen är certifierad och experthjälp har tillkallats vid behov.
Med anledning av anmärkningarna från revisionen har experthjälp inom 
upphandlingsområdet och det juridiska området tagits in. Dialogmöten har förts 
tillsammans med revisorerna och direktionen fattade i maj 2018 beslut om att avveckla 
upphandling/försäljning och istället förstärka samt utveckla den pedagogiska 
verksamheten vid AV Media Skåne. Motivet för detta är att allt för få medlemskommuner 
använder AV Media Skåne som gemensam upphandlingsmyndighet. Vidare har 
direktionen också beslutat om att ge verksamhetschefen fortsatt uppdrag med att 
genomföra dialogmöten med avtalskommuner i syfte att ingå medlemskap. När det gäller 
skolor som förbundet har enskilda avtal med kommer dessa skrivas om så att de nya 
reglerna och riktlinjerna i LOU och de nya reglerna för kommunal avtalssamverkan 
inarbetas i avtalen.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Ekonomichef Magdalena Stajcics skrivelse 2018-09-28.
AV Medias årsredovisning 2017 med bilagor, bilaga Au § 154/18.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar

Godkänner årsredovisning 2017 för AV Media Skåne samt
beviljar förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet
för verksamhetsår 2017.
_____

Beslut skickas till 
AV Media Skåne
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 155

Ung företagsamhet Skåne ansökan om verksamhetsbidrag 
KS 2018.0556

Ärendet
Ung Företagsamhet Skåne vill erbjuda alla elever på teoretiska och praktiska program, 
möjligheten att någon gång under sin gymnasietid få prova på att få starta ett UF-företag. 
De erbjuder också alla klasser i grundskolan läromedel och support med fokus på 
entreprenöriellt lärande.

Ansökan avser att upprätthålla och utveckla verksamheten för elever boende i Klippans 
kommun. Ung Företagsamhet Skåne ansöker om 26367 kronor i verksamhetsbidrag för 
läsåret 2018/2019 vilket motsvarar 1,50 kr/invånare.

Beslutsunderlag
Anders Lindbergs skrivelse 2018-09-10
Ung Företagsamhets ansökan

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Bifaller Ung Företagsamhet Skånes ansökan om verksamhetsbidrag för
    verksamhetsåret 2018/2019.
2. Finansiering sker genom befintliga budget för näringslivsavdelningen.
_____

Beslut skickas till 
Näringslivsavdelningen
Ekonomiavdelningen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 156

Information om bostadsbyggande och planberedskap 
KS 2018.0581

Ärendet
Klippans kommun har god planberedskap. Gällande planer för Klippans tätort
medger drygt 500 bostäder, pågående planering möjliggör drygt 280 och på i idéstadiet
finns ytterligare drygt 680 bostäder.

Dock finns idag en brist på kommunala villatomter till försäljning. Bristen kan delvis
förklaras av den ändrade inriktningen för Kapellet-området, från villaområde med
ca. 30 tomter, till flerbostadshus som beslutades så sent som 2016-10-05 då planen
skulle ställas ut för granskning.

För att på snabbast sätt få fram nya villatomter till försäljning iordningställs 19 tomter i
område ”Nyslätt 2” på befintlig detaljplan, i stora drag enligt bifogad skiss. För detta
krävs vissa kompletterande utredningar gällande gata, vatten och avlopp samt mark-
förhållanden. Medel för detta tas från ”Exploateringsområde bostäder” inom Tekniska
förvaltningens budget.

Med utredningar klara våren 2019 och utbyggnad av VA och gata senhösten 2019 bör
tomterna kunna vara ute för försäljning våren 2020. Då bör även planerna för villor och
radhus vid Älvdalen och Bruksskolan vunnit lagakraft och exploatering av dessa områden
kan ta vid.

Beslutsunderlag
Planarkitekt Martin Tångs skrivelse 2018-10-11
Sammanställning 2018-10-11, bilaga Au § 156/18.
Kartskiss, bilaga Au § 156/18.

Arbetutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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Bostadsbyggande Klippans tätort 

 

Småhus 

Antal 

bostäder Anmärkning 

Spridda tomter 32 11 Kommunala 21 Privata 

Nyslätt 2 19 Detaljplan klar, exploateringsbeslut saknas 

Detaljplan Badvägen 8 Antagande oktober 

Detaljplan Älvdalen 24 Samråd oktober 

Detaljplan 

Bruksskolan 35 Pågår 

Mejeritomten 6 

Idé, modell för exploatering tas fram mellan Fastighet och 

PoB 

 

Flerbostadshus   

Emgårdstomten 60 Projekt på gång (Treklövern) 

Kapellet 160 Detaljplan klar 

Ljunghuset 190 Detaljplan klar 

Puman 5 50 Detaljplan klar 

Kulturcenter 65 Detaljplan överklagad 

Detaljplan Badvägen 75 Antagande oktober 

Polstjärnan 1 10 

Privat aktör, planuppdrag finns, Inväntar avtal om 

planersättning 

Läderfabrikskontoret 6? 

Idé, modell för exploatering tas fram mellan fastighet och 

PoB 

Kochs bageri 20 

Prövas genom bygglov (planavvikelse) fastighetsägare ska 

återkomma med ritningar   

Sågen 65 

Planuppdrag finns, inväntar avsiktsförklaring samt skiss 

från intressent 

Badhusparkeringen 36 Idé 

Tegelbruket 50 Idé 

Torget 100 Idé 

Vårdcentralen 85 

Idé, Privat aktör. Vårdcentral+Tandläkare+Kontor+85 

Bostäder = 4 vån.  

 

Övrigt   

Bruksallén  400 Planprogram 

Ny skola  Lagakraft 

Ny förskola  Lagakraft 

Bostäder vid 

Bofinken 7 -- 14 Kräver flytt av skola 

Bostäder vid 

Tekninska förrådet 7 -- 14 Kräver flytt av förråd 
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Täppan 
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