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§47

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Arbetsutskottets beslut
Åsa Edvardsson utses att jämte ordföranden justera protokollet den 17 april 2019.
_____
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§48

Föredragningslista

Ärendet
Tillkommande ärende:

 Förslag till förordnande som borgerliga vigselförrättare

Arbetsutskottets beslut
Godkänner dagordningen.
______
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§ 49

Ärende om bostadsanpassningsbidrag 
KS 2019.0107

Ärendet
Ärende om ansökan för bostadsanpassningsbidrag för trapphiss. Åtgärderna är 
kostnadsberäknade till cirka 130 000 kronor.
 
Arbetsutskottets beslut
Bifaller ansökan om bostadsanpassningsbidrag till en summa om cirka 130 000 kronor 
inklusive moms vilket utbetalas efter utfört arbete.
_____

Beslut skickas till 
Tekniska förvaltningen
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§ 50

Kurser och konferenser  2019 
KS 2019.0003

Ärendet
Följande kurser och konferenser föreligger:
 

 Politikerdialog, i Malmö den 23 april
 Kommunledningsmöte, i Malmö den 9 eller 29 april.
 Arbetsmiljöverkets information och tillsyn 2019-2020, 17 april (webbsändning).
 Kommunledningsresa, 25-28 juni.
 "Att styra och leda till en Räddningstjänst för alla", 3 maj.

Arbetsutskottets beslut
1. Godkänner deltagande för Johan Petersson och Åsa Edvardsson vid 
Kommunledningsmötet i Malmö den 29 april.
2. Godkänner deltagande för Hans-Bertil Sinclair, Johan Petersson och Åsa Edvardsson 
vid Kommunledningsresan den 25-28 juni.
3. Medger deltagande för ledamöter och ersättare i räddningsnämnden vid "Att styra och 
leda till en Räddningstjänst för alla" den 3 maj.
_____
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§ 51

Underlag för lokalförsörjningsplan 2020-2024 
KS 2019.0183

Ärendet
Kommunen har saknat en strategisk planering och samordning i lokalförsörjningsfrågor. 
Syftet med lokalförsörjningsplanen är att Klippans kommun, med sina förvaltningar, ska 
få en helhetssyn över sina lokaler och behov närmaste 4 åren samt en gemensam 
planering och samordning. För att tillgodose förvaltningarnas behov av förändringar 
och bibehålla status av fastigheter har lokalförsörjningsgruppen tagit fram underlag för en 
lokalförsörjningsplan för de kommande fyra åren.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, upprättad 19 mars 2019.
Underlag för Lokalförsörjningsplan 2020-2024.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att redigera underlaget för lokalförsörjningsplan 
utifrån framkomna synpunkter vid arbetsutskottets möte.
2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att i samråd med kommunens andra förvaltningar 
ta fram en samordnad prioriteringslista/lokalförsörjningsplan.
3. Tekniska förvaltningen genomför planering och prioritering utifrån byggtekniska 
förutsättningar så att det blir långsiktiga lösningar för kommunens fastigheter.
3. Lokalförsörjningsgruppen årligen reviderar och redovisar arbetet med 
lokalförsörjningsplanen.
_____

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 52

Förfrågan om tillköp busstrafik (busslinje 520) för trafikåret 2020 
KS 2019.0194

Ärendet
Förfrågan har inkommit från Skånetrafiken angående eventuellt tillköp av trafik med 
busslinje 520 för året 2020.
 
Kommunen har tillköp på busslinje 520 mellan Klippan – Åstorp under trafikåret 2018 
och 2019. Tillköpet avser turerna till Kvidinge Väster, Kvidinge Missionshuset, 
Kvidinge, Kvidinge Maglabyvägen, V Sönnarslöv, V Sönnarslöv Kapellet, Åbyhem, 
Åbyplan och Klippan Station. För de tillköp som kommunen gör skrivs ett ettårskontrakt 
med Skånetrafiken. Skånetrafiken önskar besked om kommunen vill ha oförändrat tillköp 
för 2020.
 
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, upprättad 1 april 2019.
Resandestatistik, upprättad 1 april 2019.
 
Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut att godkänna fortsatt tillköp av 
busslinje 520 i oförändrad form. I yrkandet instämmer Johan Petersson (S).
 
Robert Larsson (KD) yrkar på uppdrag om återrapportering under hösten 2019.
 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Godkänner fortsatt tillköp av busslinje 520 i oförändrad form fram tills ny tidtabell 
träder i kraft.
2. Att återrapportering sker under hösten 2019.
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 53

Arbetsordning för Kommunala Pensionsärsrådet, Kommunala 
Funktionshinderrådet samt Brottsförebyggande rådet 
KS 2018.0291

Ärendet
Inför nya mandatperioden 2019-2022 har en översyn gjorts av den kommunala 
rådsorganisationen. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2019-01-28, § 22, 
att Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala handikapprådet (KHR) ska 
bibehållas och att handikapprådet ska byta namn till Kommunala funktionshinderrådet 
(KFH). Fullmäktige beslutade vidare att den politiska representationen i de båda råden 
ska utgöras av en representant från respektive nämnd i kommunen (undantaget att BUN 
inte är representerat i KPR), vilka adjungeras till råden för att å kommunens vägnar föra 
dialog med råden.

Fullmäktige fattade även beslut att bibehålla Brottförebyggande rådet (BRÅ) med 
ändringen att den politiska representationen i rådet ska utgöras av kommunstyrelsens 
presidium. Det har inte tidigare funnits någon arbetsordning för BRÅ.
 
Kommundirektören fick i uppdrag att utveckla arbetsformer och arbetsordningar för 
råden.
 
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 22.
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2019-03-26
Förslag till reviderad arbetsordning för Kommunala pensionärsrådet
Förslag till reviderad arbetsordning för Kommunala funktionshinderrådet (tidigare 
Kommunala Handikapprådet)
Förslag till ny arbetsordning för Brottsförebyggande rådet.
 
Yrkande
Johan Petersson (S) yrkar att kommundirektören får i uppdrag att revidera 
arbetsordningarna för Funktionshinderrådet och Pensionärsrådet utifrån diskussion och 
att arbetsordningarna därefter skickas till råden för yttrande. Arbetsordningen för BRÅ 
fastställes enligt förslag.
 
Arbetsutskottet beslutar för egen del 
Att kommundirektören får i uppdrag att revidera arbetsordningarna för 
Funktionshinderrådet och Pensionärsrådet utifrån diskussion och att arbetsordningarna 
därefter skickas till råden för yttrande.
 

10 (23)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-04-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att komunfullmäktige beslutar
Föreliggande förslag till arbetsordning för Brottsförebyggande rådet antas.
_____

Beslut skickas till 
Kommundirektör
Kommunstyrelsen
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§ 54

Förslag till vision och fullmäktigemål 2020-2023 
KS 2019.0030

Ärendet
Med anledning av ny mandatperiod och nytt politiskt styre har frågan väckts om 
revidering av kommunens vision, befolkningsmål och målkomplex för fullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, upprättad 26 mars 2019.
Bilaga - Förslag till vision och fullmäktigemål 2020-2023, upprättad 26 mars 2019.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
Förslaget till vision, befolkningsmål, inriktningsmål samt inriktningar för nämndernas 
grunduppdrag fastställs i enlighet med föreliggande förslag – Bilaga 1, daterad 2019-03-
26 med ändringen att befolkningsmålet får följande lydelse: "Klippans kommuns 
befolkning ökar till 19 500 personer år 2026."
_____
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 55

Placeringsalternativ av ny förskola i Ljungbyhed 
KS 2015.0806

Ärendet
Enligt Kommunstyrelsens beslut 2019-03-06 §41 ska planarbete för ny förskola i 
Ljungbyhed påbörjas i området Hästhagen 2:3.
Utifrån beslutet finns några alternativ som behöver diskuteras och placeringsbeslutet 
preciseras innan planarbetet påbörjas.

Beslutsunderlag
Plan- och byggavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 21 mars 2019.
Kartor - Placeringsalternativ, upprättad 21 mars 2019.

Arbetsutskottets beslut
Förskolan placeras i enlighet med alternativ 3, det vill säga norr om badplatsen.
_____

 

Beslut skickas till 
Plan- och byggavdelningen
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§ 56

Söderåsens miljöförbund: tillsynsansvar - ny lag börjar gälla den 1 
juli 2019 
KS 2019.0123

Ärendet
En ny lag börjar gälla den 1 juli 2019. Den heter lagen om tobak och liknande produkter 
och ersätter nuvarande tobakslag samt nuvarande lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare. Söderåsens miljöförbund är ansvarig för tillsynen för nuvarande 
lagstiftning, men i och med en ny lagstiftning innebär det att medlemskommunerna 
behöver ta beslut om var tillsynsansvaret ska ligga.

Direktionen för Söderåsens miljöförbund föreslår därför att Kommunfullmäktige i 
medlemskommunerna beslutar att Söderåsens miljöförbund får tillsynsansvar enligt lag 
(SFS 2018:2088) om tobak och liknande produkter i Bjuvs, Klippans, Svalövs och 
Örkelljungas kommuner.

Övertag av tillsynen sker under förutsättning att Kommunfullmäktige i 
medlemskommunerna även beslutar om taxan. Beslut om tillsynsansvar och taxor 
behöver vara tagna och ha vunnit laga kraft senast den 1 juli 2019.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag Söderåsens miljöförbund, 26 februari 2019, § 14.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
Söderåsens miljöförbund får tillsynsansvar enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter i Bjuvs, Klippans, Perstorps, Svalövs och Örkelljungas Kommuner.
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 57

Söderåsens miljöförbund: förslag till till ny taxa - lagen om tobak och 
liknande produkter 
KS 2019.0124

Ärendet
Den nya taxan innebär följande:
 

 Avgift för handläggning av prövning vid detaljhandel med tobaksvaror införs med 
en avgift motsvarande 8000 K.

 Avgift för handläggning av prövning vid partihandel med tobaksvaror införs med 
en avgift motsvarande 9000 K.

 Timavgift kan tas ut vid handläggning av anmälan om förändrade 
ägarförhållanden eller ändringar som kan påverka förutsättingar för tillstånd.

 Anmälningsavgiften för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på 1 K 
tas bort.

 Tillsynsavgiften för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare höjs från 1 K 
till 2 K året då man anmäler försäljning. Därefter är tillsynsavgiften 1 K.

 Tillsynsavgiften för tobaksförsäljning lämnas oförändrad och är även 
fortsättningsvis 3 K.

 Möjligheten att ta betalt per timme nerlagd tillsynstid när schabloniserad 
tillsynsavgift inte räcker till behålls.

Vad innebär ändringarna i taxorna för Klippans handlare?

1. Ansökningsavgift för tillstånd att sälja tobaksvaror i exempelvis en ICA-butik eller 
tobaksbutik är 8000 kronor (detaljhandel).

2. Ansökningsavgift för tillstånd att bedriva exempelvis grossistverksamhet med 
tobaksvaror är 9000 kronor (partihandel).

I båda fallen ovan är det en engångsavgift som sökande betalar. Beloppet gäller såväl 
permanent som tillfälligt tillstånd. Avgiften betalas även om sökande inte får ett tillstånd 
eftersom avgiften finansierar de administrativa kostnaderna för själva handläggningen 
av prövningen. Sökande betalar alltså inte för själva tillståndet utan för handläggningen 
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av prövningen i tillståndsprocessen (för att få en uppfattning av hur Söderåsens 
miljöförbund har räknat ut taxorna för tillstånd på tobaksområdet se bifogad bilaga).

3. Timavgift kan även tas ut vid exempelvis handläggning av anmälan om förändrade 
ägarförhållande eller andra ändringar som kan påverka förutsättningarna för tillstånd.

4. Anmälningsavgiften för elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare som kostar 
1000 kronor tas bort. Istället höjs tillsynsavgiften till 2000 kronor första året handlaren 
anmäler försäljning. Därefter betalar handlaren 1000 konor årligen i tillsynsavgift.

5. Tillsynsavgiften för tobaksförsäljning ändras inte och är 3000 kronor. Den betalas 
årligen.

6. Möjlighet att ta betalt per timme vid tillsynsbesök. Den tas ut för tillsyn som inte ryms 
inom den planerade normala tillsynstiden.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag Söderåsens miljöförbund, 26 februari 2019, § 15
Söderåsens miljöförbunds tjänsteutlåtande, inkommen 1 mars 2019.
Bilaga - Ny taxa för prövning och tillsyn enligt nya lagen, inkommen 1 mars 2019.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
Godkänna Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt lagen 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Taxan ska börja gälla den 1 juli 2019. 
Taxan ersätter taxa för tobak samt taxa för elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 58

Yttrande över remiss avseende översyn av kostnadsutjämningen för 
kommuner och landsting 
KS 2019.0104

Ärendet
Finansdepartementet har skickat ut gjord utredning och översyn för kostnadsutjämningen 
på remiss. Alla kommuner och regioner är remissinstanser och remisstiden går ut 2019-
05-17. Utredningen konstaterar att dagens kostnadsutjämning i huvudsak fyller sitt syfte 
men att mer fokus behöver ges åt socioekonomi och glesbygdens villkor. För Klippans 
kommun innebär förslaget utifrån dagens förutsättningar en lägre avgift med 908 kr per 
invånare, vilket motsvarar ca 16 mnkr om modellen gälls för utjämningsåret 2018.

Beslutsunderlag
Ekonomichefs tjänsteskrivelse, upprättad 22 mars 2019.
För att läsa statens offentliga utredning "Lite mer lika: Översyn av kostnadsutjämning för 
kommuner och landsting" (SOU 2018:74) se länk nedan:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2018/10/sou-201874/

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Klippans kommun ställer sig positivt till förslaget.  
_____
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 59

Återköp av fastigheten Klippan 3:372 
KS 2019.0204

Ärendet
Den rubricerade fastigheten är belägen på Åhällans väg i Klippan och såldes via tomtkön 
med beviljad lagfart till köparen under april 2017. Vid köp av kommunal fastighet för 
villabebyggelse föreligger byggplikt som innebär att byggnation ska påbörjas inom två år. 
Familjen som köpte fastigheten har tagit kontakt med kommunen och meddelat att de inte 
har möjlighet att påbörja någon byggnation i tid och de önskar att kommunen köper 
tillbaka fastigheten.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, upprättad 27 mars 2019.
Köpebrev, upprättad 27 mars 2019.
Kartskiss, upprättad 27 mars 2019.
 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Godkänna tekniska förvaltningens förslag till återköp av fastigheten Klippan 3:372.
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 60

Motion om valfrihet att välja barnomsorg 
KS 2018.0701

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har inkommit med en motion om valfrihet att välja 
barnomsorg. Motionärerna föreslår att i Klippans kommun ska valfrihet gälla oavsett 
vilken kommundel man väljer att bo i. Det ska både finnas kommunala dagbarnvårdare 
och förskolor.
 
Motionen remitterades till barn- och utbildninsgnämnden som i februari lämnade yttrande 
med förslag att anse motionen besvarad efertsom det motionären föreslår redan erbjuds.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag Kommunfullmäktige 27 november 2018, § 112.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 26 februari 2019, § 18.
Barn- och utbildningsförvaltnings yttrande, upprättad 11 februari 2019.
Motion från Vår Framtid, inkommen 23 novomber 2018.
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
Anse motionen besvarad då det motionären föreslår redan erbjuds.
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 61

Motion om politikerutbildning i funktionshinderfrågor 
KS 2018.0446

Ärendet
Kenneth Dådring (-) m.fl. har lämnat en motion om att utbilda i funktionshinderfrågor i 
samband med politikerutbildning i anslutning till ny mandatperiod och att utbildningen 
ska planeras i samråd med referensgruppen för funktionshinderfrågor. Fullmäktige 
remitterade 2018-06-19 motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kansliavdelningen 
beskriver i yttrandet innehållet i utbildningarna inför ny mandatperiod. Att politiker 
utbildas i funktionshinderfrågor är bra och skulle kunna anordnas i andra sammanhang än 
i samband med dessa utbildningar som har mer övergripande ämnesinnehåll.  Därav 
föreslår kansliavdelningen att motionen avslås.

Beslustunderlag
Protokollutdrag Kommunfullmäktige 19 juni 2018, § 69.
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 20 mars 2019.
Motion från Vår Framtid, inkommen 18 juni 2018.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
Avslå motionen.
_____

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-04-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62

Motion angående inlämnande av Budgetförslag ifrån de olika 
partierna 
KS 2019.0010

Ärendet
Åsa Edvardsson (SD) har lämnat in en motion med följande förslag;
- Att budgetförslag ifrån våra partier ska vara inlämnade i tid så förslagen kan skickas 
med handlingarna inför KS, där budgeten ska behandlas.
- Att detta även förs in i arbetsordningen för Kommunstyrelsen.

Fullmäktige remitterade 2019-01-28 motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag 28 januari 2019, § 10.
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 20 mars 2019.
Motion från Sverigedemokraterna, inkommen 7 januari 2019.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
Avslå motionen med motiveringen att det är upp till varje parti att avgöra när och om 
man vill lämna budgetförslag.
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-04-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63

Motion om valfrihet att handla mat digitalt eller i affär 
KS 2018.0780

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har inkommit med motion om att Klippans kommun utreder 
alternativ och komplement till inköp av varor samt att utredningen kontakat kommunens 
lokala affärsinnehavare för att också gynna bygden. Fullmäktige remitterade i december 
2018 motionen till socialnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Protokollutdrag Kommunfullmäktige 18 december 2018, § 130.
Protokollutdrag Socialnämnden 27 februari 2019, § 24.
Motion från Vår Framtid, inkommen 25 mars 2019.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
Avslå motionen.
_____
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

22 (23)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-04-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 64

Förslag till förordnande som borgerlig vigselförrättare 
KS 2018.0522

Ärendet
Arbetsutskottet faställde den 20 mars 2019, § 43, att principen för vilka som föreslås 
forordnas som vigselförättare är förtroendevalda med uppdrag i kommunfullmäktiges 
presidium samt förtroendevalda som sen tidigare är utsedda vigselförättare. Sedan 
tidigare är följande personer förordade av länsstyrelsen som vigselförrättare: Kerstin 
Persson, Hans-Bertil Sinclair och Johan Petersson. Enligt faställd princip ska kommunen 
föreslå länsstyrelsen att även utse de förtroendevalda med uppdrag i kommunfullmäktiges 
presidium som vigselförrättare. Detta innbär att kommunen skulle få sex vigselförrättare 
vilket bedöms vara tillräckligt antal utifrån efterfrågan.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2019-03-20, § 43
 
Arbetsutskottets beslut
Föreslår Länsstyrelsen att som vigselförrättare i Klippans kommun även utse följande 
personer:
Gunilla Svensson
Tonny Svensson
Jonas Luckman
_____

Beslut skickas till 
Länsstreylsen med registerutdrag på de föreslagna
De föreslagna
Kansliavdelningen (Troman)
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