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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 108 Val av justerare
§ 109 Godkännande av dagordning
§ 110 Förväxling av fastighetsbeteckningar berörande Stidsvig 1:111 och 

1:113
§ 111 Information om säkerhetsarbetet på kommunens skolor
§ 112 Upphandling av bostad med särskild service
§ 113 Förslag till nya föreskrifter för Skåne län
§ 114 Styrdokument för krisberedskap
§ 115 Svar på motion om Skolverkets regler gällande registerkontroll
§ 116 Svar på motion om digital skyltning
§ 117 Informationsärende
§ 118 Inrättande av politisk dialoggrupp avseende byggnationer
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§108

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att utse Christer Johansson att jämte ordförande justera dagens protokoll.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§109

Godkännande av dagordning

Ärendet
Godkännande av dagordning föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna dagordningen med följande tillägg:

- Inrättande av politisk dialoggrupp avseende byggnationer.
_____

  

Paragrafen är justerad

5 (17)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110

Förväxling av fastighetsbeteckningar berörande Stidsvig 1:111 och 
1:113 
KS 2019.0400

Ärendet
Markingenjören och Tobias Persson på Plan- och byggavdelningen har bistått 
fastighetsägarna till Stidsvig 1:111 och 1:113 med utredningshjälp kring frågan om de 
förväxlade fastighetsbeteckningarna på Malmgatan i Stidsvig.
 
Markområdet där fastigheterna finns berörs av en detaljplan från 1970 med revidering 
1987. Fastigheterna är avstyckade 1972 och ägdes av Svenska Industribyggen AB 
(SIAB). SIAB har byggt husen och därefter sålt fastigheterna till privatpersoner. 
Kommunen har inte varit inblandad när försäljningen skedde, i detta fall såldes båda 
fastigheterna under 1974.
 
Markområdet där fastigheterna finns berörs av en detaljplan från 1970 med revidering 
1987. Fastigheterna är avstyckade 1972 och ägdes av Svenska Industribyggen AB 
(SIAB). SIAB har byggt husen och därefter sålt fastigheterna till privatpersoner. 
Kommunen har inte varit inblandad när försäljningen skedde, i detta fall såldes båda 
fastigheterna under 1974.

Markingenjören har gått igenom vad som har hänt kring fastighetsbeteckningarna och 
försäljningarna på Malmgatan från första till sista försäljningen. Alla lagfartshandlingar 
från lantmäteriet på både Stidsvig 1:111 och 1:113 har begärts ut. Kontentan av 
detta visar att felet begicks vid första försäljningen mellan Svenska Industribyggen AB 
(SIAB) och köparna av Stidsvig 1:111 och 1:113 hösten 1974. På en situationsplan bilaga 
1, som kommunen har fått från ena fastighetsägaren, syns det tydligt att SIAB har vänt på 
fastighetsbeteckningarna vid försäljningen. De har Stidsvig 1:111 längst norrut och 1:113 
längst söderut men det ska vara tvärt om.

Efter flera års väntan har situationen löst sig genom att fastighetsägarna har begärt en 
lantmäteriförrättning där de har ”bytt” fastigheter med varandra. Det uppstod en kostnad i 
storleksordningen 25 tkr som fördelades mellan de båda fastigheterna. Familjerna har 
ställt förfrågan till kommunen om hjälp med denna fastighetsbildningskostnad och 
hänvisar till en liknande situation i Timrå. Där tog Timrås kommun hela kostnaden för 
lantmäteriförrättningen. Den stora och avgörande skillnaden mellan fallet på Malmgatan 
och Timrå är att det var Timrås kommun som sålde fastigheterna och var skyldig till 
fastighetsförväxlingen. Som nämnts tidigare i texten så har Klippans kommun inte gjorts 
sig skyldig till förväxlingen på Malmgatan.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-04

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att avslå fastighetsägarnas förfrågan med hänvisning dels till att detta fel begicks för snart 
50 år sedan dels att kommunen överhuvudtaget inte var inblandad i fastighetsbildningen 
1974, varför det är juridiskt mycket tveksamt att utan relevanta skäl göra utbetalningar till 
privatpersoner.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 111

Information om säkerhetsarbetet på kommunens skolor 
KS 2017.0667

Ärendet
I samband med behandlingen av en motion om trygg och säker skola gav 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-16, § 186, barn- och utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att ge kommunstyrelsen en redogörelse för säkerhetsarbetet på kommunens 
skolor.

Vid dagens sammanträde närvarar lokalstrategen, Jörgen Andersson och ger 
arbetsutskottet en redogörelse för säkerhetsarbetet utifrån lagrum och styrdokument samt 
vilka insatser och aktiviteter man arbetar efter. Det informeras även om vilka risker och 
utmaningar förvaltningen definierat och åtgärdsförslag.
 
 

Beslutsunderlag
KSAU § 186/2019

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 112

Upphandling av bostad med särskild service 
KS 2020.0250

Ärendet
Socialnämnden ser ökande volymer inom insatsen bostad med särksild service, LSS. 
Klippans kommun är i behov av ett utökat antal platser. Sedan 2017 har volymerna 
minskat inom insatsen, vilket är en följd av två nedlagda boenden. Nu står dock 
förvaltningen inför ett större inflöde. Minskade volymer inom insatsen har inte inneburit 
minskade kostnader i samma utsträckning då kostanden per insats inom boende med 
särskild service ökat sedan 2017. Det minskade volymerna inom insatsen innebär inte 
heller att individerna har lämnat nämndens verksamheter utan har istället fått andra 
insatser. Effekten av de ökade volymerna blir således att socialnämnden är i behov av nya 
resurser under sista kvartalet 2020 samt i driftsbudgeten 2021 för att klara finansieringen 
av en ny bostad med särskilt service.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut Socialnämnden, 2020-06-03
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-03
Redovisning av insatser brukare tidigare insats boende
Beräkning LSS-kostnader

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
 
att medge socialnämnden att genomföra upphandling av sex nya platser inom bostad med 
särskild service; samt
 
att den nettokostnadsökning som kan konstateras efter upphandlingen och när ny bostad 
med särskild service kan tas i drift får hanteras i kompletteringsbudget.

Beslut skickas till 
Socialnämnden
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 113

Förslag till nya föreskrifter för Skåne län 
KS 2020.0235

Ärendet
Trafikverket har gett förslag på ändrad klassificering av delar på befintligt vägnät i 
Skåne. Förändringen innebär i huvudsak en höjning från idag tillåtna 64 tons fordonståg 
till max 74 tons bruttovikt.
 
I sin konsekvensbeskrivning tar Trafikverket upp den ökade samhällsnyttan i form av 
minskad miljöbelastning och ökad trafiksäkerhet utan att några investeringar behöver 
göras. Främst lyfts ökad kapacitet och därmed näringslivets minskade transportkostnader 
som ett motiv.

De vägar som berör Klippans kommun är:
E4                 Utan restriktioner
Väg 13          Utan restriktioner
Väg 21          Utan restriktioner
Väg 108        Väg 13, 1865 Spången – Väg 21 Hyllstofta med restriktioner enligt 2 §.

Eventuella synpunkter ska ha kommit in skriftligen senast den 1 juli 2020.
 
 

Beslutsunderlag
Remissvar från tekniska förvaltningen, 2019-05-22
Remiss från trafikverket
Konsekvensutredning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna yttrandet, daterat 2020-05-22, som sitt eget svar till Trafikverket avseende 
remiss om nya föreskrifter om bärighetsklasser i Skåne län.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Trafikverket
Gatu- och parkchef
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 114

Styrdokument för krisberedskap 
KS 2020.0249

Ärendet
Styrdokumentet beskriver kommunens övergripande inriktning och prioriteringar för 
kommunens arbete inom krisberedskap för perioden 2020–2022. Innehållet syftar även 
till att uppfylla krav enligt Lag (2006:554) om kommuner och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Syftet är att beskriva hur kommunen avser att fullfölja de åtaganden som beskrivs i 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101 MSB 2018–09779).
Styrdokumentet syftar till att omhänderta de åtgärdsbehov som framkommer genom 
arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen och översätta dessa till de åtgärder som ska 
genomföras under mandatperioden. Styrdokumentet får därav en paraplyfunktion för de 
dokument som beskriver krisberedskapsarbetet i kommunen.

Den pågående pandemin har prövat kommunens krishanteringsförmåga och uthållighet på 
ett sätt som inte riktigt har kunnat förutses eller beaktats i de styrdokument som idag ska 
behandlas. Föreliggande dokument är relevanta i de flesta avseenden. De behöver antas 
för att kommunen ska uppfylla de legala krav som ställs på oss i det här sammanhanget 
men de behöver också kompletteras och revideras mot bakgrund av den kunskap och de 
erfarenheter vi vunnit som följd av pandemin.
 
Exempelvis kan ambitionerna kring utbildningsinsatser tonas ner och planeringen för 
långsiktigt hållbar personalförsörjning, beredskapslagring av skyddsutrustning, mm 
behöva få större vikt och utrymme i en reviderad plan.
Kommundirektören har gett förvaltningen i uppdrag att fortlöpande och parallellt med 
pågående krishantering göra en utvärdering av kommunens pandemiplanering och 
krishantering i syfte att förbättra våra planer och därmed vår beredskap för pandemier. 
Utvärderingen ska också beakta och utvärdera sådant som är allmängiltigt oavsett vilken 
slags kris det handlar om samt tillvarata erfarenheter som vunnits och är tillämpbara även 
i ett normalläge.
 
Beslutsunderlag
Säkerhetschefens tjänsteskrivelse 2020-02-24
Styrdokument för krisberedskap Klippans kommun 2020-2022
Bilaga 1, risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022
Bilaga 2, krisberedskapsplan 2020-2020
Bilaga 3, utbildnings- och övningsplan 2020-2020
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
kommunfullmäktige beslutar
 
att anta styrdokument för krisberedskap Klippans kommun 2020-2022 med bilagorna om 
risk- och sårbarehetsanalys, krisberedskapsplan och utbildnings- och övningsplan.

att nu gällande styrdokumen för krisberedskap i Klippans kommun därmed upphör att 
gälla.

att kommunens beredskapsplanering uppdateras när utvärderingen av nu pågående 
krishantering slutförts, analyserats och redovisats.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115

Svar på motion om Skolverkets regler gällande registerkontroll 
KS 2019.0240

Ärendet
Christina Petersson och Åsa Edvardsson (båda SD) har 2019-04-23 lämnat in en motion 
med följande förslag till beslut:

att Skolverkets regler gällande registerutdrag efterföljs i Klippans kommun,
att berörda nämnder kontrollerar och åtgärdar ev. brister och i de fall inte registerutdrag 
kunnat erhållas omplaceras berörd personal,
att Klippans kommun uppdaterar berörd personals registerutdrag vart tredje år.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har lämnat ett yttrande. 
HR-avdelningen har också yttrat sig över motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från HR-avdelningen 2020-05-15
Protokollsutdrag BUN 2020-04-16, § 42
Motion från Christina Petersson inkommen 2019-04-23

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att anse motionen besvarad vad gäller de två första att-satserna, samt

att avslå tredje att-satsen.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 116

Svar på motion om digital skyltning 
KS 2019.0289

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har 2019-05-24 lämnat in en motion om digital skyltning i 
kommunen där man yrkar följande:
1. Att det tas fram ett förslag på hur en sammanlänkad digital skyltning skulle kunna 
möjliggöras.
2. Att denna skyltning skulle omfatta Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby.
3. Att det i förslaget också ingår hur en eventuell extern finansiering skulle kunna 
möjliggöras.

Kansliavdelningen har tagit fram ett svar på motionen.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse,
Motion från Vår Framtid, 2019-05-24

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att avslå motionen.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§117

Informationsärende

Ärendet
Kommunstyrelsens ordförande informerar arbetsutskottet om flygplatsen 
Helsingborg/Ängelholm samt om öppnande av utomhusbadet i Östra Ljungby.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att notera informationen.

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118

Inrättande av politisk dialoggrupp avseende byggnationer 
KS 2020.0272

Ärendet
Kommunstyrelsens ordförande önskar inrätta en dialoggrupp avseende byggnationer 
inom kommunens olika förvaltningen. Dialoggruppen ska bestå av kommunstyrelsens 
presidium samt presidiet i den nämnd som kallas och ansvariga tjänstepersoner. Syftet 
med mötet är att kommunstyrelsens presidium ska få en avrapportering av planerade 
och pågående byggnationer och ha möjlighet att komma med synpunkter. Presidiet ska i 
sin tur informera kommunstyrelsen.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att inrätta en dialoggrupp enligt beskrivning ovan, bestående av kommunstyrelsens 
presidium och ansvarig nämnds presidium,

att dialoggruppen delges information om planerade och pågående byggnation, samt

att kommunstyrelsens presidium är sammankallande till mötena.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
Nämnderna
Förvaltningscheferna
Fastighetsavdelningen
_____

Paragrafen är justerad
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