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§119

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att utse Åsa Edvardsson (SD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
_____

  

Paragrafen är justerad
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§120

Godkännande av dagordning

Ärendet
Godkännande av dagordning föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna dagordningen med tillägg av följande ärenden:
- Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
- Information om förvärv av fastigheten Lejonet 4, adress Brunngatan 2.
_____

  

Paragrafen är justerad
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§ 121

Ansökan om bostadsanpassning 20034 
KS 2020.0318

Ärendet
Ansökan om bostadsanpassningsbiddrag har inkommit gällande en större hiss mellan 
botteplan och källarplan.

Åtgärderna är kostnadsberäknade till cirka 474 000 kr inkl. moms.

Beslutsunderlag
Handläggarens skrivelse, 2020-07-16

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsuskott beslutar
bifalla ansökan om bostadsanpassningsbidrag med 474 000 kr inkl. moms som utbetalas 
efter besiktning av arbetena.

Beslut skickas till 
Handläggare, tekniska förvaltningen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 122

Fullmakt förvärv av fastigheten Lejonet 4, adress Brunngatan 2 
KS 2020.0331

Ärendet
Fastigheten Lejonet 4 med adress Brunngatan 2 är lokaliserad norr om Antilopenskolan. 
Fastigheten om 571m2 ligger ute för försäljning via exekutiv auktion hos Kronofogden, 
ärendenummer: F-786-20. Auktion sker med muntliga bud och överbud 2020-08-27, 
varvid Hanna Holm, Teknisk chef och Monica Johansson, Markingenjör avser närvara 
och föra kommunens talan. Därför behöver kommunstyrelsens ordförande genom 
delegation besluta att ge ovannämnda personer fullmakt att för Klippans kommuns 
räkning ange bud för möjligt förvärv av fastigheten.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 123

Remissvar - Region Skånes tågstrategi 
KS 2020.0274

Ärendet
Klippans kommun har mottagit ett remissförslag till Tågstrategi.  Region Skåne har under 
ett drygt års tid arbetat med att ta fram en ny tågstrategi. Remisstiden löper till och med 
11 september 2020. Efter att remissvaren har studerats och synpunkter arbetats in ska 
tågstrategin beslutas i Region Skånes fullmäktige senare under året. Tågstrategin är en 
plan för hur den regionala tågtrafiken i Skåne ska utvecklas, för att den ska kunna bära 
sin del av Region Skånes övergripande mål för kollektivtrafiken. Strategin redovisar den 
tågtrafik som behövs för att kunna möta förväntad efterfrågan, och för att nå de 
marknadsandelar för kollektivtrafiken som Region Skåne har som mål. Målet är att 
kollektivtrafikens marknadsandel ska uppgå till 40 % av den motoriserade trafiken år 
2030 respektive 50 % år 2050. Strategin är ett underlag i upphandlingar av trafik och 
fordon, samt för prioriteringar i den Regionala Transportinfrastrukturplanen (RTI). Den 
är också ett viktigt underlag i dialogen med Trafikverket och regeringen om vilka 
satsningar som behövs i nationell plan för utökad kapacitet i järnvägsnätet.

Yttrande
Klippans kommun ställer sig i allt väsentligt bakom det förslag till yttrande som arbetats 
fram i Helsingborgs stad (bilaga).
 
Klippans kommun vill dock poängtera vikten av att det som lyfts i styckena ”Direkttåg 
Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad” och ”Förlängd Pågatågslinje till Åstorp” inte sker 
på bekostnad av tågstopp och kollektivtrafikutbud i Klippan. Det är av synnerlig vikt att 
inte Klippan som den största orten mellan Helsingborg och Hässleholm hamnar i något 
slags kollektivtrafikskugga. Tågtrafiken är mycket viktig för in- och utpendling till arbete 
och studier samt för att ta del av kultur- och fritidsutbud i främst Helsingborg. Klippans 
kommun har också i avtal med trafikverket förbundit sig att medfinansiera en omfattande 
om- och utbyggnad av stationsområdet i Klippan med förbindelse över järnvägen.

Beslutsunderlag
Kommundirektörende skrivelse, 2020-08-17
Helsingborgs yttrande över tågstrategin, 2020-08-11
Remiss av Region Skånes tågstrategi

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att anta kommundirektörens skrivelse, daterad 2020-08-17, som sitt eget.
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§ 124

Remissvar – Starkare kommuner – med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) 
KS 2020.0091

Ärendet
Kommunutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande, SOU 2020:8. Klippans kommun 
är remissinstans och har fått en inbjudan att lämna synpunkter.
Den samlade bilden är att kommunerna står inför flera specifika utmaningar som 
dessutom kommer tillta i styrka under överskådlig tid framöver. Dessa är framför allt:
 
·      svagare ekonomi
·      svårigheter med personal- och kompetensförsörjning
·      etablering och integration av nyanlända
·      växande och uppskjutna investeringsbehov
·      växande anspråk på service och välfärd
·      kompetens att klara klimatförändring och hållbar utveckling
 
I Kommunutredningens direktiv betonas att utredningens fokus ska ligga på strukturella 
förändringar. Direktivet anger att kommittén ska analysera fyra olika typer av strukturella 
åtgärder: utökad samverkan, kommunsammanläggning, förändringar av kommunernas 
uppgifter samt asymmetrisk ansvarsfördelning. En central fråga är därmed vilka 
strukturella åtgärder som ur ett systemperspektiv kan vidtas för att stärka kommunernas 
kapacitet att fullgöra sina uppgifter. Systemperspektivet innebär att fokus sätts på vilka 
ramförutsättningar kommunerna har att agera inom. Verksamhetsutveckling inom 
enskilda kommuner ligger däremot till stor del inom ett aktörsperspektiv som ligger 
utanför utredningens primära fokus.
Kommunernas yttre villkor i form av regelverk har också stor betydelse för enskilda 
kommuners handlingsutrymme och möjligheter att hitta effektiva lösningar för sina 
verksamheter. Statliga myndigheters agerande påverkar också kommunernas 
förutsättningar och utveckling. I Kommunutredningens direktiv påpekas på ett flertal 
ställen att utredningen ska ha ett långsiktigt tidsperspektiv på hur kommunernas 
utmaningar kan hanteras. Det innebär att även om utredningen tar upp förslag som på kort 
sikt kan genomföras för att förbättra kommunernas kapacitet, så ligger fokus på de 
strukturförändrande förslagen som med nödvändighet är mer långsiktiga.

Beslutsunderlag
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2020-08-06
Kommundirektörens förslag till remissvar, daterat 2020-08-06
Remiss, Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)
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Yrkanden
Ås Edvardsson (SD) yrkar bifall till förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att anta av kommundirektören 2020-08-06 upprättat förslag till remissvar avseende 
Kommunutredningens slutbetänkande, SOU 2020:8 såsom sitt eget.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 125

Ändring av avgift för kopiering av allmänna handlingar 
KS 2020.0264

Ärendet
Kommunfullmäktige har 2014-08-26, § 60 beslutat om avgifter för kopiering av allmänna 
handlingar. Sedan beslutet togs har avgiften för avskrift av allmän handling eller utskrift 
av ljudbandsupptagning per påbörjad fjärdedels arbetstimme ändrats från 90 kr till 125 kr 
(Avgiftsförordningen (1992:191), varför nytt beslut behövs.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-06-09
Kommunfullmäktiges beslut 2014-08-26, § 60.
Avgiftsförordning (1992:191

Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till förslaget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att avgiften för avskrift av allmän handling eller utskrift av ljudbandsupptagning fastställs 
till 125 kronor per påbörjad ¼ timme.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 126

Svar på motion från Marie Brink (SD) 2019-10-08 om att införa förbud 
mot religiös klädsel í för- och grundskolor i Klippans kommun. 
KS 2019.0510

Ärendet
Sverigedemokraterna Marie Brink och Åsa Edvardsson har inkommit med motion med 
yrkande om förbud mot religiös klädsel i för – och grundskolor för både elever och 
skolpersonal.

Motionen har översänts till barn- och utbildningsnämnden samt till HR-avdelningen för 
svar.

Både barn- och utbildningsnämnden och HR-avdelningen hänvisar till att ett sådant 
införande som motionärerna syftar till strider mot diskrimineringslagen, men även 
religions- och yttrandefriheten enligt Europakonventionen samt regeringsformen.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-07-06
HR-avdelningens skrivelse, 2020-01-07
BUN § 35/2020
Skolchefens yttrande, 2020-05-05
Motion, 2019-10-08

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att avslå motionen.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad

13 (30)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-08-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 127

Yttrande över förslag till utvidgning av naturreservatet 
Herrevadskloster, Klippans kommun 
KS 2020.0269

Ärendet
Länsstyrelsen har utarbetat förslag till utvidgning av naturreservatet Herrevadskloster 
med fastigheten Herrevadskloster 2:84 i Klippans kommun. Innan beslut om bildande av 
naturreservat sker ska Länsstyrelsen enligt 24 § förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken mm förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till 
marken att inom viss tid yttra sig över förslaget.

Utvidgningsområdet ligger som en liten ö inom naturreservatet. Tidigare har fastigheten 
nyttjats som skjutbana, som delvis har sanerats och godkänts av tillsynsmyndigheten, 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö. Vidare möjliggörs en säkrare planerad 
vandringsled, kör-och ridled nu när skjutbaneverksamheten är nerlagd.

Området utgör ett obetat sakta igenväxande blomrikt område som är värdefullt för många 
pollinatörer, här påträffades år 2018 sex olika humlearter och några arter sandlevande 
bin. Arterna av både växter och insekter utgörs i huvudsak av fortfarande allmänna arter. 
Även flera fjärilsarter har påträffats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljöstrategen och kommundirektören, 2020-06-29
Föreläggande - Förslag till utvidgning av naturreservatet Herrevadskloster i Klippans 
kommun, Lst Dnr 511-15116-2020
Länsstyrelsen har beviljat förlängd yttrande tid till och med 15 september 2020

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att till Länsstyrelsen i Skåne län översända yttrande att Klippans kommun ställa sig 
positiva till förslag till beslut om utvidgning av naturreservatet Herrevadskloster i 
Klippans kommun.
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 128

Yttrande över granskning av informationssäkerhet 
KS 2020.0288

Ärendet
Klippans kommunrevision har under våren 2020 granskat kommunens arbete med 
informationssäkerhet, och särskilt frågan om kommunstyrelsens har säkerställt att 
kommunen har ett ändamålsenligt sätt att styra och följa upp arbetet med 
informationssäkerhet.

Granskningen har varit inriktad på att undersöka styrning och uppföljning av de 
anställdas användning av informationssystem. KPMG har granskat säkerheten i 
användningen av tre informaitonssystem.

Revisionen har önskat yttrande från kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden 
samt socialnämnden.
Revisionsrapportens övergripande syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen 
säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av kommunens arbete med 
informationssäkerhet. Det står även i rapporten att granskningen avser kommunstyrelsen, 
varför kommunledningsförvaltningen har översänt detta förslag till yttrande till de andra 
förvaltningarna för kompletterande synpunkter och ett samlat svar på revisionsrapporten. 
Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har meddelat att man inte har 
något tillägg till yttrandet.

Kommunstyrelsen är positiv till granskningen, och ser granskningsrapporten som ett 
tillfälle att stärka arbetet med informationssäkerhet inom kommunens verksamheter. 
Kommunstyrelsen välkomnar de rekommendationer rapporten lägger fram under punkten 
1.2, och inte minst de som gäller just kommunstyrelsens övergripande ansvar för 
informationssäkerhetsarbetet.

Ett viktigt påpekande i rapporten gäller att kommunens nuvarande styrande dokument på 
informationssäkerhetsområdet är gamla. Kommunstyrelsen är medveten om detta. Ett 
arbete med att förnya dokumenten pågår redan, inom ramen för it-samarbetet inom IT4K. 
Samarbetet bedrivs idag mellan 5 kommuner. För att fullt ut skapa den samordning och 
effektivitet som samarbetet långsiktigt syftar till, är det viktigt att 
informationssäkerhetsarbetet utgår från gemensamma principer för samtliga kommuner, 
och med samordnade begrepp för roller och ansvar inom it-området.

Kommunen har valt att invänta inträdet av den femte kommunen i it-samarbetet, innan 
gemensamma styrdokument blir antagna och satta i arbete i kommunens verksamheter, 
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med förnyade roller och ansvar, och med etablerandet av likartade säkerhetsdokument, 
metoder, och principer för styrning av arbetet.

Till beslut om förnyade styrdokument på informationssäkerhetsområdet hör också 
arbetsplaner för att vägleda och kvalitetssäkra arbetet med att införa sådana 
förstärkningar av informationssäkerheten som granskningsrapporten föreslår.

Genom dessa samlade åtgärder menar Kommunstyrelsens att kommunen kommer att 
åtgärda de brister i informationssäkerhetsarbetet som revisionens granskningsrapport 
påtalar.
 
Beslutsunderlag
Förslag till svar på revisionsrapporten, 2020-08-12
Revisionsrapport Granskning av informationssäkerhet, 2020-05-20
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom yttrandet och översända detsamma till revisionen

att anmäla ärendet till kommunfullmäktige

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 129

Yttrande över VA-plan för Hässleholms kommun 
KS 2020.0296

Ärendet
Hässleholms kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan. Förslaget grundar sig på 
tidigare antaget dokument VA-strategier för Hässleholms kommun och består av sex 
delplaner vilka skapats med syfte att täcka in hela kommunens VA-försörjning. Dessa tar 
upp förvaltningen av nuvarande verksamhetsområde, dagvattenhanteringen inom 
verksamhetsområde, VA-utbyggnaden samt den enskilda VA-försörjningen.
 
Då VA-planen framförallt redogör för planer inom kommunens befintliga 
verksamhetsområde påverkas inte Klippans kommun av de planer som presenteras i 
förslaget. Klippans kommun ser positivt på Hässleholms förslag på VA-plan och har 
därför ingenting erinra.

Ta del av hela VA-planen för Hässleholms kommun på denna länk: 
https://www.hassleholm.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-
detaljplaner/amnesspecifika-handlingsplaner-och-strategier/va-planen.html

Beslutsunderlag
Planarkitektens tjänsteskrivelse, 2020-08-05
Förslag till VA-plan för Hässleholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att inte ha något att erinra gällande förslag till VA-plan för Hässleholms kommun.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 130

Yttrande över Översiktsplan Hässleholm kommun 
KS 2020.0302

Ärendet
Hässleholms kommun har tagit fram ett samrådsförslag till ny översiktsplan.
Förslaget anger mål, strategier och inriktning för den fysiska planeringen av Hässleholms 
kommun fram till år 2040.

Hässleholms kommun lyfter gemensamma mål och strategier som presenteras i den 
regionala utvecklingsstrategin för Skåne ”Det öppna Skåne 2030”. Klippans kommun ser 
positivt på detta.
I Klippans kommuns sydöstra del, där Klippan och Hässleholm delar kommungräns, 
finns ett så kallat större opåverkat område. Enligt 3 kap. 2 § miljöbalken ska stora mark- 
och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.
Syftet är att värna en biologisk mångfald och slå vakt om stora sammanhängande 
områden för rekreation och friluftsliv. Ovan nämnda område är inte påverkat av större 
vägar, kraftledningar, master, orter eller större exploateringsföretag. Markområdet som 
gränsar till Klippans kommun är i samrådsförslaget till Hässleholms översiktsplan 
utpekat främst som områden avsedda för landsbygd och för natur- och friluftsliv. Därav 
bedömer Klippans kommun att föreslagen markanvändning inte riskerar att ha en negativ 
inverkan på utpekat större opåverkat område.

Beslutsunderlag
Yttrande, samrådsförslag översiktsplan för Hässleholms kommun, 2020-07-02
Samrådsförslag Hässleholms översiktsplan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att inte ha något att erinra gällande samrådsförslaget för Hässleholms översiktsplan.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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_____

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-08-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 131

Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 13, 
Skåne län enligt förordningen (2007:1244) 
KS 2020.0275

Ärendet
Trafikverket har inkommit med konsekvensutredning som ligger till grund för förslag om 
nya hastighetsföreskrifter på väg 13 i Skåne län.
Väg 13 sträcker sig från Ystad till Ängelholm genom bland annat Klippan och är av 
särskild betydelse för regional och interregional trafik.

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och fastställd genom beslut i 
riksdagen. Trafiksäkerhetsarbetet innebär att vägar, gator och fordon skall anpassas så 
ingen dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Ansvaret delas mellan de som utformar 
vägarna med de som nyttjar de samma.

Trafikverkets anpassning av hastighetsbegränsning i förhållande till vägens utformning 
innebär att vägar utan mittseparering med ÅDT (årsdygnstrafik)på 2000 fordon eller mer 
år 2025 skall ha högsta tillåtna hastighet om 80km/tim. Väg 13 inom Klippans kommun 
är att hänföra till sådan väg. Vilket innebär att hastigheten sänks från 90km/tim till 
80km/tim bland annat på den sträcka som är inom Klippans kommun mellan Klippan 
(Rv. 21) och Östra Ljungby (E4:an).

I anslutning till Trafikplats Östra Ljungby där väg 13 och E4:an möts pågår idag 
exploatering av ytor för verksamheter. Detta kommer innebära förändringar i trafikflöde 
vilket på sikt kan kräva ytterligare åtgärder kring trafiklösningar både norr och söder om 
E4:an.

Beslutsunderlag
Tekniska chefens tjänsteskrivelse, 2020-08-07
Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 13 i Skåne län
Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 13

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att ställa sig positiva till Trafikverkets förslag om nya trafikföreskrifter på väg 13.

21 (30)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-08-19
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-08-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 132

Förslag på ändrad finansieringsmodell för beräkning av 
medlemsavgiften från och med 2021 för Kommunförbundet Skåne 
KS 2020.0291

Ärendet
Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade den 25 juni 2020 om ett förslag på ändrad 
finansieringsmodell, som kommer att tas upp för beslut på extrainsatt förbundsmöte den 2 
oktober 2020. För att förbundsmötet ska kunna godkänna en ändring av 
finansieringsmodellen krävs, enligt stadgarna, att samtliga medlemskommuner är eniga 
om förändringen.
Om inte samtliga medlemskommuner är eniga om att anta den föreslagna 
finansieringsmodellen kommer nuvarande finansieringsmodell att kvarstå.

I dag består finansieringen dels av medlemsavgift, dels av finansiering via en rad 
samverkansavtal och överenskommelser mellan kommunerna och förbundet. Därför 
föreslår Kommunförbundet Skåne en ny beräkningsmodell som istället utgår från en årlig 
ram som fördelas på medlemskommunerna utifrån antalet invånare, baserat på 
invånarantalet enligt SCB den 1 januari året innan budgetåret. Förändringen föreslås 
införas från och med budgetåret 2021.

För Klippans del innebär förändringen att kostnaden för 2021, efter justering för 
Räddsam Skåne, Teknikcollege och avgift för Business Region Skåne, minskar från 633 
tkr till 595 tkr. För 2022 minskar kostnaden till 547 tkr. Den nya finansieringsmodellen 
bedöms genom fördelning per invånare ge bättre och tydligare grund för 
kostnadsfördelning och blir genom att avgifterna för samverkansavtal och 
överenskommelser slås samman med medlemsavgiften enklare och tydligare.

Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-08-11
Skrivelse från Kommunförbundet, 2020-06-26
Kommunförbundet Skåne § 25, 2020-06-25
Tabell med avgifter per kommun
Förteckning över pågående samverkansavtal/överenskommelse som föreslås ingå i 
avgiften fr.o.m. 2021
Förbundsdirektörens förslag till beslut, 2020-06-08

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut:
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-08-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att godkänna förslag till ändrad finansieringsmodell baserad på antalet invånare i de 
skånska kommunerna,

att godkänna förslag om att ”Medlemsavgift till Skånes Kommuner” från och med 2021 
inkluderar både nuvarande medlemsavgift och samverkansavtal och överenskommelser 
enligt bilaga, samt

att godkänna förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 2021-2023.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-08-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 133

Budgetram 2021 för Söderåsens miljöförbund 
KS 2020.0094

Ärendet
Söderåsens miljöförbund har översänt alternativ budgetram för 2021 till 
medlemskommunerna för samråd.
 
Förslag till budget 2021 och flerårsplan är baserad på förslag till internbudget 2020 och 
flerårsplan med en uppräkning på 100 tkr. Vidare görs en uppräkning av lönekostnaderna 
med 3%.

Förbundet har tidigare väckt en fråga om höjning av kommunbidraget från år 2021 för att 
komma tillrätta med den ekonomiska situationen. Den ekonomiska effekten av förslag till 
höjning fanns inte redovisad då, varför kommunstyrelsen 2020-05-06. § 65, beslutade att 
inte godkänna förslaget till budgetram 2021 då underskott redovisades. Den gjorda 
konsekvensbeskrivningen indikerade en höjning av medlemsbidraget och borde inräknas i 
budgetramen 2021 för att överskottsmålet ska uppnås.

En alternativ budgetram, som nu översänts, bygger på att medlemsbidraget höjs med 18 
kr per invånare och år ger ett ökat intäktsflöde med 1 180 tkr. Resultatet förväntades 
beräknas bli positivt och uppgå till +325 tkr för år 2021 och miljöförbundet kommer ha 
förutsättningar att kunna nå sitt övergripande finansiella mål på 1,5 % överskott av 
omsättningen.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-08-05
Protokoll Söderåsens miljöförbund § 49, 2020-06-09
KS § 65/2020

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att inte ha någon erinran på alternativ budgetram 2021 för Söderåsens miljöförbund.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Åsa Edvardsson (SD) i handläggning och beslut i ärendet. Ral 
Scott (SD) går in i hennes ställe.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Söderåsens miljöföbund
_____

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-08-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 134

Avvecklande av gemensam nämnd 4 K Upphandling 
KS 2020.0306

Ärendet
Gemensam upphandlingsnämnd för de fyra kommunerna Klippans, Perstorps, Åstorps 
och Örkelljunga inrättades 1999-09-28 för att genomföra samordnade upphandlingar. 
Nämnden hade som uppgift att initiera och hantera avtal och upphandlingar som 
innefattade samtliga kommuner. Nämnden har dock inte varit aktiv på många år. De 
senaste protokollen i Klippans kommunarkiv är från 2011.

Klippans kommun skrev 2012 avtal med Åstorps kommun om samverkan avseende 
gemensam organisation för upphandling. Därefter anslöt sig Perstorps kommun 2013 och 
Bjuvs kommun 2015. Hösten 2019 skrev Klippans, Perstorps, Åstorps och Bjuvs 
kommuner nya samverkansavtal för den gemensamma upphandlingsverksamheten.

Den gemensamma nämnden 4 K Upphandling har formellt sett aldrig avvecklats. 
Kansliavdelningen förslår därför mot bakgrund av ovan att nämnden avvecklas och 
därmed upphävs även reglemente samt samarbetsavtal för 4 K Upphandling.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kansliavdelningen 2020-07-02
Reglemente och samarbetsavtal för 4 K Upphandling

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att avveckla den gemensamma nämnden 4 K Upphandling, under förutsättning att 
kommunerna Perstorp, Åstorp och Örkelljunga kommuner fattar likalydande beslut, samt

att därmed upphäva reglemente och samarbetsavtal för nämnden 4 K upphandling.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____
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Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-08-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 135

Upplåtelse av allmän/offentlig plats för cirkusar,förbjud cirkusar med 
djur på kommunal mark 
KS 2016.1719

Ärendet
I november 2016 lämnade Mattias Lexenius (MP) in en skrivelse till Klippans kommun 
om att kommunen inte ska upplåta kommunal mark till cirkusar ”som i kommersiellt 
syfte utnyttjar djur”. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för inhämtande 
av yttrande från Länsstyrelsen.

Kansliavdelningen översände 2017-03-02 en framställan till Länsstyrelsen i Skåne, men 
har inte mottagit ett svar från myndigheten.
Ärendet behöver färdigbehandlas, varför kansliavdelningen föreslår kommunstyrelsen att 
avsluta ärendet, med hänvisning till skrivelse.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Mattias Lexenius, 2016-11-04
KS § 21/2017
Skrivelse, 2017-02-01
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-07-03

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att avslå framställan från Miljöpartiet om att kommunen skall utnyttja sin vetorätt enligt 
ordningslagen då ett sådant förfarande enligt gällande rättspraxis anses överskrida 
kommunens befogenheter.

att avsluta ärendet.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-08-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 136

Återföring av medel mobila teamet 
KS 2016.0712

Ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-22, § 56 beslutades att anvisa medlen 
till kultur- och fritidsnämnden, d.v.s. att flytta anslaget om 2.500 tkr från 
kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.

Mot bakgrund av att Mobilt team endast kommer att vara inrättat under andra halvåret 
2020 föreslås att 1.100 tkr återförs från kultur- och fritidsnämndens driftbudget till 
kommunstyrelsens dito. Kultur- och fritidsnämnden skulle därmed behålla 1.250 tkr för 
Mobilt team under 6 månader samt få 150 tkr för uppstartskostnader.

Beslutsunderlag
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2020-08-06
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22, § 56

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att i årets budget flytta tillbaka 1.100 tkr av i juni beviljat anslag för Mobilt Team från 
kultur- och fritidsnämndens driftbudget till kommunstyrelsens dito, med hänvisning till 
att Mobila Teamet driftsätts först vid halvårsskiftet.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Beslutsunderlag
 Återföring av medel mobila teamet tjskr 2020-08-06
 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-06-22 § 56, Mobilt team i Klippans 

kommun

Paragrafen är justerad
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