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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 147 Val av justerare
§ 148 Godkännande av dagordning
§ 149 Presentation av Destination Södesåsen
§ 150 Information från Bjäre Kraft om fiberutbyggnaden
§ 151 Fastställande av internkontrollplan 2021
§ 152 Sammanträdestider 2021
§ 153 Delårsrapport Kommunstyrelsen per den 2020-08-31
§ 154 Delårsrapport Klippans kommun per den 2020-08-31
§ 155 Lokala trafikföreskrifter gällande Infanterigatan
§ 156 Lokal trafikföreskrift gällande Kvarnvägen och Oderljungavägen
§ 157 Upphandling av Bostad med särskild service
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§147

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetutskott beslutar

att utse Robert Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§148

Godkännande av dagordning

Ärendet
Godkännande av dagordning föreligger.

Beslut
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna dagordningen.

  

Paragrafen är justerad

5 (17)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§149

Presentation av Destination Södesåsen

Ärendet
Destinationsutvecklaren och projektmedarbetaren presenterar Destination Söderåsen. I 
projektet ingår, förutom Klippans kommun även Bjuvs, Åstorps, Svalövs kommuner samt 
Länsstyrelsen i Skåne.
Projektet handlar bland annat om att sprida informationen om Söderåsen och om att göra 
näringslivet mer delaktiga i spridningen av information och vara ambassadörer för 
Söderåsen. Samarbetet mellan de fyra kommunerna har funnits länge, och med projektet 
har man velat digitalisera informationen och stärka området ytterligare.
Leader är med och finansierar projektet som pågår från 2018 till 2021.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att notera informationen.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§150

Information från Bjäre Kraft om fiberutbyggnaden

Ärendet
Chefen för bredbandsnät Alexander Hansson och koncernchefen Alexander Jansson 
informerar om status för fiberbyggnaden i kommunen.

I januari 2018 gjordes en rapport för arbetsutskottet. Redovisningen då baserades på 
siffror från oktober 2016 och visade att 55 procent var klart i Klippans kommun.

Arbetet med fiberutbyggnaden är uppdelat i tre etapper. Vid summering av etapperna 
visar det att drygt 90 procent är idag klart i Klippans kommun.
 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att notera informationen.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 151

Fastställande av internkontrollplan 2021 
KS 2020.0346

Ärendet
Enligt Kommunallagen ansvarar nämnderna själva för intern kontroll inom sina 
verksamhetsområden.
 
Utöver nämndernas egna internkontrollplaner har ett antal kommungemensamma risker 
identifierats och som sträcker sig över samtliga nämnder. Dessa risker finns inom 
riskkategorierna ekonomi, personal samt verksamhet och finns bilagt detta
ärende.
 
Samtliga nämnder åläggs härmed att kontrollera angivna kontrollmoment som finns inom 
dessa angivna kategorier.

Beslutsunderlag
Kommunledningens tjänsteskrivelse, 2020-09-02
Internkontrollplan 2021 - Kommungemensam

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att fastställa de komunövergripande områden för internkontrollplan 2021 för alla 
nämnder.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad

8 (17)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 152

Sammanträdestider 2021 
KS 2020.0341

Ärendet
Kansliavdelningen lämnar förslag till sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, dess utskott för år 2021.

Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sammanträder på onsdagar som tidigare.

Arbetsutskottets sammanträde startar kl. 13.30 och kommunstyrelsens sammanträde 
startar kl. 17.00.

Kommunfullmäktige sammanträder på måndagar kl. 19.00, förutom i december då 
sammanträdet börjar kl. 18.00.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-09-02
Sammanträdesplan 2021

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa följande 
sammanträdestider för år 2021:

Kommunstyrelsen onsdagar kl. 17.00
7 januari                              8 september
3 februari                            6 oktober
3 mars                                 3 november
7 april                                  1 december
5 maj
9 juni

Kommunstyrelsens arbetsutskott onsdagar kl. 13.30
20 januari                           15, 29 september                       
10, 17 februari                    13, 20 oktober
10, 24 mars                        10, 17 november
14, 21 april                          8 december
12, 26 maj  
16 juni                   
18 augusti                           
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar att fastställa följande sammanträdestider för år 2021:
Kommunfullmäktige måndagar kl. 19.00
25 januari                            27 september
22 februari                          25 oktober
22 mars                               22 november
26 april                                20 december
25 maj
28 juni

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 153

Delårsrapport Kommunstyrelsen per den 2020-08-31 
KS 2020.0349

Ärendet
Delårsrapport för Kommunstyrelsen verksamheter har upprättats per 2020-08-31. 
Rapporten redogör för verksamhet och ekonomi under perioden fram till 2020-08-31 och 
för den förväntade utvecklingen under resten av året.

Kommunstyrelsens resultat uppgår per 2020-08-31 till 69,0 mnkr och prognosen för 
helåret redovisar ett förväntad positiv avvikelse på +3,2 mnkr där +2,7 mnkr avser 
Kommunledningsförvaltningen och +0,5 mnkr avser Teknisk förvaltning.
 
Beslutsunderlag
Ekonomischefens tjänsteskrivelse, 2020-09-21
Delårsrapport för kommunstyrelsen per 2020-08-31

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslaget.
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
 
att godkänna delårsbokslutet för Kommunstyrelsen per 2020-08-31.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 154

Delårsrapport Klippans kommun per den 2020-08-31 
KS 2020.0349

Ärendet
Delårsrapport för Klippans kommun har upprättats per 2020-08-31. Rapporten redogör 
för verksamhet och ekonomi under perioden fram till 2020-08-31 och den förväntade 
utvecklingen under resten av verksamhetsåret 2020.

Kommunens resultat per 2020-08-31 uppgår till 20,4 mnkr. Prognosen för årets resultat 
per 2020-12-31 uppgår till 18,4 mnkr vilket är något lägre än det budgeterade 
helårsresultatet som uppgår till 25,0 mnkr. I resultatet för 2020 ingår jämförelsestörande 
poster hänförbara gångbron vid Klippans järnvägsstation med 32,3 mnkr. Med hänsyn till 
den jämförelsestörande posten får resultatet betraktas som starkt.

Koncernbolagen Bostads AB Treklövern och NÅRAB redovisar lägre resultat än 
föregående år. Treklövern redovisar dock en prognos med positiv avvikelse mot budget 
medan NÅRAB redovisar en prognos i paritet med budget.

Det finns, till stor del på grund av den pågående pandemin, ekonomiska underskott i 
verksamheterna. Det finns också en betydande osäkerhet om den samhällsekonomiska 
utvecklingen. Hittills har de extra statsbidragen som beslutats på grund av covid-19 väl 
kompenserat skattebortfall och kostnadsökningar.

Merparten av målen kommer att följas upp i samband med årsbokslutet.

Prognosen för helåret 2020 indikerar ett resultat i närheten av den långsiktiga 
målsättningen på 2 procent av skatteintäkter och bidrag. Givet de kostnader för gångbron 
som belastar resultatet med 32,3 mnkr 2020 bedöms kommunens kostnadsnivå vara väl i 
paritet med god ekonomisk hushållning.
 
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2020-09-21
Delårsrapport Klippans kommun per den 2020-08-31

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslaget.
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar
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2020-09-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
att godkänna delårsrapport för Klippans kommun per 2020-08-31.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 155

Lokala trafikföreskrifter gällande Infanterigatan 
KS 2020.0355

Ärendet
Delar av Infanterigatan är smal och för att underlätta framkomlighet föreslås att det blir 
parkeringsförbud på södra sidan mellan Klostergatan och Paviljonggatan.
 
På Infanterigatans norra sida mellan Dragongatan och Kungsgatan föreslås förbud mot att 
stanna eller parkera onsdagar mellan 08:00 – 12:00.
 
På Infanterigatans södra sida öster om Paviljonggatan föreslås förbud mot att parkera.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänstesskrivelse, 2020-08-19
LTF 1276 2019:001
LTF 1276 2019:002
LTF 1276 2019:003

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna lokala trafikföreskrifterna 2019:001, 2019:002 och 2019:003.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 156

Lokal trafikföreskrift gällande Kvarnvägen och Oderljungavägen 
KS 2020.0359

Ärendet
Kvarnvägen och Oderljungavägen är en uppsamlingsgata där huvuddelen av trafiken går. 
För att göra det tydligare för de anslutande villagatorna och därmed öka trafiksäkerheten 
föreslås att Kvarnvägen och delar av Oderljungavägen görs om till huvudled.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-19
LTF 1276 2019:005

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna lokal trafikföreskrift 2019:005.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-09-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 157

Upphandling av Bostad med särskild service 
KS 2020.0250

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 juni 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.

Upphandlingen av gruppbostaden genomfördes mellan den 24 juni och den 30 augusti. 
Efter genomförd upphandling kunde det konstateras att Nytida AB vunnit upphandlingen 
och erhöll därmed tilldelningsbesked den 7 september.

Som framgick av skrivelse inför beslutet den 10 juni, om att medge upphandlingen i 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, ser Socialnämnden ökande volymer inom insatsen 
bostad med särskild service, LSS. Klippans kommun är därför 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. De 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.

Inför genomförd upphandling gjordes en uppskattning utifrån nuvarande kostnadsbild per 
insats inom bostad med särskilt service. Utifrån dessa beräkningar uppskattades den 
utökade nettokostnaden vara mellan 5 000 - 6 000 tkr. Efter genomförd upphandling av 
den nya gruppbostaden kan konstateras att den utökade nettokostnaden för drift är 5 000 
tkr.

Utökade volymer inom insatsen bostad med särskild service har ett särskilt stort 
genomslag på LSS- utjämningssystemet där alla landets kommuner rapporterar insatser 
verkställda per den 1 oktober varje år. Systemet är konstruerat för att kompensera mellan 
kommuner för höga respektive låga kostnader kopplade till LSS- insatser.

Utifrån preliminära beräkningar skulle Klippans kommuns utjämningsbidrag i LSS- 
utjämningssystemet kunna öka till ca 8 443 tkr till följd av volymökningar inom bostad 
med särskild service, vilket motsvarar ca 3 700 tkr mer än det preliminära bidraget för 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, förändringar bostad med särskild service, 2020-06-03
Beräkningsexempel LSS-utjämningen
Kommentarer potentiella effekter på LSS-utjämningen
SN § 57/2020
KSAU § 112/2020
 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att socialnämnden beviljas tilläggsanslag i 2020 års driftbudget med 1.250 tkr för 
finansiering av sex nya LSS-platser under årets resterande tre månader (helårseffekten är 
5.000 tkr)
 
att finansiering 2020 sker genom att belasta årets resultat
 
att frågan om utökning av socialnämndens ram 2021 med 5.000 tkr, för helårsfinansiering 
av LSS-platserna, hänskjuts till behandlingen av 2021 års kompletteringsbudget.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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