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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 166 Val av justerare
§ 167 Godkännande av dagordning
§ 168 Information från HR, arbete och utveckling m.fl.
§ 169 Information om framtida skolbygge i Östra Ljungby
§ 170 GA Ljungby skola, Brandeborg 1:6
§ 171 Kommunstyrelsens internbudget 2021
§ 172 Svar på motion från Vår Framtid gällande parkeringstider
§ 173 Svar på motion från Vår Framtid gällande flaggning för Sveriges två 

folk
§ 174 Internkontrollplan 2021
§ 175 Ändrade bidragsbestämmelser för studieförbunden fr o m 2021
§ 176 Söderåsens miljöförbunds halvårsredovisning 2020
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§166

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
 
att utse Robert Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
_____

  

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§167

Godkännande av dagordning

Ärendet
Godkännande av föredragningslista föreligger.
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
 
att godkänna föredragningslistan.
_____

  

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§168

Information från HR, arbete och utveckling m.fl.

Ärendet
Vid dagens sammanträde närvarar räddningschefen Kent Naterman, näringslivschefen 
Anders Lindberg, HR-chefen Stefan Christiansson, verksamhetschefen för BUF vuxna 
Mattias Säflund och enhetschef för arbete och utveckling Beris Sabotic. Arbetsutskottet 
delges information om:

- Lönerörelsen
- HR Service center
- Extratjänster i den kommunala organisationen
- Deltidsbrandmän

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att notera informationen.
_____

  

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 169

Information om framtida skolbygge i Östra Ljungby 
KS 2019.0415

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-09, § 153, bland annat att uppdra åt 
fastighetsavdelningen och barn- och utbildningsförvaltningen att skyndsamt ta fram en 
gemensam förstudie inklusive effektmålsbeskrivning och en preliminär och översiktlig 
kostnadsberäkning för utbyggnad av Pilagårdsskolan till tvåparallellig F-6 skola med 
funktionssalar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet åter 2020-05-20, § 100. 
Fastighetsavdelningen hade tagit fram två skisser för att visualisera hur skolområdet kan 
disponeras så att det möjliggör för en god verksamhet med bra flöden för verksamheten. 
Arbetsutskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att uppdra år tekniska 
förvaltningen att arbeta vidare med alternativet som möjliggör ett friluftsbad och att 
hämta in synpunkter från barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen samt från plan- och byggkontoret. Ärendet behandlades av olika 
anledningar inte av kommunstyrelsen då beslut togs om att med akuta åtgärder under 
sommaren 2020 tillfälligt öppna badet.

Därefter har tekniska förvaltningen arbetat vidare med ett förslag som möjliggör ett 
friluftsbad och gett uppdrag till WE-Group att göra en statusbedömning av 
badanläggning. Statusbedömningen med åtgärdsförslag och kostnadsbedömning av olika 
åtgärder presenterades för arbetsutskottet 2020-09-16.

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde närvarar fastighetschefen, projektledare på BUF samt rektor för 
Pilagårdsskolan.
Arbetsutskottet diskuterar de olika alternativen till skolområdets utformning som tidigare 
presenterats för dem, samt barn- och utbildningsförvaltningens del i arbetet. Rektorn 
meddelar att tankarna på att skolan ska vara en samlande samhällsfunktion har funnits 
länge.
 
Under diskussionen framkommer att arbetsutskottet vill få presenterat en lösning för 
skolområdet som bygger på vad som är mest optimalt med hänsyn till verksamhetens 
behov samt att om den mest optimala lösningen innebär att badet behöver tas i anspråk 
skall ett alternativt förslag med badet kvar tas fram tillsammans med en 
konsekvensbeskrivning.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
 
att uppdra åt tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen att ta fram 
den mest optimala lösningen för Pilagårdsskolan utifrån verksamhetens behov,
 
att om den mest optimala lösningen för skolverksamheten innebär att ytan för befintligt 
bad behöver tas i anspråk skall en konsekvensbeskrivning, inklusive ekonomiska 
förutsättningar, för skolverksamheten redovisas i det fall aktuell yta inte kan disponeras.

Beslut skickas till 
Tekniska förvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 170

GA Ljungby skola, Brandeborg 1:6 
KS 2020.0388

Ärendet
Byggnaderna på fastigheten Brandeborg 1:6 kommer att vara tömda till årsskiftet 2021. 
Fastighetsavdelningen ser inte att Klippans kommun kommer att ha någon användning 
för dessa byggnader den framöver.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-21
Ritningar

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att uppdra åt tekniska förvaltningen att söka rivningslov för Brandeborg 1:6 och att riva 
byggnaden.

Beslut skickas till 
Tekniska förvaltningen
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 171

Kommunstyrelsens internbudget 2021 
KS 2020.0014

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2020-08-24, § 67, att fastställa 
budgetramar för kommunens nämnder och styrelser. Med anledning av pågående 
pandemi kom budgeten att behandlas först vid sammanträdet i augusti och inte i juni som 
brukligt är. Efter diverse justeringar för lokalhyror och kapitaltjänst, förändringar 
föranledda av tidigare kompletteringsbudget jämte satsningar på räddningstjänst och 
ledarutveckling inom KLF samt kompensation för avetablering av Bofinkenskolans 
moduler och ökad kapitaltjänst inom tekniska förvaltningen uppgår kommunstyrelsens 
budgetram till 124.567 tkr.
 
I ärendet föreligger av tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen 
upprättat förslag till internbudget för kommunstyrelsen avseende år 2021. Utöver den 
ekonomiska redogörelsen innefattar förslaget till internbudget för kommunstyrelsen även 
förslag till elva nämndsmål. Förslaget till budget ligger inom fastställd ram. Förslaget 
innebär endast smärre justeringar mellan avdelningarna.

Beslutsunderlag
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2020-10-15
Ekonomiavdelningens utkast till internbudget för kommunstyrelsen 2021, inklusive 
sifferunderlag och kommunstyrelsens mål

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att anta förslag till internbudget för kommunstyrelsen år 2021 i enlighet med föreliggande 
förslag.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 172

Svar på motion från Vår Framtid gällande parkeringstider 
KS 2020.0173

Ärendet
Vår Framtid – Klippan, har inkommit med en motion om att se över parkeringstiderna så 
att företagarna och kunderna inte begränsas av parkeringstiderna i Klippan centrum.

I centrum finns olika tidsbegränsningar så att de som besöker Klippans centrum kan 
uträtta diverse småärenden. Är avsikten att utföra ärenden som tar längre tid så finns 
alternativa parkeringsplatser såsom Torget, bakom Ica Nära och bredvid Alltor. Från 
dessa parkeringsplatser nås de flesta butiker/verksamheter inom 3 minuters promenad. 
Att ha kortare parkeringstid inne i centrum bidrar till en större omsättning av bilar och 
därmed ett större kundflöde till butikerna.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-22
Motion från Vår Framtid om parkeringsridet, 2020-03-19

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att avslå motionen då nuvarande parkeringstider uppfyller de krav som ställts på ett 
levande centrum.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 173

Svar på motion från Vår Framtid gällande flaggning för Sveriges två 
folk 
KS 2020.0174

Ärendet
Vår Framtid har lämnat in en motion om att Klippans kommun ska hissa flaggan för 
Sveriges två folk på respektive nationaldag.

Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen för yttrande och föreslår att motionen 
bifalles.

Beslutsunderlag
KFN § 94/2020
Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, 2020-06-25
Motion från Vår Framtid - Klippan

Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar att motionen avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Åsa Edvardssons avslagsyrkande mot liggande förslag att motionen 
ska bifallas och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla motionen.

Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att bifalla motionen.

Reservation
Åsa Edvardsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 174

Internkontrollplan 2021 
KS 2020.0346

Ärendet
Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna själva för intern kontroll inom sina 
verksamhetsområden. Bilagt redovisas en sammanställning över förslag till områden för 
kommunstyrelsens interna kontroll 2021 avseende kommunledningsförvaltningen och för 
tekniska förvaltningen. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll åvilar det 
kommunstyrelsen enligt § 8 att varje år anta en intern kontrollplan.
 
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-08
Internkontrollplan 2021 – Kommunledningsförvaltningen
Internkontrollplan 2021 – Tekniska förvaltningen
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar
 
att fastställa kommunledningsförvaltningens samt tekniska förvaltningens områden för 
internkontrollplan 2021.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 175

Ändrade bidragsbestämmelser för studieförbunden fr o m 2021 
KS 2020.0389

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om ändrade bidragsbestämmelser för 
studieförbunden.
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 123 om ”Nya bidragsregler för 
föreningsbidrag”.

I samband med omläggningen av samtliga föreningsbidrag i kommunen var tanken att 
även införa ny bidragsmodell för studieförbunden. Det visade sig inte helt enkelt varför 
förvaltningen och nämnden vid den tidpunkten valde lyfta ur den för vidare beredning av 
ärendet.

Det nya förslaget till bidragsbestämmelser för studieförbunden bygger på grundtankarna i 
det nya bidragssystemet, d v s i dialog, behovsanpassat och att bidragen skall bidra till att 
utveckla en mångfald av verksamhet för medborgarna i kommunen.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att studieförbunden ej skall kunna söka bidrag för 
verksamhet för medlemsorganisationer och föreningar som är bidragsberättigade i 
Klippans kommun. Dessa föreningar söker bidrag direkt från kommunen i 
verksamhetsbidragsansökan.
Bidraget föreslås delas upp i två poster, en kvantitativ del och en kvalitativ del.

Förslaget har varit ute på remiss hos de olika studieförbunden och en del synpunkter har 
inkommit.
 
Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-10-11
KFN § 92/2020
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2020-08-18.
Förslag på ny bidragsmodell för studieförbundsbidrag, ver 2, augusti 2020.
Remissvar från Kulturens studieförbund, 2020-08-12.
Remissvar från Sensus, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, 2020-08-06.
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att anta den nya bidragsmodellen för studieförbundsbidrag börjar gälla fr o m 1 januari 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2021,

att bidraget delas upp i två poster, en kvantitativ del och en kvalitativ del och att
nuvarande bidragspost för folkbildning fördelas 50/50 mellan de två delarna samt

att modellen utvärderas tre år efter införandet.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 176

Söderåsens miljöförbunds halvårsredovisning 2020 
KS 2020.0343

Ärendet
Halvårsbokslut med årsprognos för 2020 har upprättats för Söderåsens Miljöförbund.
Resultatet per 2020-06-30 uppgår till -326 tkr och prognos per 2020-12-31 indikerar ett 
resultat för helåret på -583 tkr. Budgeterat resultat för 2020 uppgår till +5 tkr vilket ger en 
negativ budgetavvikelse för helåret på -588 tkr.

Förbundet har påverkats negativt av covid-19 där fysiska tillsynbesök skjutits fram. 
Kostnaderna har i viss mån kunnat minskas genom att uppkomna vakanser inte tillsats. 
Intäkterna bedöms minska med 1,5 mnkr medan kostnaderna reduceras med 0,9 mnkr.

Det finansiella målet om ett överskott på 1,5% av omsättningen kommer sannolikt inte att 
nås 2020. Målet om en sjukfrånvaro för helåret på högst 3 procent kommer sannolikt inte 
heller att kunna nås 2020 på grund av covid-19 situationen.

Beslutsunderlag
Ekonomischefens tjänsteskrivelse, 2020-10-21
Sammanträdesprotokoll från direktionen 2020-08-25 §58
Halvårsredovisning 2020

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att notera informationen.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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