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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 177 Val av justerare
§ 178 Godkännande av dagordning
§ 179 Samråd över förslag till fördjupad översiktsplan för östra Eslöv i 

Eslövs kommun.
§ 180 Förslag till ny renhållningstaxa för 2021 och reviderad 

renhållningsordning
§ 181 Marköverlåtelseavtal avseende fastigheten Smeden 5
§ 182 Hemställan från Kommunalförbundet AV Media Skåne om att anta 

tre nya medlemmar samt godkännande av ny förbundsordning
§ 183 Svar på motion om att kommunen ska leverera och servera varm, 

näringsrik och aptitlig mat
§ 184 Program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som 

utförs av privata utförare, mm
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§177

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

§178

Godkännande av dagordning

Ärendet
Godkännande av dagordning föreligger.
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
 
att godkänna dagordningen.
_____

  

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 179

Samråd över förslag till fördjupad översiktsplan för östra Eslöv i 
Eslövs kommun. 
KS 2020.0378

Ärendet
Eslövs kommun har tagit fram ett förslag till en fördjupad översiktsplan för östra Eslöv 
och vill nu inhämta synpunkter på planförslaget. Syftet är att ge en samlad strategi och 
målbild för utvecklingen i östra Eslöv. Området ska kompletteras med fler bostäder av 
varierande storlek och typ, planförslaget möjliggör för sammanlagt 3 000 nya bostäder.
Till år 2035 är ambitionen att 1 600 bostäder ska tillkomma och resterande 1 400 bostäder 
är planerade i ett längre tidsperspektiv.
 
Beslutsunderlag
Planarkitektens tjänsteskrivelse, 2020-10-29
Yttrande, samrådsförslag fördjupad översiktsplan för östra Eslöv, Alexandra von Post, 
daterad 2020-10-29
Samrådsförslag fördjupad översiktsplan för östra Eslöv,
https://eslov.se/bygga-bo-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan/fordjupad-
oversiktsplan-ostra-eslov/
Underrättelse om samråd, daterad 2020-09-25
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
 
att inte ha några synpunkter på förslaget.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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2020-11-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 180

Förslag till ny renhållningstaxa för 2021 och reviderad 
renhållningsordning 
KS 2020.0392

Ärendet
Renhållningstaxan och renhållningsföreskrifterna behöver anpassas på grund av att 
lagstiftningen ändrats. Det finns samtidigt behov av att effektivisera insamling genom att 
begränsa antal valmöjligheter samt att undanröja tolkningsutrymme i texten. I Nårabs 
förslag höjs renhållningstaxan med 1,0 %. Höjningen ligger över index för augusti men 
samtidigt har lönerevision för 2020 ännu inte genomförts och renhållningsverksamheten 
går också med underskott.
I renhållningsföreskrifterna ersätts begreppet ”hushållsavfall” med ”kommunalt avfall” i 
enlighet med miljöbalken kap 15. Förtydligande görs också avseende avfall från 
avloppsanläggningar, tidigare kallat slam.
 
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2020-10-29
Missiv ”Renhållningsföreskrifter och Renhållningstaxa för 2021” daterat 2020-10-13
Renhållningstaxa för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner
Renhållningsordning: Renhållningsföreskrifter för Klippan, Perstorp och Örkelljunga 
kommuner
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelesen att kommunfullmäktige 
beslutar
 
att godkänna förslagen till ny renhållningstaxa samt reviderad renhållningsordning att 
gälla från och med 2021-01-01.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Ralf Scott (SD) i handläggning av ärendet.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 181

Marköverlåtelseavtal avseende fastigheten Smeden 5 
KS 2020.0406

Ärendet
Kommunen har haft kontakt med Jannes Transport AB om att förvärva mark för att 
kunna bedriva sin transportverksamhet på.
Efter Lotsmöte i april 2020 har man enats om en lämplig fastighet att förvärva. Berörd 
fastighet, Smeden 5, har adressen Ravingatan 13, och ligger i västra delen av 
Åbytorpsområdet i Klippan. Fastigheten berörs av detaljplanen 11-KLI-785/71 som 
antogs 1971-05-26. Både vatten- och avloppsledningar samt gata är utbyggt till 
fastigheten.
 
Jan Pedersen har bildat ett fastighetsbolag inför förvärvet av Smeden 5, Klippan Smeden 
5 Fastighets AB, nedan benämnd Köparen.
 
Förslag till marköverlåtelseavtal är upprättat och godkänt av Köparen. Köpeskilling är 
satt till 75 kr/m² för marken, detta ger en total köpeskilling om 628 650 kr. 
Anslutningsavgift för vatten- och avlopp tillkommer.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-20
Marköverlåtelseavtal
Karta

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens förslag till marköverlåtelseavtal avseende 
fastigheten Smeden 5.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 182

Hemställan från Kommunalförbundet AV Media Skåne om att anta tre 
nya medlemmar samt godkännande av ny förbundsordning 
KS 2020.0395

Ärendet
Kommunalförbundet AV Medias direktion har vid möte 2020-03-09 och 2020-05-04 
enhälligt fattat beslut om att godkänna de tre kommunerna Kristianstad, Hörby och Höörs 
ansökan om medlemskap.

Med anledning av ovan hemställer direktionen i kommunalförbundet AV Media Skåne 
om att Klippans kommun antar de tre nya kommunerna med inträde i förbundet den 1 
januari 2021 och i samband med detta även godkänner ny förbundsordning att börja gälla 
från den 1 januari 2021.

Utöver att förbundsordningen är uppdaterad utifrån tre nya medlemmar, har den 
uppdaterats med uppgifter om beslut om inkallelseordning, att sammanträda med 
ledamöter på distans samt initiativrätt för revisorerna. Den är även kompletterad med 
uppgifter om att årets resultat ska tillföras det egna kapitalet upp till 9 000 000 kr och att 
överskjutande del ska delas ut till medlemskommunerna. Fördelningen är baserad på 
respektive medlems andel av den totala folkmängden vid ingången av året före 
räkenskapsåret.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kansliavdelningen 2020-10-28
Hemställan från AV Media Skåne inkommen 2020-10-19
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfulmäktige 
beslutar

att anta de tre nya kommunerna med inträde i förbundet den 1 januari 2021, samt

att godkänna ny förbundsordning som börjar gälla den 1 januari 2021.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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2020-11-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 183

Svar på motion om att kommunen ska leverera och servera varm, 
näringsrik och aptitlig mat 
KS 2018.0702

Ärendet
Vår Framtid -  Klippan har lämnat in en motion fär man yrkar att den mat som 
kommunen levererar och serverar ska vara varm, näringsrik och aptitlig.

I ärendet föreligger ett svar från tekniska förvaltningen med förslag att anse motionen 
besvarad.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-09
Motion från Vår Framtid - Klippan, 2018-11-21

Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar att motionen ska avslås.

Beslutsgång
Ordföranden meddelar att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Åsa Edvardssons yrkande, att 
avslå motionen.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att avslå motionen.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 184

Program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som 
utförs av privata utförare, mm 
KS 2015.0793

Ärendet
Den 1 januari 2015 infördes i kommunallagen en skärpt skyldighet för kommuner och 
landsting att kontrollera och följa upp verksamhet som bedrivs av privata utförare. I 5 kap 
19 b § kommunallagen stadgas en skyldighet för kommunfullmäktige att för varje 
mandatperiod anta ett program med övergripande mål och riktlinjer för de kommunala 
angelägenheter som lämnas över till privata utförare. Programmet skall bl.a. ange hur 
uppföljning av dessa mål och riktlinjer skall ske samt hur allmänhetens insyn skall 
tillgodoses.
 
Efter förslag från kommunledningsförvaltningen beslutade kommunfullmäktige 2016-03-
22, § 25, att anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som 
utförs av privata utförare. Programmet avsåg åren 2016 – 2018.

Fullmäktige beslutade också att ge Kommunstyrelsen och Socialnämnden i uppdrag att 
senast 2016-04-30 besluta om riktlinjer för uppföljning, samt kompletterande mål som 
mäter kvalitet och effektivitet i de verksamheter som utförs på uppdrag av kommunen.

De verksamheter som idag är aktuella för uppföljning i detta sammanhang är driften av 
det särskilda boendet Väpnaren, hemservice hos LOV-utförare på uppdrag av 
socialnämnden samt viss grönyteskötsel på uppdrag av kommunstyrelsen.
 
Programmet som antogs 2016 upphörde att gälla i och med utgången av 2018. Tyvärr har 
det inte uppmärksammats av kommunledningsförvaltningen. Förvaltningen har därför för 
avsikt att under första kvartalet 2021 upprätta förslag till reviderat program.

Kommunledningsförvaltningen har också för avsikt att utreda huruvida nuvarande 
målkomplex och utvärderingsrutiner för kommunen och respektive berörd nämnd beaktat 
fullmäktiges uppdrag att ta fram riktlinjer för uppföljning, samt kompletterande mål som 
mäter kvalitet och effektivitet i de verksamheter som utförs på uppdrag av kommunen.
 
Beslutsunderlag
Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2020-10-29
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att före årsskiftet 2020/2021 utreda och 
återkomma till arbetsutskottet med besked huruvida nuvarande målkomplex och 
utvärderingsrutiner för kommunen och respektive berörd nämnd beaktat fullmäktiges 
uppdrag att ta fram riktlinjer för uppföljning, samt kompletterande mål som mäter kvalitet 
och effektivitet i de verksamheter som utförs på uppdrag av kommunen.

att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att före 1 april 2021 återkomma till 
arbetsutskottet med förslag till reviderat ”Program med mål och riktlinjer för kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare” avseende 2021 – 2022.

Beslut skickas till 
Kommundirektör
_____

Paragrafen är justerad
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