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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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.................................................Underskrift

Kristina P Baron
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 11 Val av justerare
§ 12 Fastställande av dagordning
§ 13 Information från tekniska förvaltningen
§ 14 Yttrande – Möjliga sträckningar för ny stambana Hässleholm - Lund
§ 15 Svartfåglar
§ 16 Antagande av nytt reglemente för kommunstyrelsen och 

nämnderna
§ 17 Översiktsplan Svalövs kommun 2021
§ 18 Detaljplan för del av fastigheten Herrevadskloster 2:3, Ny förskola i 

Ljungbyhed
§ 19 Planbesked Stidsvig 1:88
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§11

Val av justerare

Ärendet
Arbetsutskottet ska utse en justerare.
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
 
att utse Åsa Edvardsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§12

Fastställande av dagordning

Ärendet
Fastställande av dagordning föreligger.
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
 
att fastställa dagordningen med förändringen att ärende "Hundrastgård i Ljungbyhed och 
Östra Ljungby" utgår.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§13

Information från tekniska förvaltningen

Ärendet
Tekniska förvaltningen informerar om följande ärenden:
 
Brottare i rondellyta - förslag och kostandsberäkning finns framtagen av 
konstnär. Förvaltningen ska ha möte med trafikingenjör från Trafikverket inom kort för 
att se möjligheten att placera konstverket i rondellyta. Förslag inkl total 
kostnadsberäkning, placering m.m. kommer för beslut innan sommaren 2021.
Ledamöterna ställer sig dock frågande till det framtagna förslaget, som inte 
överensstämmer med den tänkta utsmyckningen.

 
RTI-projekt - Kommunen har fått avslag på 5 av 6 ansökningar. Den beviljade 
ansökningen är för gång- och cykelväg längs Ladugårdsvägen, vilken beviljas till 50 % 
av en totalkostnad om 3,9 mkr och ger en statlig medfinansiering om 1 950 000 kr.

 
Lägesbeskrivning projekt inom VA 
Kungsleden - Planeringen av de sista 9 fastigheterna kunde påbörjas efter 2020-08-21. 
Projektet startade v. 3 och pågår för fullt, men kan bli utdraget på grund av väderleken. 
Projektet anses vara klart i mitten på mars. Under 2020 hade tekniska förvaltningen 2 mkr 
och har flyttat över 1 mkr till 2021.
 
Bolestad - Förutsättningarna för detta område har ändrats under tiden, vilket gör det svårt 
att planera för VA-utbyggnad. Detta kan öka risken för att omprojektering. Det har 
borrats under E4:an för både dricksvatten och tryckspillvattenledningar. Entreprenaden 
för Bolestads industriområde är upphandlat. I dagsläget håller förvaltningen på att utreda 
de farhågor från Kraftringen som uttryckts om att nätsidan inte kan strömsätta 
transformatorn.
 
Gullvivevägen/Tulpangatan - Vattenledningen i Gullvivevägen har varit ett bekymmer i 
många år med många läckor. Förvaltningen har nu lagt ut utbytet av ledningen och 
samtidigt tagit med exploateringen av Tulpangatan. Man har fått öppna upp en GC-väg 
för personbilstrafik för att de boende skall komma åt sina fastigheter. Tulpangatans 
exploatering medför 8 st nya fastigheter samt en lekplats. Två av fastigheterna är redan 
bebyggda och ligger utmed Gullvivevägen.
Projektet beräknas vara klart i mitten på april.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Allarp/Skäralid - Det är Länsstyrelsen som har förelagt Klippans Kommun att bygga ut 
VA enligt ett så kallat §6-område.
Förvaltningen har projekterat detta under ett par års tid, och har nu i stort sett alla 
servitutsavtal klara med markägarna.
Arkeologin är är i stort sett klar, man väntar fortfarande på en kol-14 datering som ska 
utföras, sedan kan det tillkomma mer arkeologi om befintliga upptäckter ska tas bort . 
Upphandlingen beräknas gå ut senast mars-april månad. Projektet kommer att delas upp i 
två etapper och man kommer bara att handla upp etapp 1 nu i mars. Etapp 1 beräknas ta 
ett år i utförandetid.
I detta projekt finns även många restriktioner som måste klargöras för entreprenären.
 
Lägesbeskrivning projekt Fastighet 
Pilagårdsskolan - skolan är igång med att ta fram behov, förutsättningar och formulera 
lokalprogram. Ett möte med arkitekt kommer att hållas den 19 februari. Medel har 
använts för rivning av badboden samt markarbeten. En återkoppling till politiken kommer 
ske under mars.
 
Ljungbyhedsskolan - Ett reviderat förslag till om- och tillbyggnad är framtaget 
tillsammans med verksamheten. Teknisk chef presenterar en ny kalkyl som har tagits 
fram samt tidsplan med byggstart 2022-01-01.
 
Ny förskola i Ljungbyhed - Detaljplanearbete pågår och planen beräknas vara klar i 
september 2021. Ett första förslag på bygglovsansökan kan vara klart i maj 2021. Teknisk 
chef redogör för ekonomin samt tidsplan, med beräknad byggstart i november 2021 och 
inflyttning november 2023 samt att verksamheten kan starta i januari 2024.
 
Åbyhem - Befintligt boende inom äldreomsorgen skall byggas om och utökas, i ett första 
steg en utökning om 15 platser, från dagens 25 till 40. I samband med ombyggnationen 
kommer även utemiljön förändras. Uppskattad kostnad för projektet är 60 mkr, 
önskemålen är dock större än denna uppskattning, vilket kan innebära att ytterligare 
medel krävs. Förfrågningsunderlaget är ute och anbud ska ha kommit in i slutet på mars. 
Byggtiden beräknas pågå från maj 2021 till januari 2023.
 
Hoppgropen i Sågen - Teknisk chef redogör för de beslut som har fattats gällande 
finansiering och byggnation av hoppgropen.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
 
att notera informationen.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 14

Yttrande – Möjliga sträckningar för ny stambana Hässleholm - Lund 
KS 2020.0059

Ärendet
Trafikverket planerar för en ca 70 km lång ny dubbelspårig stambana för 
höghastighetståg mellan Hässleholm och Lund. Projektet är en delsträcka på en ny 
stambana mellan Stockholm och Malmö.  Projektets syfte är snabbare resor mellan 
storstadsregionerna, smidigare arbetspendling och avlastning av Södra stambanan. 
Planerad byggstart är 2027-2029 och byggtiden uppskattas till 10 år. Projektet har 
genomfört en lokaliseringsutredning som undersökt tänkbara korridorer där banan kan 
byggas inför samråd 2.
 
Sedan samråd 2 har mer precisa lokaliseringsalternativ tagits fram och presenterats. Det 
ursprungliga utredningsområdet var ca. sju mil långt och tre mil brett. Inom det 
ursprungliga utredningsområde har nu sju mer precisa lokaliseringsalternativ tagits fram 
och av dessa sju alternativ är det tre som sträcker sig inom Klippans kommun. De tre 
alternativen berör Klippans kommun i lika omfattning, det som skiljer alternativen åt är 
stationsläget i Lund.
 
Klippans kommun har under samråd 2 yttrat sig i ärendet gällande korridor för möjlig 
sträckning av ny stambana mellan Hässleholm och Lund.
 
 
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-05
Bilaga 1, Yttrande del av ny stambana Hässleholm – Lund, samråd 3, daterad 2021-02-05
Yttrande höghastighetsjärnväg i Klippans östra kommundel, daterat 2020-06-18
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar
 
att ställa sig bakom tekniska förvaltningens förslag, bilaga 1, Yttrande del av ny stambana 
Hässleholm – Lund, samråd 3, daterad 20210205, och

att översända detsamma till Trafikverket.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15

Svartfåglar 
KS 2021.0076

Ärendet
Tekniska förvaltningen har fått påtryckningar om att få bukt med det man benämner 
problem gällande svartfåglar. Därav har Tekniska förvaltningen tagit fram uppgifter om 
arbetssätt, uppskattade kostnader samt hur andra kommuner jobbar med frågan. Det man 
lyft som problem är att fåglarna skräpar ner samt väsnas i centrumnära miljöer. Enligt 
domar i mål som rör störande fåglar bedöms skränljud och spillning dock sällan som en 
olägenhet för människor.

Om åtgärder ska utföras är förebyggande åtgärder, så som att plocka ner bon, det som 
anses ha bäst verkan även om man i många fall anser det verkningslöst då de ofta 
kommer tillbaka flera gånger. Det kräver att åtgärder utförs återkommande på samma 
platser. Som förslag redovisas ett område på karta i bilaga 2 där åtgärder kan utföras. 
Åtgärd som föreslås är att bon plockas ner från träd inom redovisat område, alltså 
kommer bon från träd även hos privata fastighetsägare som ger sitt medgivande plockas 
ner. Bon föreslås även plockas inom de kommunala fastigheter som redovisas med blå 
markering i bilaga 2. Åtgärder avses utföras 2ggr i veckan under mars månad, sista dag 
för tillåtelse att utföra åtgärder är 31 mars. Uppskattad kostnad för redovisat område är 
200 000kr/år, en kostnad som belastar gata/parks driftbudget och kan medföra att andra 
åtgärder ej kan genomföras.

 
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-04
Uppgifter kring arbetssätt och andra kommuners ställningstagande gällande svartfåglar, 
bilaga 1 daterad 2021-02-04
Karta för åtgärder, daterad 2021-02-11
 
Yrkanden
Christer Johansson (C) yrkar bifall till förslaget.
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att plocka ner bon 2ggr/vecka under mars månad 
2021 inom området som redovisas i bilaga 2, Karta för åtgärder daterad 2021-02-11, samt 
vid Riksbyggens fastighet på Bruksgatan,
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att medel om 200 000kr tas från tekniska förvaltningens driftbudget 2021, samt
 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utföra uppföljning av genomförda åtgärder 
vilken redovisas för kommunstyrelsen under september månad 2021. Uppföljningen skall 
innehålla förslag till beslut för framtida hantering av svartfåglar.
 
Protokollsanateckning
Åsa Edvardsson (SD) medges lämna nedan protokollsanteckning:
Ställer mig bakom förslaget att vi måste göra något åt svartfåglarna. De är ett stort 
problem i vår Kommun.
Jag står inte bakom att Kommunen ska gå in på privata marker och t ex plocka ner deras 
bon.
Detta kan generera i att markägarna anser att vi gjorde det en gång och kan göra det fler 
gånger samt till och med anse att kommunen kan utföra övriga saker.

Beslut skickas till 
Tekniska förvaltningen
Gatu- och Parkavdelningen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16

Antagande av nytt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna 
KS 2020.0428

Ärendet
Det nya förslaget innebär att reglementena är samlade i ett och samma dokument där den 
första delen innehåller sådant som är gemensamt för samtliga nämnder. Därefter följer en 
del för respektive nämnd.
Med ett gemensamt dokument för reglementena blir det mer överblickbart, vi får mer 
enhetlighet och därmed en bättre kvalitetssäkring.
 
Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-02-01
Kommundirektörens skrivelse, 2021-02-10
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna
SN § 106/2020
BUN § 103/2020
KFN § 149/2020
PBN § 7/2021
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utana eget förslag till beslut.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17

Översiktsplan Svalövs kommun 2021 
KS 2021.0056

Ärendet
Svalövs kommun har tagit fram ett granskningsförslag för ny översiktsplan. Föreslagen 
mark- och vattenanvändning möjliggör för tillkommande bostäder i fem av kommunens 
tätorter och återfinns till större delen i centrala och kollektivtrafiknära lägen. Totalt 
möjliggör översiktsplanen för 1710 nya bostäder. Övrig föreslagen markanvändning 
syftar bland annat till utveckling av nya verksamhetsområden i Billeberga, Kågeröd och 
Knutstorp.
 
Klippans kommun ser positivt på föreslagen översiktsplan.

 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Alexandra von Post, daterad 2021-01-27
Granskningsförslag översiktsplan för Svalövs kommun
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar
 
att inte ha några synpunkter på förslaget.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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2021-02-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18

Detaljplan för del av fastigheten Herrevadskloster 2:3, Ny förskola i 
Ljungbyhed 
KS 2021.0063

Ärendet
Kommunstyrelsen har gett Plan- och byggavdelningen i uppdrag att planera för en ny 
förskola inom Herrevadskloster 2:3. Det konstateras att områdets fastighetsbeteckning är 
Herrevadskloster 2:3, inte Hästhagen 2:3, som det har stått i underlagen. Området 
preciserades senare till norr om friluftsbadet. Syftet med detaljplanen är möjliggöra 
uppförande av en ny förskola baserad på arbetet med förskolan Himlabacken.
 
Gällande översiktsplan pekar ut området som ”Intresseområde för ny 
bostadsbebyggelse”. I planen hanteras inte behovet av t.ex. nya skolor eller förskolor, 
Plan- och byggavdelningen bedömer ändå att förslaget överensstämmer med 
Översiktsplanen och Länsstyrelsen granskningsyttrande då behovet av förskolor och 
bostäder går hand i hand.
 
Planarkitekten informerar om ärendet, som kommer att behandlas av plan- och 
byggnämnden den 22 februari.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från planarkitekten, 2021-02-05
Plankarta
Planbeskrivning
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
 
att, i avvaktan på plan- och byggnämndens beslut, överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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2021-02-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19

Planbesked Stidsvig 1:88 
KS 2021.0066

Ärendet
Fastighetsägaren till Stidsvig 1:88 har begärt planbesked för ca. 40 villor inom 
fastigheten.
 
Fastigheten ligger inom ”Intresseområden för ny bostadsbebyggelse” i gällande 
översiktsplan samt stämmer med ställningstagandet om att erbjuda attraktiva
boenden i alla kommundelar. Idén stämmer också med översiktsplanens inriktning att 
prioritera förtätning inom befintliga orter. Utformning och antal bostäder preciseras i ett 
eventuellt planarbete. Vid ett positivt planbesked kommer ett plankostnadsavtal att 
upprättas mellan sökanden och plan- och byggavdelningen för att reglera åtaganden och 
kostnader. Plan- och byggavdelningen bedömer att arbetet kan påbörjas under 2021 och 
att planen kan vinna lagakraft under 2023.

Klippans kommun äger idag detaljplanerad mark i Stidsvig för ca. 20 villor som är 
oexploaterad.

 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från planarkitekten, 2021-02-05
Karta Stidsvig 1:88
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att ge ett positivt planbesked till fastighetsägaren för Stidsvig 1:88, och

att ge plan- och byggavdelningen i uppdrag att i samråd med fastighetsägaren påbörja 
planarbetet.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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