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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§28

Val av justerare

Ärendet
En justerare ska utses att jämte ordföranden justera protokollet.
 
Beslut
Kommunstyrelens arbetsutskott beslutar
 
att utse Åsa Edvardsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§29

Godkännande av dagordning

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

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30

Kurser och konferenser 
KS 2021.0003

Ärendet
Bilagt finns några kurser och konferenser som ledamöterna har möjlighet att delta i. 
Denna gång hade ingen ledamot möjlighet att delta.

Beslut
I ärendet fattas inget beslut.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31

Exploatering av detaljplaneområde Elfdalen - Kapellet 
KS 2016.0243

Ärendet
Planarkitekten presenterar plangruppens förslag på exploatering på området. Gällande 
detaljplan möjliggör flera sätt att exploatera området på.
Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar med följande till det fortsatta arbetet:
- fler villatomter,
- färre hyreslägenheter
- hellre marklägenheter.
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
 
att notera informationen med de synpunkter som diskuterats i ärendet.
_____
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§32

Information från tekniska förvaltningen

Ärendet
Teknisk chef informerar om följande ärenden:
- Ombyggnad väg 21 - diskussioner förs med Trafikverket om vem som ska bekosta vad 
gällande gång- och cykelväg.
- Skånebanan -  som ska bli dubbelspår
- Kungsfiskareskolan - slutbesiktning sker snart.
 
Markingenjören informerar om ett kommande ärende gällande mark som tillhör 
Ängelholms kommun med ligger inom Klippans kommuns område, som beroende på 
beslut i Ängeöholms kommun hanteras som en gåva till kommunen.
 
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
 
att notera informationen.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33

Årsredovisning 2020 
KS 2020.0349

Ärendet
Årsredovisning har upprättats för 2020 med redogörelse över måluppfyllelse för de 
beslutade fullmäktigemålen.
Kommunen har sex fullmäktigemål och ett inriktningsmål för varje enskild nämnd. 
Måluppfyllelsen för dessa mäts generellt genom utfallet av nämndernas mål och uppdrag, 
tillsammans med statistik och resultat från undersökningar och mätningar när sådana 
finns att tillgå. Tre av fullmäktigemålen bedöms vara fullgott uppfyllda, medan 
resterande bedöms vara på god väg att uppfyllas men att visst arbete för detta kvarstår.
 
Kommunkoncernen redovisar per 2020-12-31 ett resultat på 22,2 mnkr vilket är lägre än 
föregående år, framförallt på grund av lägre resultat för kommunen. Kommunens resultat 
uppgår till 14,5 mnkr vilket är lägre än det budgeterade resultatet på 23,7 mnkr. 
Resultatet belastas dock, i enlighet med KF-beslut, av en större jämförelsestörande 
kostnad för samfinansiering av infrastruktur om 87 mnkr. Kostnaden avser hela 
kommunens åtagande för ny bro över spårområdet i anslutning till Klippans 
järnvägsstation, där projektstart planeras till 2025. Det finansiella målet för god 
ekonomisk hushållning, att resultatet långsiktigt ska uppgå till 2 % av skatter och 
statsbidrag, uppnås därför inte för det enskilda året 2020 men uppnås väl sett över den 
senast 5-årsperioden. Justerat för åtagandet för bron har kommunen ett mycket starkt 
resultat 2020.
 
Resultatnivån påverkas också av stora extra statsbidrag och kostnadsersättningar för 
pandemin och verksamheterna kunnat kompenseras för sina pandemirelaterade kostnader. 
Budgetavvikelserna på nämndnivå är marginella bortsett ett större överskott för 
kommunstyrelsen. Kostnadsutveckling behöver för de kommande åren hanteras inom den 
löpande verksamheten inte minst med hänsyn till de höga planerade investeringarna. 
Resultatnivå och självfinansieringsgrad måste upprätthållas då ökad upplåning och 
försvagad soliditet riskerar att minska det framtida konsumtionsutrymmet.
 
Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-03-17
Bilaga 1 Årsredovisning Klippans kommun 2020
 
Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslaget.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar
 
att godkänna årsredovisning 2020 för Klippans kommun samt
 
att kommunstyrelsen och övriga nämnder, samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ 
beviljas ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34

Kompletteringsbudget 2021 
KS 2021.0145

Ärendet
Kompletteringsbudgeten innehåller nämndernas överskott och underskott samt ej 
avslutade investeringsanslag som efter bokslutsberedning föreslås överföras till 2021. 
Dessutom innehåller kompletteringsbudgeten förändringar som inte var kända när budget 
2021 beslutades samt i vissa fall särskild finansiering som i beslut hänskjutits till 
kompletteringsbudget.
 
Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-03-15
Bilaga 1, Kompletteringsbudget, specifikation
Bilaga 2, Verksamhetsområdenas avräkning 2020, över och underskott
Bilaga 3, Reviderad investeringsplan 2021
Bilaga 4, Elevvolymer för barn- och utbildningsnämnden
 
Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslaget.
 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar
 
att kommunstyrelsen under 2021 har rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder, 
med totalt 331 mnkr för i budgeten upptagna projekt

att fastställa kompletteringsbudget 1/2021 i enlighet med bilaga 1

att volymförändringar avseende elever inom förskola/skola ersätts enligt bilaga 4 samt att 
ny budgetreglering görs till hösten utifrån mätningen den 15 september.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____
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2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35

Policy för riskbruk, missbruk och beroende 
KS 2021.0100

Ärendet
HR-avdelningen har uppdaterat och aktualiserat policyn för riskbruk, missbruk och 
beroende. Till policyn har tillförts spelberoende eftersom det skett en allmän ökning av 
möjligheter till digitala spelformer på till exempel nätbaserade casinon, och därmed ett 
mer utbrett beroende. Den tidigare obligatoriska alkohol och drogundersökningen före 
anställning föreslås ersättas med en möjlighet för respektive Förvaltningschef att besluta 
om sådan undersökning ska genomföras utifrån den verksamhet medarbetaren ska 
tillhöra.
 
Beslutsunderlag
HR-avdelningens tjänsteskrivelse, 2021-02-21
Förslag till policy för riskbruk, missbruk och beroende
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslåt kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar
 
att anta Policy för riskbruk, missbruk och beroende att börja gälla från och med 2021-05-
01, och
 
att nu gällande alkohol- och drogpolicy, därmed upphör att gälla.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36

Tillköp av trafik för trafikåret 2022, 2021-12-12 och ett år framåt 
KS 2021.0080

Ärendet
Förfrågan har inkommit från Skånetrafiken angående eventuellt tillköp av trafik med 
busslinje 518 för året 2022.
 
Kommunen har tillköp på busslinje 518 mellan Klippan och Ljungbyhed under trafikåret 
2022.
Varje år erbjuder Skånetrafiken alla skånska kommuner att köpa till trafik inom 
linjetrafik, efterfrågestyrd linjetrafik samt närtrafik om kommunen önskar ett större utbud 
än det som Skånetrafiken erbjuder. För de tillköp Klippans kommun gör skrivs ett 
ettårskontrakt.
Två dubbelturer mellan Klippan och Ljungbyhed med linje 518 vardagskvällar 20.27 
samt 21.27 samt åter från Ljungbyhed 20.46 samt 21.46.
Kostnad för år 2022 blir 220 tkr.
 

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, Förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 
2022, daterad 2021-03-10.
Bilaga 1 – Förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2022 2021-12-12 och ett år framåt.
 
Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD), Johan Petersson (S) och Robert Larsson (KD) yrkar bifall till 
förslget.
 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att tillköp av busslinje 518 genomförs för trafikåret 2022.

Beslut skickas till 
Gatu- oach parkchef
Trafikverket
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2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37

Planbesked Blåsippan 17 
KS 2021.0107

Ärendet
Fastighetsägaren till Blåsippan 17 har begärt planbesked för cirka 28 lägenheter inom 
fastigheten.

Fastigheten är belägen i Klippans tätort och förslaget ligger därmed med linje med 
översiktsplanens inriktning att prioritera förtätning inom befintliga orter samt stämmer 
med ställningstagandet om att prioritera förtätning i kollektivtrafiknära lägen.

Syftet med planen är att möjliggöra bostäder inom fastigheten. En ny detaljplan skulle 
kunna möjliggöra tre flerbostadshus i två plan, cirka 28 lägenheter. Fastigheten ägs av 
fastighetsbolaget Blåsippan i Klippan AB.
Tidigare bostadshus är tänkt att bevaras och styckas av. Skyddsrum bevaras. Övriga 
byggnader rivs.

Vid ett positivt planbesked kommer ett plankostnadsavtal att upprättas mellan sökanden 
och Plan- och byggavdelningen för att reglera åtaganden och kostnader (cirka 385 000 kr 
exklusive eventuella utredningar).

Plan- och byggavdelningen bedömer att arbetet kan påbörjas under 2021 och att planen 
kan antas under 2023.

 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från planarkitekten, 2021-02-25
Karta Blåsippan 17
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar
 
att ge ett positivt planbesked
 
att ge plan- och byggavdelningen i uppdrag att i samråd med fastighetsägaren påbörja 
planarbetet.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38

Marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Klippan 3:15, mark 
vid viadukten 
KS 2019.0066

Ärendet
Gotska Fastighets AB, har sedan tidigare option på del av Klippan 3:15 vid viadukten, 
beslut kommunstyrelsen § 42/2019. Optionen trädde i kraft 1 april 2019 och den avser 
utveckling av verksamheter med kommersiellt fokus. Gotska Fastighets AB har bildat ett 
bolag inför förvärvet av del av Klippan 3:15, Klippan utveckling AB.
Området är ca 13 400 m², varav 2680 m² är prickmark inom U-område, enligt gällande 
detaljplan. Bolaget har för avsikt att påbörja markarbeten efter sommaren och tillträde är 
satt till senast 2021-10-01.

Köpeskillingen uppgår till 20 kr/m² för prickmark inom U-område och 75 kr/m² för 
resterande mark. Bolaget ska betala förrättningskostnaden vid fastighetsbildningen och 
kommunen ska betala ledningsrätt för att trygga kommunal allmän vattenledning inom 
området. Anslutningsavgift för VA ingår inte i köpeskillingen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från markingenjör, 2021-03-08
Marköverlåtelseavtal med tillhörande kartbilaga

Beslut
Kommunstyrelens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens förslag till marköverlåtelseavtal avseende del av 
fastigheten Klippan 3:15.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
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2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39

Uppföljning av utförd intern kontroll 2020 avseende 
kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen 
KS 2019.0451

Ärendet
I kommunledningsförvaltningens plan för internkontroll 2020 fanns 24 identifierade 
risker med tillhörande kontrollmoment. Sju av dessa kontrollmoment har under 2020 
visat på avvikelser, tre moment är av olika anledningar inte utförda och resterande har 
passerat kontroll utan avvikelser.
I tekniska förvaltningens internkontrollplan för 2020 fanns sju identifierade risker med 
tillhörande kontrollmoment. Ingen av dessa har visat på avvikelser.
 
Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, 2021-03-03
Sammanställning av internkontrollplan 2020, bilaga 1 och bilaga 2
 
 
Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslaget.
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar
 
att godkänna redovisning av uppföljning av internkontrollplan för 
kommunledningsförvaltningen samt tekniska förvaltningen för 2020.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 
KS 2020.0312

Ärendet
Kommunstyrelsen har ett övergripande uppsikts-, lednings- och samordningsansvar för 
hela kommunens verksamhet. I kommunstyrelsens roll ingår bland annat att säkerställa 
att kommunfullmäktiges beslut, men även egna beslut fattade av styrelsen, verkställs.
Enligt rutinen är redovisning två gånger per år till kommunfullmäktige, en del i den 
systematiska uppföljningen.
 
Beslutsunderlag
Uppföljning, 2021-03-12
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-03-12
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar
 
att notera informationen.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad

20 (38)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41

Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts 
KS 2020.0072

Ärendet
Två gånger årligen, april och oktober, ska en redovisning till kommunfullmäktige göras 
av inlämnade motioner vars beredning ej slutförts. Kansliavdelningen har sammanställt 
en lista över motionerna med beskrivning av var ärendet ligger. I nuläget är det 14 
motioner som inte är färdigbehandlade.
 
Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-03-09
Redovisning av beslut,
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar
 
att notera informationen.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42

Svar på motion från Miljöpartiet om årlig tradition för att hålla minnet 
av Gerard Gbeyo vid liv 
KS 2020.0377

Ärendet
Johan Bengtsson (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om årlig tradition 
för att hålla minnet av Gerard Gbeyo vid liv.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande inom respektive ansvarsområde.
 
Båda nämnderna skriver om det arbete som pågår inom respektive nämnd gällande 
värdegrund och alla människors lika värde. Skolan har även läroplanen att följa som 
säger att ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”
 
Både barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ser svårigheter med 
att genomföra insatserna i motionen genom att knyta det vid en specifik person eller 
händelse, i det här fallet Gerard Gbeyos tragiska dödsfall.

Om kultur- och fritidsnämnden däremot finner det lämpligt att ha ett allmänt konstverk 
inom ramen för motionärens intentioner, är det en fråga kultur- och fritidsnämnden själva 
får ta ställning till.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-03-12
Kultur- och fritidsnämnden § 150/2020
Barn- och utbildningsnämnden § 14/2021
Motion från Miljöpartiet, 2020-09-09
 
Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till förslaget, att avslå motionen.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att avslå motionen.
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-03-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43

Svar på motion från Kristidemokraterna angående införande av 
barnperspektivet i tjänsteskrivelser 
KS 2020.0074

Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har för beredning mottagit två motioner och en skrivelse, 
och kan konstatera att samtliga förslag ligger i linje med kommunens pågående 
utvecklingsarbete med hållbarhetsfrågor i Klippan.
 
2018 samlades hållbarhetsfrågorna i en hållbarhetspolicy för Klippans kommun. Policyn 
och underliggande strategi för ett hållbart Klippan pekar ut en riktning för arbetet. Under 
2021 kommer strategin att revideras, bland annat för en tydligare koppling till Agenda 
2030 och dess underliggande 17 mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 
utveckling.
 
Som ett led i att få tydligare förankring av hållbarhetsfrågorna i kommunens 
linjeorganisation har en checklista för hållbar utveckling arbetats fram där strategins 
dimensioner i detalj fångas upp. Checklistan innefattar således också frågeställningar 
kopplat till barnrätts-, äldre- funktionsbegränsningsperspektiv samt till det ekologiska 
perspektivet. Checklistan ska fungera som ett stöd till förvaltningarna och som underlag 
för konsekvensbeskrivningar och därmed säkerställa att hållbarhetsfrågorna beaktas i 
beslut. Genom att checklistan även digitaliseras och kopplas till kommunens 
ärendehanteringssystem lyfts även perspektiven in i exempelvis tjänsteskrivelser som 
också ligger till grund för politiska beslut.
 
Vidare sker en översyn om hur ett hållbarhetsbokslut kan implementeras i ordinarie 
årsredovisning via Stratsys, kommunens digitala plattform för planering, genomförande 
och uppföljning.

Frågeställningarna i de aktuella skrivelserna ryms inom given struktur. Därmed anses 
aktuella motioner och skrivelse besvarade.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteksrivelse,
Motion från Vår framtid 2020-11-19 - Klippan. Beslut utifrån ett barn- äldre- och 
funktionsbegränsningsperspektiv.
Motion från Kristdemokraterna, 2020-02-14, angående införandet av barnperspektivet i 
skrivelser
Skrivelse från Socialdemokraterna 2018-07-23.Klippan, den klimatsmarta kommunen.
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Hållbarhetspolicy för Klippans kommun, beslutad av Kommunfullmäktige, den 30-01-
2018, dnr 2017.0462

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att med hänvisning till vad ovan anförts anse motionen besvard.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 44

Svar på motion från Vår Framtid om beslut utifrån ett barn-, äldre- och 
funktionshinderperspektiv 
KS 2020.0472

Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har för beredning mottagit två motioner och en skrivelse, 
och kan konstatera att samtliga förslag ligger i linje med kommunens pågående 
utvecklingsarbete med hållbarhetsfrågor i Klippan.
 
2018 samlades hållbarhetsfrågorna i en hållbarhetspolicy för Klippans kommun. Policyn 
och underliggande strategi för ett hållbart Klippan pekar ut en riktning för arbetet. Under 
2021 kommer strategin att revideras, bland annat för en tydligare koppling till Agenda 
2030 och dess underliggande 17 mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 
utveckling.
 
Som ett led i att få tydligare förankring av hållbarhetsfrågorna i kommunens 
linjeorganisation har en checklista för hållbar utveckling arbetats fram där strategins 
dimensioner i detalj fångas upp. Checklistan innefattar således också frågeställningar 
kopplat till barnrätts-, äldre- funktionsbegränsningsperspektiv samt till det ekologiska 
perspektivet. Checklistan ska fungera som ett stöd till förvaltningarna och som underlag 
för konsekvensbeskrivningar och därmed säkerställa att hållbarhetsfrågorna beaktas i 
beslut. Genom att checklistan även digitaliseras och kopplas till kommunens 
ärendehanteringssystem lyfts även perspektiven in i exempelvis tjänsteskrivelser som 
också ligger till grund för politiska beslut.
 
Vidare sker en översyn om hur ett hållbarhetsbokslut kan implementeras i ordinarie 
årsredovisning via Stratsys, kommunens digitala plattform för planering, genomförande 
och uppföljning.

Frågeställningarna i de aktuella skrivelserna ryms inom given struktur. Därmed anses 
aktuella motioner och skrivelse besvarade.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteksrivelse,
Motion från Vår framtid 2020-11-19 - Klippan. Beslut utifrån ett barn- äldre- och 
funktionsbegränsningsperspektiv.
Motion från Kristdemokraterna, 2020-02-14, angående införandet av barnperspektivet i 
skrivelser
Skrivelse från Socialdemokraterna 2018-07-23.Klippan, den klimatsmarta kommunen.
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Hållbarhetspolicy för Klippans kommun, beslutad av Kommunfullmäktige, den 30-01-
2018, dnr 2017.0462
 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att med hänvisning till vad ovan anförts anse motionen besvard.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 45

Svar på skrivelse från socialdemokraterna om "Klippan den 
klimatsmarta kommunen" 
KS 2018.0485

Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har för beredning mottagit två motioner och en skrivelse, 
och kan konstatera att samtliga förslag ligger i linje med kommunens pågående 
utvecklingsarbete med hållbarhetsfrågor i Klippan.
 
2018 samlades hållbarhetsfrågorna i en hållbarhetspolicy för Klippans kommun. Policyn 
och underliggande strategi för ett hållbart Klippan pekar ut en riktning för arbetet. Under 
2021 kommer strategin att revideras, bland annat för en tydligare koppling till Agenda 
2030 och dess underliggande 17 mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 
utveckling.
 
Som ett led i att få tydligare förankring av hållbarhetsfrågorna i kommunens 
linjeorganisation har en checklista för hållbar utveckling arbetats fram där strategins 
dimensioner i detalj fångas upp. Checklistan innefattar således också frågeställningar 
kopplat till barnrätts-, äldre- funktionsbegränsningsperspektiv samt till det ekologiska 
perspektivet. Checklistan ska fungera som ett stöd till förvaltningarna och som underlag 
för konsekvensbeskrivningar och därmed säkerställa att hållbarhetsfrågorna beaktas i 
beslut. Genom att checklistan även digitaliseras och kopplas till kommunens 
ärendehanteringssystem lyfts även perspektiven in i exempelvis tjänsteskrivelser som 
också ligger till grund för politiska beslut.
 
Vidare sker en översyn om hur ett hållbarhetsbokslut kan implementeras i ordinarie 
årsredovisning via Stratsys, kommunens digitala plattform för planering, genomförande 
och uppföljning.

Frågeställningarna i de aktuella skrivelserna ryms inom given struktur. Därmed anses 
aktuella motioner och skrivelse besvarade.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteksrivelse,
Motion från Vår framtid 2020-11-19 - Klippan. Beslut utifrån ett barn- äldre- och 
funktionsbegränsningsperspektiv.
Motion från Kristdemokraterna, 2020-02-14, angående införandet av barnperspektivet i 
skrivelser
Skrivelse från Socialdemokraterna 2018-07-23.Klippan, den klimatsmarta kommunen.
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Hållbarhetspolicy för Klippans kommun, beslutad av Kommunfullmäktige, den 30-01-
2018, dnr 2017.0462

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att med hänvisning till vad ovan anförts anse skrivelsen besvard.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 46

Förslag för om- och tillbyggnad av Ljungbyhedsskolan 
KS 2019.0415

Ärendet
Ett förslag för om- och tillbyggnad av Ljungbyhedsskolan är framtaget av tekniska 
förvaltningen tillsammans med verksamheten.
En första kalkyl visar på att föreslagen om- och tillbyggnad kommer att kosta ca 70 mkr 
exkl. utemiljön.
Tekniska förvaltningen har också för avsikt att tillsammans med barn- och 
utbildningsförvaltningen, projektera för utemiljön runt Ljungbyhedsskolan.
 
Kultur och fritidsförvaltningen kommer också att höras eftersom en samlingssal för 
föreningsverksamhet och publik verksamhet ingår i projektet.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, Ny byggnad Ljungbyhedsskolan, daterad 2021-
03-02
Bilaga 1, Plan 1 färg, daterad 2021-02-08
Bilaga 2, Plan 2-6 färg, daterad 2021-02-08
Bilaga 3, Första kalkyl, daterad 2021-02-09
 
Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
 
att tekniska förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med verksamheten projektera för 
om- och tillbyggnad av Ljungbyhedsskolan, samt
 
att ta fram ett förslag inkl. kostnadsberäkning för utemiljön med lekområden, p-platser 
och övriga trafiklösningar inom fastigheten.

Beslut skickas till 
Tekniska förvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Kultur- och fritidsförvaltningen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 47

GA Ljungby skola, Brandeborg 1:6 
KS 2020.0388

Ärendet
Den gamla träbyggnaden är nu riven och marken är återställd till en grusplan. 
Fastighetens yta är 3688 m2.
En granne har frågat om det är möjligt att köpa till en del av angränsande yta inkl. det 
förråd som finns kvar på den ytan.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteksrivelse, 2021-03-02
Bilaga 1, Ritning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att uppdra åt tekniska förvaltningen att ta fram ett förslag på avstyckning av Bandeborg 
1:6 och sälja den föreslagna delen av fastigheten, samt

att lämna ut resterande del av fastigheten till försäljning.

Beslut skickas till 
Tekniska förvaltningen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 48

Ny förskola i Ljungbyhed 
KS 2021.0134

Ärendet
Detaljplanearbetet för området där den nya förskolan ska ligga pågår och planen beräknas 
vara klar i september 2021.
Ett första förslag på bygglovsansökan kan vara klart i maj 2021 utifrån det underlag som 
finns färdigt från förskolan Himlabacken. Vid projektering kommer lärdomar från 
Himlabacken att tas i beaktning.
Budgeterade medel om 48 000 tkr bedöms vara tillräckligt för förskolan, solceller, 
utemiljön, parkering och angöringsplats. Kostnader för tillfartsväg och 
anslutningsavgifter för el, VA samt bredband har inte utretts i dagsläget och är kostnader 
som tillkommer. Kostnad för ytor som i planen anges som allmän plats belastar 
gata/parks investeringsbudget.

Tekniska förvaltningen har även tittat på förslaget att använda Kommentus 
konceptförskolor. Priserna på sådana förskolor ligger i ett spann från 31 mkr till 50 mkr 
beroende på antal avdelningar. Förslaget för 8 avdelningar innebär en byggnad i två plan 
och hamnar i det övre prisläget. Konceptet bygger också på att allt för- och kringarbete 
görs utöver upphandlingen av förskolebyggnaden, dvs Klippans kommun färdigställer all 
mark och utemiljö samt grunden för byggnaden och byggföretagen kommer och monterar 
byggnaden.
Inga konceptförskolor är i dagsläget färdigställda men Eslövs kommun har beställt två 
stycken. Barn- och utbildningsförvaltningen ska ta kontakt med Eslöv för att få mer 
information om deras beställningar och vilken budget de har för sina projekt.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, Ny förskola Ljungbyhed, daterad 2021-03-02
Bilaga 1, Översiktlig bild från detaljplanearbetet
 
Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslaget.
 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att uppdra åt tekniska förvaltningen att tillsammans med barn- och 
utbildningsförvaltningen projektera för ny förskola i Ljungbyhed,
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att tekniska förvaltningen ska återkomma med en kalkyl för investeringen i juni 2021.
 
Protokollsanteckning
Centerpartiets kommunkrets avger följande protokollsanteckning att beaktas i samband 
med projekteringsuppdraget, där nedan redovisade punkter önskas få analyserade och 
kostnadsberäknade. 
 
1. Förskolan planeras utifrån åtta avdelningar med möjlighet att utöka antalet avdelningar 
till tio.
2.Byggnaden uppförs i markplan med en exteriör i harmoni med närmiljön.
3. Pedagogisk utemiljö;
a) Rörelseyta - friyta / barn 55 kvadratmeter.
b) Handikappanpassad utemiljö.
c) Två separata toaletter som är tillgängliga utifrån.
d) Permanent solskydd på flera plaster i utemiljön och vindskydd.
e) Kraftfull utebelysning.
f) Separata ”gårdar” för de olika avdelningarna med odlingslådor på tomten.
g) Avtal med närliggande markägare om vindskydd etc.
4. Solenergi/solceller med ”naturtak” i enlighet med agenda 2030.
5. Tillagningskök. Närodlade råvaror, matlagning, ”minskat matsvinn” etc. i enlighet med 
agenda 2030.
6. Särskild miljö/sophanteringsförråd. Återvinning, cirkulärekonomi, upprättas i enlighet 
med kommunens avfallsplan samt agenda 2030.
7. Trafiksäker till och frånfartsväg samt ett lämpligt antal parkeringsplatser med el. 
stolpar.
 
 

Beslut skickas till 
Tekniska förvaltningen
Barn - och utbildningsförvaltningen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 49

Byte av mark med Nårab för flytt av ÅVC i Klippan 
KS 2021.0135

Ärendet
Meccom har till kommunen anmält intresse att komma över den fastighet (Brännaren 13) 
som idag ägs av Nårab och nyttjas för Klippans återvinningscentral (ÅVC). Meccom är 
mycket expansivt och har under en längre tid förtätat på sin fastighet med nya byggnader 
och även köpt intilliggande fastigheter som även de bebyggts. Nårabs fastighet gränsar 
till Meccom som vill köpa den för ytterligare expansionsmöjligheter, vilket är positivt för 
kommunen.
 
Från kommunens sida kan det vara lämpligt att byta till sig Nårabs fastighet för att dels 
på sikt kunna dra fram gata och g/c-väg till en ny pendlarparkering söder om järnvägen 
dels kunna avyttra merparten av fastigheten till Meccom. Det kan också vara en fördel att 
få bort ÅVCn från det centrala läge den idag har för att minska belastningen av såväl tung 
trafik som ”kundernas” biltrafik. Verksamheten kan också innebära sanitära olägenheter 
för kringboende och näraliggande företag.
 
Utifrån Nårabs horisont skulle den alternativa lokalisering som föreslås innebära större 
möjligheter till expansion och utveckling av ÅVCn eftersom utvecklingsmöjligheterna 
för ÅVCn är små eller obefintliga i nuvarande lokalisering.
 
Det bästa och enklaste sättet att komma fram i det här ärendet är att kommunen går in 
som mellanhand i den här affären eftersom inte Meccom har möjlighet att erbjuda 
alternativ mark för ÅVCn. Kommunen har mark (del av Klippan 3:4) i anslutning till  och 
omedelbart söder om fastigheten Karossen 1 där Nårab kan där erbjudas en mycket bra 
alternativ lokalisering i anslutning till såväl bra infrastruktur som annan kommunal 
verksamhet, vilket skulle kunna ge samordningsvinster.
 
Nårab har signalerat att de kan tänka sig att flytta sin verksamhet om kommunen önskar 
det, men att de som bolag inte är beredda att ta några kostnader för själva markbytet. För 
att flytta vill de att kommunen erbjuder mark i lämpligt läge samt att den hårdgörs och 
inhägnas så att de får samma grundförutsättningar som i nuvarande läge. Däremot har 
Nårab sagt att de är villiga att ta kostnader för olika standardhöjande åtgärder som 
fiberdragning, anläggning av oljeavskiljare, mm.
 
Den preliminära kostnaden för iordningställande av den nya ÅVC-fastigheten är 9 mkr. 
Sedan avgår intäkten för försäljningen av Nårabs nuvarande fastighet till Meccom. Den är 
dock inte förhandlad ännu.
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Beslutsunderlag
Preliminär kostnadskalkyl för iordningsställande av ny lokalisering av Nårabs ÅVC.
Kartunderlag som utvisar Nårabs nuvarande fastighet och den tilltänkta fastigheten.
Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2021-03-11, denna skrivelse
 
Yrkanden
Johan Petersson (S), Robert Larsson (KD) och Ellinor Varady (M) yrkar bifall till 
förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att fatta ett principbeslut att genomföra bytesaffären och ge förvaltningen i uppdrag att 
inleda förhandling med Meccom om försäljning av Nårabs nuvarande fastighet.

Ärendet återkommer för beslut om genomförande och finansiering av markbytet.

Beslut skickas till 
Nårab
Kommundirektör
Näringslivschef
Tekniska förvaltningen
Mark- och exploateringsingenjör
Ekonomiavdelningen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 50

Hundrastgård i Östra Ljungby respektive Ljungbyhed 
KS 2015.0638

Ärendet
Tekniska förvaltningen fick 2018-03-13 i uppdrag från Tekniska utskottet att ta fram 
förslag på placering av hundrastgård i Ljungbyhed och Östra Ljungby.
Förslag om möjlig placering, en plats i Östra Ljungby samt en plats i Ljungbyhed lyftes 
på KSAU 2021-02-17. Ärendet lyftes ur och diskussion om placering/intresse skulle ske i 
respektive partigrupper.

Tekniska förvaltningen har nu tagit fram två respektive tre föreslagna platser per ort. Ett 
av förslagen i Ljungbyhed innefattar området vid sporthallen/Hembygdsgården, ytan 
omfattas av fornåker och möjlighet till placering och utformning får utredas vidare om 
placeringen anses vara aktuell.
Investeringskostnaden uppskattas till 250 tkr per plats.
 
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10
Bilaga 1.
 
Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslag 1.2 (Kungsgatan-Nybrogatan i Ljungbyhed) 
och 2.1 (Södra vägen i Östra Ljungby).
 
Christer Johansson (C) instämmer i Johan Peterssons yrkande.
 
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till förslag 1.1 (Nybrogatan-Ågatan i Ljungbyhed) och 
2.1 (Södra vägen i Östra Ljungby).
 
Beslutsgång
Ordföranden meddelar att det föreligger två förslag till beslut, dels Johan Peterssons, dels 
Åsa Edvardssons förslag. Ordförnden ställer dem mot varandra och finner att 
arbetsutskottet beslutar i enliget med Johan Peterssons förslag.
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

hundrastgård ska placeras enligt 1.2 (Kungsgatan-Nybrogatan i Ljungbyhed) 
respektive 2.1 (Södra vägen i Östra Ljungby) i  bilaga 1, under förutsättning att 
investeringsmedel om 500 tkr beslutas inom ramen för investeringsbudget 2022.
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Reservation
Åsa Edvardsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslut skickas till 
Tekniska förvaltningen
_____

Paragrafen är justerad
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