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§66

Val av justerare

Ärendet
En justerare ska utses, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att utse Christer Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
_____

  

Paragrafen är justerad
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§67

Godkännande av dagordning

Ärendet
Godkännande av dagordning föreligger.
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna dagordningen.
_____

  

Paragrafen är justerad
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§ 68

Näringslivspris 2020 
KS 2021.0207

Ärendet
Näringslivschefen informerar på arbetsutskottet om priset som har delats ut sen 1979. 
Kriterierna har ändrats under tiden och senaste justeringen gjordes för några år sedan.
 
Kommunenes näringslivspris, på sammanlagt 12 000 kr samt diplom delas ut årligen i 
samband med Årets Företagare.

Näringslivschefen presenterar de nominerade företagen och arbetsutskottet enas om vilket 
företag näringslivschefen ska gå vidare med.
 
Näringslivschefen informerar även om kriterierna för "årets tillväxtföretag" och "årets 
entreprenör", som föreslås som ny utmärkelse från kommunen.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
 
att notera informationen och överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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§69

Information från tekniska förvaltningen

Ärendet
Teknisk chef informerar om följande:
- Läkemedelsrening - bidrag kan sökas från Naturvårdsverket. Klippan har ihop med 
Mellifiq sökt för att täcka 90 % av totalkostnaden på 3 milj, vilket ger en total kostnad för 
kommunen om 300 tkr. Ansökan skickades in i mars.
 
- Utredning kring VA-taxa - kommunen kommer med hjälp av extern part få hjälp med 
att gå igenom för att se att taxan är rätt fördelad i förhållandet mellan fasta och rörliga 
delar, samt rätt taxa i förhållande till de investeringar som är på gång och kommande 
investeringar. Detta tänker man ska vara klart innan semestern och förslag till ny taxa ska 
föreslås i höst. Sen ska taxan lyftas varje år.
 
- VA-sanering - finns ingen plan idag. En plan som löpande kompletteras ska tas fram. 
Den sträcker sig under 5 år och ska ligga till grund för planering och investering.
 
-Fastighetsförvärv Östra Ljungby - Pilagården 1:80 drygt 2000 kvm. 3 lägenheter varav 
är 2 uthyrda. Det finns möjlighet att säga upp dessa. En verkstad är uthyrd till 2023. På 
fastigheten finns saneringsbehov med krav mot Svenska statoil.
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
 
att notera informationen.
_____

  

Paragrafen är justerad
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§ 70

Boende för kommunens RIG-gymnasium 
KS 2021.0213

Ärendet
För att göra kommunens brottningsgymnasium ännu attraktivare behöver kommunen 
hjälpa eleverna att hitta vägar in på bostadsmarknaden. Det handlar både om att faktiskt 
hitta en lämplig bostad i Klippan och att hyran för densamma är realistisk i förhållande 
till det bidrag eleven får för sitt boende.
 
Att hitta lämpliga och tillräckligt billiga lägenheter har varit en utmaning för eleverna 
under många år. Under 2020 tilldelades tre brottare lägenheter av kommunens 
blockförhyrda lägenheter på Himmelsvägen som annars stått tomma. Hyran sattes till 3 
000 kr/månad, vilket minimerade tomhyresförlusten med samma belopp. Inför 
kommande terminsstart har hyran höjts till 3 500 kr/månad för att bli lite mer 
marknadsmässig. Så länge eleverna tilldelas annars tomma lägenheter som blockförhyrs 
av kommunen uppstår ingen kostnad för kommunen. Tvärtom minskar det kommunens 
hyresförluster. Efter förfrågan från brottningsgymnasiet har ytterligare fem lägenheter på 
Himmelsvägen som blivit tomma reserverats för brottare. Lösningen med Himmelsvägen 
är dock inte helt idealisk eftersom kommunen endast kan säkra uthyrning ett läsår 
(2021/22). Sedan går blockförhyrningsavtalet ut under hösten 2022.
 
Kommunledningsförvaltningen har därför tittat på alternativa lösningar. En skulle kunna 
vara att erbjuda lägenheter på Badvägen i de lokaler som tidigare var LSS-boende och 
som socialförvaltningen lämnat. I en sådan lösning gäller i princip samma ekonomiska 
förutsättningar som på Himmelsvägen eftersom kommunen "sitter fast" i ett hyresavtal ett 
antal år framöver. Den hyra brottarna skulle erlägga där skulle reducera de kostnader 
kommunen annars ändå skulle ha.
 
Om det inte skulle gå att komma fram med Badvägen eller om det behövs fler lägenheter 
till nya sökande till RIG:et föreslås att kommunen subventionerar elevboende genom att 
eleven hyr en lägenhet på öppna marknaden och kommunen ger ett bidrag motsvarande 
den del av hyreskostnaden som överstiger 3 500 kr/månad.
 
Kommundirektören låter meddela att i första attsatsen ska ordet "nya" läggas till framför 
elever.

Beslutsunderlag
Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2021-04-13
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Yrkanden
Johan Petersson (S), Christer Johansson (C), Robert Larsson (KD) och Åsa Edvardsson 
(SD) yrkar bifall till förslaget och ändringen i första attsaten att lägga till ordet "nya".

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att kommunledningsförvaltningen medges att hyra ut tomma, blockförhyrda lägenheter på 
Himmelsvägen och/eller Badvägen till nya elever på kommunens Riksidrottsgymnasium 
för brottare, till en fastställd hyra om 3.500 kr/månad,

att kommunledningsförvaltningen medges betala ett hyresbidrag till de elever som inte får 
lägenhet på Himmelsvägen eller Badvägen med motsvarande den del av hyreskostnaden 
som överstiger 3.500 kr/månad,

att det sistnämnda erbjudandet ej gäller om eleven tackat nej till en lägenhet på 
Himmelsvägen eller Badvägen,

att de nya hyreskostnader som eventuellt uppkommer genom ovanstående finansieras via 
arbetsutskottets förfogandemedel.

Beslut skickas till 
Brottningsgymnasiet
Lars Boije
Klippans BK för kännedom
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommundirektör
Ekonomiavdelningen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 71

Regionplan för Skåne 2022 – 2040 
KS 2020.0464

Ärendet
Under 2019 inledde Region Skåne arbetet med att ta fram en regionplan för Skåne utifrån 
ett nytt uppdrag i 7 kap. plan- och bygglag (2010:900). Regionplanen är det fysiska 
uttrycket av den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. 
Samrådshandlingen är ett förslag på regionplan och hur samarbetet kring fysisk planering 
kan vidareutvecklas i Skåne.
Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 20 november 2020 om samråd för 
Regionplan för Skåne 2022 – 2040. Remissperioden pågår från 1 december 2020 till 30 
april 2021.

Klippans kommun har tillsammans med de övriga medlemskommunerna inom Familjen 
Helsingborg tagit fram ett förslag till gemensamt yttrande. Utöver gemensamt yttrande 
tillkommer ett separat yttrande där Klippans kommun önskar lyfta mer kommunspecifika 
synpunkter kring planförslaget.
 
Beslutsunderlag
Yttrande regionplan, Alexandra von Post, daterad 2021-03-29        
Regionplan för Skåne 2022-2040, samrådshandling
Missiv till samrådshandling
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom familjen Helsingborgs gemensamma yttrande samt plangruppens 
förslag till yttrande.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 72

Redovisning av lokalt partistöd 2020 samt beslut om utbetalning av 
partistöd 2021 
KS 2021.0121

Ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige fatta beslut om utbetalning av lokalt 
partistöd. Förutsättning för utbetalning är att redovisning lämnas av respektive parti om 
hur erhållna partistöd använts. Lagstiftaren har angett att partistöd ska användas lokalt för 
att stärka den lokala demokratin.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen, 2021-04-06
Redovisning från Liberalerna, inkom 2021-03-04
Redovisning från Centerpartiet, inkom 2021-03-15
Redovisning från Socialdemokraterna, inkom 2021-03-25
Redovisning från Sverigedemokraterna, inkom 2021-03-26
Redovisning från Vänsterpartiet, inkom 2021-03-30
Redovisning från Moderaterna, inkom 2021-03-29
Redovisning från Vår Framtid-Klippan, inkom 2021-03-31
Redovisning från Miljöpartiet, inkom 2021-03-31
Redovisning från Kristdemokraterna, inkom 2021-03-31
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar
 
att notera partiernas redovisningar av erhållet partistöd för år 2020, samt
 
att godkänna utbetalning av partistöd för år 2021 för de partier som inkommit med 
redovisning, under förutsättning att redovisning av erhållet partistöd för 2020 granskats 
av kommunfullmäktiges presidium.

Parti                                  Grundstöd     Mandatstöd                        Totalt
Liberalerna                         20 000           10 000                                30 000
Centerpartiet                      20 000            30 000                               50 000
Vänsterpartiet                     20 000           10 000                                30 000
Sverigedemokraterna         20 000          130 000                              150 000
Moderaterna                       20 000           70 000                                90 000
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Socialdemokraterna           20 000          100 000                              120 000
Kristdemokraterna              20 000           30 000                                50 000
Vår Framtid – Klippan        20 000            20 000                                40 000
Miljöpartiet                          20 000           10 000                                30 000
Totalsumma                       180 000         410 000                              590 000

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 73

Söderåsens miljöförbund Budgetram 2022 
KS 2021.0185

Ärendet
Direktionen för Söderåsens miljöförbund har översänt förslag till mål och budgetram för 
år 2022 till medlemskommunerna för samråd. Direktionen skall inför varje år fastställ 
mål och budgetram för kommande år. Innan beslut skall förslaget översändas till 
medlemskommunerna för samråd.

Budgetramen för 2022 är baserad på intern budget 2021 och flerårsbudget 2022-2023 
som antogs av direktionen 2020-12-15 § 94.
Budgetramen för 2022 beräknas på en omsättning av 23,9 mnkr, indexökning av 
medlemsbidrag med 2,0 % och av taxor med 2,0% samt ett ökat medlemsbidrag till 153 
kr/invånare och ökat invånarantal med 100 personer per kommun.
 
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteksrivelse, 2021-04-15
Sammanträdesprotokoll direktionen för Söderåsens Miljöförbund 2021-03-23 § 16 och 
förbundschefens tjänsteskrivelse dnr 2021.223-1.
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 74

Revisorernas granskning av SFI vuxenutbildningen 
KS 2021.0113

Ärendet
Klippans kommuns revision har granskat barn- och utbildningsnämndens styrning av den 
kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare (SFI).
Revisionens bedömning är att Klippans kommun tillhandahåller SFI i enlighet med lag, 
men ser vissa brister i barn- och utbildningsnämndens styrning av verksamheten. 
Revisorerna önskar yttrande från nämnden med anledning av resultatat i granskningen. 
Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast den 1 mars 2021.
Barn- och utbildningsörvaltningen har framställt ett förslag till yttrande till revisionen.
 
Beslutsunderlag
BUN § 13/2021
Skrivelse, verksamhetschef, 2021-02-04
Rapport, revisionen, 2020-12-14
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar
 
att notera barn- och utbildningsnämndens svar i ärendet.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad

14 (26)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-04-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 75

Riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal 
KS 2021.0178

Ärendet
Enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska alla kommuner 
som genomför markanvisningar ha antagna riktlinjer för dessa. Klippans kommun har 
inte genomfört markanvisningar i någon större utsträckning genom åren och har därför 
inte antagit några riktlinjer tidigare. Under de senaste två åren har intresset av att bygga 
både verksamhetslokaler och bostäder i kommunen ökat och med det behovet av att 
teckna markanvisningsavtal.

Riktlinjerna innehåller handläggningsrutiner och grundläggande villkor för 
markanvisningar, utgångspunkter och mål för överlåtelser av markområde samt principer 
för markprissättning.

Riktlinjerna behandlar även exploateringsavtal, ett avtal som skrivs när mark som ska 
detaljplaneras inte ägs av kommunen. Denna situation är inte vanligt förekommande i 
Klippans kommun men då den kan uppkomma är även rutiner och villkor kring dessa 
avtal med i riktlinjerna.
 
Beslutsunderlag
Riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal
Tjänsteskrivelse från markingenjör, 2021-03-31

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar
 
att anta förslag till riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 76

Karossen - renovering och anpassning 
KS 2018.0496

Ärendet
Kommunstyrelsen fattade, i november 2019, beslut om mer medel för en förstudie om 
samlokalisering av tekniska förvaltningens verksamheter till fastigheten Karossen. De 
verksamheter som kan lokaliseras på Karossen är hela gatu- och parkavdelningen, 
hantverksgruppen, stora delar av VA-avdelningen samt del av Kultur och Fritid.
 
Samlokalisering ger fördelar för planering och samordning men även ekonomiskt. I 
bilaga 1, Ekonomi, redovisas nuvarande kostnader i förhållande till kostnader om 
renovering av Karossen genomförs och samlokalisering kan ske. Total kostnad för 
renovering av Karossen plan 1, fasad, verkstad, kallförråd och spolhall uppskattas till 23 
mkr. Utöver tillkommer en anpassning på reningsverkets nuvarande verkstad och förråd 
på uppskattningsvis 1 mkr.
Om samlokalisering i Karossen ej genomförs belastas kommunen med kostnader för att 
anpassa de lokaler som nyttjas i dagsläget.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06
Bilaga 1 Ekonomi daterad 2021-03-26
Bilaga 2 Flygfoto
Bilaga 3 Ritning daterad 2020-04-08
Bilaga 4 KS beslut daterad 2019-11-27
 
Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar avslag och föreslår att Karossen ska rivas och nytt ska bygga.
 
Johan Petersson (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.
 
Beslutsgång
Ordföranden meddelar att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att arbetutskottet beslutar enligt ordförandens förslag.
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att projektera och ta in anbud för renovering och 
anpassning av fastigheten Karossen 1.
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Reservation
Åsa Edvardsson (SD) reserverar sig mot beslutet och har lämnat följande skriftliga 
reservation:
"Jag anser att karossen byggnaden inte ska renoveras utan att den ska rivas och därefter 
byggas nytt.
Detta för att vi har byggnader i kommunen vi gjort liknande med och i det långa loppet 
blir de dyra att underhålla. Därav mitt yrkande på avslag till renovering."

Beslut skickas till 
Teknisk chef
Fastighetschef
_____

Paragrafen är justerad
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§ 77

Mat- och måltidspolicy 
KS 2018.0694

Ärendet
Klippans kommun har idag ingen mat- och måltidspolicy. En måltidspolicy är ett viktigt 
stöd för att kvalitetssäkra mat och måltider inom kommunens samtliga verksamheter och 
för en enhetlig syn på likvärdiga måltider, kvalité och inriktning. Policyn ska vara 
vägledande vid planering, inköp, genomförande och för uppföljning samt planeras utifrån 
medicinska, etiska, kulturella och religiösa behov med matgästen i fokus.
 
Mat och måltidsverksamheten intar en viktig position i kommunens Agenda 2030  arbete 
genom sin miljöpåverkan och del i folkhälsoarbetet.
 
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-14
Mat- och måltidspolicy inom Klippans kommun
 
Yrkanden
Johan Petersson (S) föreslår att stycket om vegansk kost under punkten "servera säker 
mat" utgår.
Christer Johansson (C) yrkar bifall till Johans förslag.
 
Åsa Edvardsson (SD) yrkar att texten om "kulturella och religiösa behov" under punkten 
"servera säker mat" ska plockas bort.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förslaget till måltidspolicy utan vegansk 
kost och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
 
Därefter frågar ordföranden om arbetsutskottet bifaller Åsa 
Edvardssons ändringsyrkanden och finner att detsamma avslås.
 
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att fastställa Mat- och måltidspolicy inom Klippans kommun med ändringsyrkandet från 
Johan Petersson.
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Reservation
Åsa Edvardsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget beslut och har 
lämnat in följande skriftliga reservation:
 
"Mitt ändringsyrkande gällde att orden i följande stycke plockas bort.
Servera säker mat; (rätt mat till rätt matgäst) Måltiden ska planeras utifrån medicinska, 
etiska, kulturella och religiösa behov. Vid kost innehållande animaliska livsmedel med 
tillagnings- och/ eller slaktmetoder som kommunen ej kan tillhandahålla erbjuds det 
vegetariska alternativet. Vegansk kost tillhandahålls vid individuella önskemål med 
förbehåll att vårdnadshavare själv ansvarar för näringstillskott och därigenom säkerställer 
fullvärdigt näringsintag. Servering av vegansk kost till små barn avråds enligt Kost och 
Närings Nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider, 2020.
 
Detta pga kommunen inte serverar någon religiös slaktad mat idag. De som önskar just 
religiös mat hänvisas till den veganska maten samt salladsbordet."

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 78

Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda, OPF-KL18 
KS 2021.0196

Ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag 
till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL18). Det behövs ett lokalt antagande i kommunfullmäktige för att bestämmelserna ska 
vara giltiga. Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för kommunen.
 
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som 
tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL18 gäller inte för förtroendevalda 
som avgått 31 december 2014 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till 
visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa 
förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
 
Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det nu gällande OPF-KL14. OPF-KL14 antogs 
av Sveriges Kommuner och Landstings styrelse den 20 oktober 2013 och antogs av 
kommunfullmäktige den 19 november 2014. I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, 
samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser saknats. OPF-KL18 omfattar 
reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, pension och 
familjeskydd. OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel; inledande bestämmelser, bestämmelser 
om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.

 
Beslutsunderlag
HR-chefens tjänsteskrivelse, 2021-04-07
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL18) i enlighet med förslag, att gälla från och med 1 maj 2021.
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 79

Svar på motion från Sverigedemokraterna om säkrare framkomlighet i 
korsning 
KS 2019.0007

Ärendet
Sverigedemokraterna har 2019-01-07 inkommit med motion om att utreda möjligheten 
om att sätta upp en tänk-på-högerregeln skylt på Apoteksgatan samt att påminna 
fastighetsägaren om att hålla häcken nerklippt till 80 cm.
Det ligger ett stort ansvar på den som framför ett fordon och om inget annat är föreskrivet 
så är det högerregeln som gäller. Det har tidigare sats upp tänk-på-högerregeln skyltar. 
Dessa är inte permanent monterade utan är att ses som tillfälliga. I trafikmiljö är det 
önskvärt att minimera antalet skyltar då förare endast kan tolka en viss mängd 
information. Förslaget skulle vara att en temporär skylt monteras på Apoteksgatan under 
en begränsad tid.
 
Gällande sikten i korsningen är det Plan- och byggnämnden som har mandat att ålägga 
fastighetsägaren att vidta åtgärder. Vid uppkomna ärenden påtalar Gatu- och 
parkavdelningen för fastighetsägaren att vidta åtgärder, om ej så sker lämnas ärendet över 
till Plan- och byggnämnden.
 
Beslutsunderlag
Motion från Sverigedemokraterna, 2019-01-05
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-09-22
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar
 
att anse motionen besvarad.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 80

Svar på motion från Vår Framtid om att trafiksäkerheten i anslutning 
till där barn- och ungdomsverksamhet bedrivs frekvent, ses över och 
säkras upp innan en olycka sker. 
KS 2019.0509

Ärendet
Vår Framtid - Klippan, har inkommit med en motion om att trafiksäkerheten i anslutning 
till där barn- och ungdomsverksamhet bedrivs frekvent, ses över och säkras upp innan en 
olycka sker.
Gatu- och Parkavdelningen jobbar kontinuerligt med att förbättra trafiksäkerheten i 
kommunen och har under ett par års tid installerat särskild belysning på utsatta 
övergångsställen och andra passager där många gående passerar. Det har även påbörjats 
ett stort arbete med att klippa fram gatubelysningen i hela kommunen.

Ljungbyheds IP ligger utmed en väg som Trafikverket är väghållare för. Varje höst håller 
kommunen dialogmöte med TRV och kommer att lyfta upp den här bristen som en 
särskild punkt.

Övergångsstället vid Sågen är åtgärdad och särskild belysning är på plats.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-09-22
Motion från Vår Framtid om trafiksäkerheten, 2019-10-24
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar
 
att anse motionen besvarad.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 81

Svar på motion från Sverigedemokraterna om att införskaffa ett nytt 
levande centrum för alla 
KS 2019.0291

Ärendet
Sverigedemokraterna inkom 2019-05-27 men en motion om att införskaffa ett nytt 
levande centrum för alla. Yrkandet som framförs är att ge Plan- och byggavdelningen 
samt Tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag enligt beskrivning i motionen 
samt en ekonomisk kalkyl på hur man kan genomföra detta. För att få en enhetlig bild och 
inriktning att jobba efter gällande centrumutveckling, där inkluderat så som nämns ”ett 
nytt levande centrum för alla” kommer Plan- och byggavdelningen revidera samt lyfta 
strategi – Idéprogram för centrumutveckling för beslut.
 
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-08 
Motion från Sverigedemokraterna
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar
 
att anse motionen besvarad.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 82

Svar på motion från Kenneth Dådring m.fl. (VF) om laddningsstolpar 
för elbilar 
KS 2019.0586

Ärendet
Kenneth Dådring, med flera (VF) har inkommit med en motion i vilken de föreslår att 
kommunen snarast tar fram en plan för att öka möjligheten att ladda elbilar i anslutning 
till kommunala arbetsplatser samt för allmänheten att ladda elbilar i orterna Östra 
Ljungby, Ljungbyhed och Klippan.
 
Kommunen har hittills byggt ut en laddinfrastruktur vid kommunhuset för kommunens 
poolbilar samt de medarbetare som har elbilar eller elhybrider. Härutöver har kommunen 
med lite olika lösningar bidragit till etablering av publika laddningsplatser vid 
kommunhuset, tågstationen, Åbyplan i Klippan samt vid Skäralid. Utbyggnaden har skett 
ganska ad hoc när man kunnat få statsbidrag och det funnits medel att tillgå i kommunen 
eller när någon extern aktör uppvaktat kommunen att i samverkan etablera 
laddningsplatser.  

Kommunledningsförvaltningen ser absolut behovet av en planerad och strukturerad 
utbyggnad av laddinfrastruktur såväl vid kommunens egna arbetsplatser som för 
allmänheten på publika platser i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommundirektören, 2021-04-07
Motion från Vår Framtid om laddstolpar, 2019-11-21
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar
 
att bifalla motionen,

samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för att öka möjligheten att 
ladda elbilar i anslutning till kommunala arbetsplatser samt för allmänheten att ladda 
elbilar i orterna Östra Ljungby, Ljungbyhed och Klippan.
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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