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§110 

Val av justeringsperson 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att utse Christer Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
____
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§111 

Fastställande av föredragningslista 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att fastställa föredragningslistan med följande förändringar: 
 
- ärendena om upphandling av ramavtal flyttas upp och behandlas som ärende 6 och 7 på 
dagordningen. 

____
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§112 

Projektavtal avseende regionala cykelleder 
2021/351 

Beskrivning av ärendet 
Trafikverket beslutade 2012 om införandet av riktlinjer för nationella och regionala cykelleder 
för rekreation och turism genom rapporten Cykelleder för rekreation och turism, 
klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning. Dessa riktlinjer ligger till grund för arbetet 
med de regionala cykellederna.  
 
Skåne har idag del av tre nationella cykelleder för rekreation och turism: Sydostleden (Växjö-
Simrishamn), Sydkustleden (Simrishamn-Helsingborg) och Kattegattleden (Helsingborg-
Göteborg). Dessa har ett stort värde i sig men behöver kompletteras med ett mer finmaskigt 
ledsystem bestående av Regionala cykelleder för att förväntade effekter ska bli hela Skåne till 
del.  
 
De tre regionala delleder som beräknas invigas 2024, knyter samman inlandskommuner med 
de tre nationella cykellederna Kattegattleden, Sydkustleden och Sydostleden. På så vis 
kommer detta bidra till en hållbar landsbygdsutveckling och knyter väl an till målen i Agenda 
2030. Två av tre leder planeras gå genom Klippans kommun, vilket kommer bidra till stora 
fördelar för både lokalbefolkning, turister och företagare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen, 2021-06-10 
Projektavtal avseende cykelleder 
Utkast; Budget och fördelningsnyckel 
Informationsfolder 
 
Yrkanden 
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar  

att godkänna projektavtal avseende regionala cykelleder. 

Beslut skickas till 
Region Skåne 

Destinationsutvecklaren 

____

6



  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-06-16 

§113 

Förslag till gåvobrev avseende järnvägsmark, tillhörande 
gamla banvallen Klippan-Ängelholm 
2021/314 

Beskrivning av ärendet 
Ängelholms kommun äger elva fastigheter inom Klippans kommun: Bolestad 1:2, 2:30, 3:17, 
4:5, 8:2, Östra Ljungby 2:23, 3:34, 7:3 samt Öja 4:8. 6:18, 8:11.  
 
Ägandet är en rest från järnvägsförbindelsen som tidigare fanns mellan Klippan och 
Ängelholm. Östra Ljungby 7:3 består idag av 760 m² mark med diken och buskage medan 
resterande fastigheter består av 23 120 m² vägmark.  
 
Ängelholms kommun vill ”städa” bland sitt markägande och finner det lämpligt att ge dessa 
fastighet i gåva till Klippans kommun.  
 
Övertagandet av fastigheterna innebär inte någon drift-och underhållskostnad för Klippans 
kommun då Trafikverket har vägrätt för riksväg 13 inom fastigheterna. 
 
Ängelholms kommun har tagit upp ärendet till Kommunfullmäktige, där det har godkänts.  

Beslutsunderlag 
Gåvobrev med tillhörande bilaga 
Beslut från kommunfullmäktige i Ängelholm 
Tjänsteskrivelse från markingenjör 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att godkänna Tekniska förvaltningens förslag till gåvobrev avseende järnvägsmark. 

Beslut skickas till 
Markingenjör 

____
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2021-06-16 

§114 

Förslag till markpriser på kv. Nyslätt 
2021/316 

Beskrivning av ärendet 
År 2009 släpptes de första villatomterna på Nyslätt, de som idag har adress Nyslättsvägen. Nu 
är det dags för ytterligare en etapp i samma område, något öster om Nyslättsvägen. Tomterna 
är färdigbildade och har fått kvartersnamnet Nyslätt samt adress Bladgatan.  
 
Vi har gjort en värdering av både kv. Nyslätt och Växthuset av en auktoriserad 
värderingsfirma. Värdering på kv. Växthuset landade på 280 kr/m² och värderingsfirman 
bedömer att markpriset för villatomter bör ligga något högre än för flerbostadshus. 
Värderingen för kv. Nyslätt bedömdes därför till 300 kr/m².  
 
Tekniska förvaltningen föreslår markpriset på kv. Nyslätt till 300 kr/m². Det föreslagna priset 
är endast för marken och anläggningsavgift för VA tillkommer.  

 

Beslutsunderlag 
Förteckning över markpriser på kv. Nyslätt samt kartbilaga 

Tjänsteskrivelse från markingenjör, 2021-05-28 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att godkänna Tekniska förvaltningens förslag till markpriser på kv. Nyslätt. 

Beslut skickas till 
Markingenjör 
Tekniska förvaltningen 

____

8



  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-06-16 

§115 

Upphandling av ramavtal för beläggningsarbete 
2021/341 

Beskrivning av ärendet 
Klippan kommun har idag leveransavtal via SKR för beläggningsarbete som löper ut 2021-
06-12. Vi har därmed för avsikt att handla upp ramavtal för beläggningsarbete för Klippans 
kommun från och med 2021-08-01. Ett anpassat förfrågningsunderlag håller på att tas fram av 
Svensk beläggningstjänst. I förfrågningsunderlagen ställs krav på kompetens, erfarenhet och 
ekonomisk stabilitet. Avtal kommer tecknas med de två leverantörer som har lägst pris. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-01 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
 
att Teknisk chef får i uppdrag att annonsera ut förfrågningsunderlag för beläggningsarbete 
enligt redovisade kategorier, samt 
 
att Teknisk chef bemyndigas att tilldela samt teckna avtal med de två mest fördelaktiga 
anbudsgivarna. 

Beslut skickas till 
Upphandlingsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 

____
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  PROTOKOLL  
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2021-06-16 

§116 

Upphandling av ramavtal för vinterväghållning 
2021/342 

Beskrivning av ärendet 
Klippans kommun har haft avtal för vinterväghållning som skulle löpt ut 2023-11-12, det är 
dock uppsagt från 2021-05-01. Tekniska förvaltningen har därmed för avsikt att handla upp 
avtal för vinterväghållning i Klippans kommun från och med 2021-09-01.  
 
I förfrågningsunderlagen ställs krav på kompetens, erfarenhet och ekonomisk stabilitet. Pris 
viktas med 60% och kompetens med 40%, avtal avses skrivas med en entreprenör per slinga 
respektive fastighetsområde. Avtalen är uppdelade på sju vägslingor samt tre geografiska 
fastighetsområden vilket innebär totalt tio avtal. Inom respektive avtal ingår snöröjning, 
halkbekämpning samt handskottning. Vintersäsongen är från 1 nov till 31 mars, entreprenören 
kommer att ha beredskap under denna period. 
 
Startkriterie är 6-8 cm snö, inställelsetid är 30 min, och åtgärdstid är för: 
- GC, infartsvägar, samt bussgator: 4 timmar. 
- övriga vägar och gator: 12 timmar.  
 
Vägarna halkbekämpas framförallt genom sandning. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-01 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
 
att Teknisk chef får i uppdrag att annonsera ut förfrågningsunderlag för vinterväghållning. 
att Teknisk chef bemyndigas att tilldela samt teckna avtal med den mest fördelaktiga 
anbudsgivaren inom respektive slinga. 

Beslut skickas till 
Upphandlingsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 

____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-06-16 

§117 

Samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 
2021/311 

Beskrivning av ärendet 
Eslövs kommun har skickat ut bostadsförsörjningsprogram för samråd. 

 
Eslövs kommun ska ta fram riktlinjer för att planera bostadsförsörjningen i kommunen. 
Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska revideras en gång per mandatperiod. Eslövs kommuns 
nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 2016, under föregående mandatperiod. Under 
hösten/vinter 2020-2021 har därför kommunens bostadsförsörjningsprogram reviderats. 

Handlingarna finns på Eslövs kommuns hemsida: www.eslov.se/bostadsforsorjningsprogram  

Samrådstiden pågår till den 23 juli. 

Beslutsunderlag 
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-06-11 
Skrivelse från Eslövs kommun, 2021-04-26 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

att avstå från att yttra sig. 

Beslut skickas till 
Eslövs kommun 

____
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  PROTOKOLL  
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2021-06-16 

§118 

Översiktsplan 2021 Helsingborgs stad 
2021/312 

Beskrivning av ärendet 
Från den 3 maj till och med den 5 juli 2021 ställs granskningshandlingen för Helsingborgs 
stads kommunövergripande översiktsplan ut. I den ingår även en övergripande 
konsekvensbeskrivning, strategisk miljöbedömning och samrådsredogörelse. Detta enligt 
beslut i stadsbyggnadsnämnden 2021-04-22 (SBN § 146) och i enlighet med plan- och 
bygglagens 3 kap. och miljöbalkens 6 kap. 
 
Granskningshandlingarna finns på helsingborg.se/op2021 och svar ska ha inkommit senast 5 
juli. 
 
Klippans kommun ser positivt på att Helsingborg lyfter samarbetet med strategiska regionala 
och mellankommunala frågor genom den gemensamma Strukturplanen för Familjen 
Helsingborg. 
 
Beslutsunderlag 
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-06-11 
Missiv 2021-04-28 för översiktsplan 2021 Helsingborgs stad  
Kungörelse för utställning av granskningshandling kommunövergripande översiktsplan för 
Helsingborgs stad 
Sändlista 
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

att avstå från att yttra sig. 

Beslut skickas till 
Helsingborgs stad 

____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-06-16 

§119 

Samråd för Naturvårdsprogram för Perstorps kommun 
2021/313 

Beskrivning av ärendet 
Perstorps kommun har under 2020 uppdaterat det förslag till naturvårdsprogram som togs 
fram 2015. Syftet är att uppdatera programmet utifrån nya förutsättningar, samt att få 
styrdokumentet politiskt antaget. 
 
Under samrådstiden kommer förslaget att finnas tillgängligt på kommunens hemsida. Svar ska 
ha inkommit senast 29 juni. 
 
Beslutsunderlag 
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-06-11 
Samråd för Naturvårdsprogram för Perstorps kommun 
Sändlista 
 
Yrkanden 
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till förslaget. 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

att avstå från att yttra sig. 

Beslut skickas till 
Perstorps kommun 

____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-06-16 

§120 

Biblioteksplan för Klippans kommun 2021-2024 
2021/315 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2020 att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta 
fram en ny biblioteksplan för Klippans kommun.  
 
Alla kommuner ska enligt bibliotekslagen (2013:801) ha en biblioteksplan för sin verksamhet. 
Denna biblioteksplan ska omfatta både folkbiblioteksverksamheten och skolbiblioteks-
verksamheten. 
Biblioteksplanen i Klippans kommun utgör en brygga mellan kommunens vision och hur 
biblioteket arbetar strategiskt för att utveckla verksamheten. Utifrån Riktlinjer för 
styrdokument i Klippans kommun ska biblioteksplanen ange vad som ska uppnås samt 
vilka metoder som kommer att användas för att nå målen. Biblioteksplan 2021-2024 
gäller för de kommunalt finansierade biblioteken, såväl folk- som skolbibliotek, i 
Klippans kommun. Biblioteksplan 2021-2024 ersätter biblioteksplan 20162020, förlängd 
till 2021, som styrande dokument för biblioteksverksamheten. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med skolan upprättat förslag till ny 
biblioteksplan för 2021-2024. 
Beslutsunderlag 
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-06-11 
Kultur- och fritidsnämnden § 50 
Förslag till biblioteksplan 2021-2024 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 

att anta Biblioteksplan 2021-2024, samt 

att nu gällande Biblioteksplan därmed upphör att gälla. 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kansliet(för publicering på hemsidan) 

____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-06-16 

§121 

Samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte mellan 
Klippans kommun och Polisen 
2021/319 

Beskrivning av ärendet 
Samverskamsöverenskommelse mellan Polismyndigheten, LPO Klippan och Klippans 
kommun syftar till att övergripande beskriva och tydliggöra samverkan mellan Polisen och 
Klippans kommun i brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor. Det gemensamma 
medborgarlöftet avser specificerade aktiviteter. 
 
Polisen har genom Niklas Årcén, chef för Lokalpolisområde Klippan, föreslagit att 
samverkansöverenskommelsen följer mandatperioder medan medborgarlöftet följs upp och 
revideras årligen. Vidare har Medborgarlöftet tidigare uttryckts som att vara Polisens löfte 
men föreslås nu adresseras från både Polisen och från kommunen.   
 
Om inget annat överenskommes, svarar Lokalpolisområde Klippan och Klippans kommun för 
sina egna kostnader. Aktuella förslag genererar inga nya kostnader för kommunen utan 
hanteras inom ramen för det arbete som bedrivs i dagsläget. 
 
Lokala brottsförebyggande rådet har tagit del av aktuella förslag vid sammanträde den 20 maj 
2021. 

Beslutsunderlag 
Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten, LPO Klippan och Klippans kommun 
för 2021–2022 
Polisens och Klippans kommuns medborgalöfte 2021-2022 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att ställa sig bakom förslagen till samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte, samt 
 
att anta Polisens förslag om giltighetstid för dokumenten. 
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Beslut skickas till 
Niklas Årcén, Chef för lokalpolisområde Klippan  
Alexandra Norén, kommunpolis Klippan  
Sara Persson, folkhälsoutvecklare Klippan kommun                                                      

 

____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-06-16 

§122 

Fortsatt utökad satsning på Söderåsensamarbete 
2021/322 

Beskrivning av ärendet 
Samarbetet gällande besöksnäringen mellan Söderåskommunerna har skett under många år. 
Under 2018 tog kommunerna ett beslut om att göra en utökad och långsiktig satsning på 
Söderåsen som destination. Detta genom att de fyra Söderåskommunerna Bjuv, Klippan, 
Svalöv och Åstorp tillsammans med Söderåsens nationalpark sökte och beviljades projektet 
Destination Söderåsen av Leader Skåne Nordväst med Öresund. Det beviljade pågående 
Leaderprojektet sträcker sig till och med 31 oktober 2021.  
 
I april 2021 framkom att Leader Skåne Nordväst med Öresund fått utökade finansierings-
möjligheter. Möjlighet finns därför att ansöka om nytt Leader-finansierat projekt där arbete 
med utveckling av Söderåsen som destination kan förstärkas vidare i linje med genomfört, 
pågående och planerat arbete. 
 
Vid möte den 23:e april 2021 där kommunstyrelseordföranden, kommunchefer och 
näringslivsansvariga i Söderåsenkommunerna deltog, fastslogs att de ingående kommunerna i 
Söderåsensamarbetet har en uttalad samsyn kring fortsatt satsning på utveckling av Söderåsen 
som destination. Mötet den 23 april 2021 lämnade i uppdrag till näringslivsansvariga att 
inleda framtagande av ny projektansökan för Leader-finansiering parallellt med pågående 
projekt.  
 
Då Svalövs kommun håller ihop arbetet och är projektägare gav kommunstyrelsen 17 maj 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en projektansökan. 
Projektansökan är framtagen i enlighet med uppdrag och har lämnats in 26 maj 2021. 
 
Klippans kommun har sedan tidigare beslutat att medfinansiera Leader Nordvästra Skåne med 
Öresund för åren 2022-2023. För varje Leaderprojekt krävs ytterligare offentlig 
medfinansiering och därför behöver alla kommuner gå in med medfinansiering. 
 
Ansökt projektfinansiering 2022-2023: 3 932 890 kronor enligt fördelning nedan:  
 
Projektstöd Jordbruksverket:   2 635 036 kr 
Offentligt stöd från LAG Nordvästra Skåne med Öresund: 527 854 kr 
Offentlig medfinansiering Söderåsenkommunerna:  770 000 kr 
 
Kommunernas medfinansiering 2022-2023 kostnadsfördelas utifrån invånarantal, SCB 2020 
(avrundat i kronor): 
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Bjuvs kommun: 15 697 invånare 189 524 kr 
Klippans kommun: 17 738 invånare 214 167 kr 
Svalövs kommun: 14 276 invånare 172 367 kr 
Åstorps kommun: 16 063 invånare 193 943 kr 
 
Klippans kommuns medfinansiering för åren 2022-2023 är totalt 214 167 kronor.   

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från näringslivschefen, 2021-06-07 
Projektplan Söderåsen 2.0 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar  
 
att medfinansiera Leaderprojekt Söderåsen 2.0 med sammanlagt 214 200 kronor under 
tvåårsperioden 2022-2023, 
 
att medel för medfinansieringen tas näringslivsavdelningens budgetram. 

Beslut skickas till 
Kommundirektör 
Näringslivschef 
Svalövs, Bjuvs och Åstorps kommuner 
Akt 
____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-06-16 

§123 

Ekonomisk kompensation till OK Kompassen 
2021/350 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-08, § 49, att teckna ett nytt hyresavtal med Elfdalens 
Sport och Fritid AB avseende Elfdalens camping. Det nya avtalet var mer omfattande än det 
tidigare arrendeavtalet vad avser såväl omfattning i tid som det fysiska innehållet i avtalet. 
Bland annat innebar hyresavtalet att hyresgästen ville komma i besittning av hela det hus i 
vilket hans eget gym var beläget. I samma hus hade OK Kompassen sina föreningslokaler och 
i avtalet stadgades att hyresgästen skulle disponera även de lokalerna, varför OK Kompassen 
var tvungna att flytta. Beslutet föregicks av diskussioner med den nya hyresgästen under 
relativt lång tid. Under den tiden påbörjades en diskussion med OK Kompassen om en flytt 
från campingområdet i samband med att det nya avtalet skulle träda i kraft. 
 
OK Kompassen har efter många turer flyttat in i en ny föreningslokal i Tullsonhuset. De har 
under våren 2021 framställt anspråk på kultur- och fritidsförvaltningen på ersättning för 
iordningställande av de nya lokalerna samt höjt bidrag till hyran som blev högre i de nya 
lokalerna. Kultur- och fritidsförvaltningen har avvisat anspråken om ”engångsersättning” och 
hänvisat klubben att inkomma med en ny ansökan om hyresbidrag. 
 
För att lösa upp ”tvisten” mellan orienteringsklubben och kommunen föreslår undertecknad 
att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utge en kompensation för klubbens kostnader till 
följd av flytten. Det är ju trots allt kommunstyrelsens nya hyresavtal med Elfdalens Sport och 
Fritid AB som är orsaken till att orienteringsklubben blev tvungna att flytta. Frågan om 
hyresbidrag är dock även fortsatt en fråga för kultur- och fritidsnämnden.  
 
OK Kompassen har begärt ersättning med sammanlagt 84.000 kronor, enligt följande: 
 
Utlägg för material till enklare köksinredning, inklusive spis,  
kyl och frys samt anpassning av entré och upptagande av  
invändigt fönster    49.000 kr 
Flytt av klubbens tillhörigheter   15.000 kr 
Ersättning enligt praxis i Hyreslagen 58b§ med en årshyra 20.000 kr 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommundirektören, 2021-06-09 
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-06-16 

Yrkanden 
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att föreningen beviljas kompensation för direkta kostnader i samband med flytten med 49.000 
kronor och för flytt och övriga olägenheter med 20.000 kronor, d.v.s. sammanlagt 69.000 
kronor 
 
att kompensationen finansieras via arbetsutskottets förfogandemedel. 
 

Beslut skickas till 
OK Kompassen 
Kommundirektör 
Ekonomiavdelning 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
 

____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-06-16 

§124 

Ekonomisk uppföljning jan-mars för Söderåsens 
miljöförbund 
2021/355 

Beskrivning av ärendet 
Söderåsens miljöförbund har lämnat ekonomisk uppföljning för perioden januari – mars 2021. 
Prognosen visar ett resultat per 2021-12-31 på -606 tkr vilket innebär att budgetmålet på +359 
tkr för 2021 inte kommer att nås. Det är kostnader för att hantera den tillsynsskuld om 965 tkr, 
som uppstod 2020 på grund av pandemin, som är upphov till avvikelsen. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2021-06-10 
Sammanträdesprotokoll från direktionen 2021-05-04 § 31 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-06-16 

§125 

Information om pågående arbete gällande köksutredning 
  

Beskrivning av ärendet 
Teknisk chef informerar om att förvaltningen har byggt och håller på att bygga byggnader 
med kök. Därav finns ett behov av att göra en översyn och att det är viktigt att ha en 
inriktning för kommande byggnationer.  

Teknisk chef presenterar nuläget med hur de 17 köken är fördelade på tre distrikt i 
kommunen.   

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att notera informationen 

____
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