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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 

§126 

Val av justeringsperson 
  

Beskrivning av ärendet 
En justerare ska utses, som jämte ordföranden justerar dagens protokoll. 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att utse Johan Petersson att justera dagens protokoll. 
____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 

§127 

Fastställande av föredragningslista 
  

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att 
 
att godkänna föredragningslistan. 
____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 

§128 

Återinföra månadsavgift för kommunal hemsjukvård 
2021/389 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har i maj 2021 beslutat om att föreslå kommunfullmäktige att återinföra 
månadsavgift för kommunal hemsjukvård och att fastställa månadsavgiften till 300 kr/månad, 
samt att månadsavgiften från och med 2022 årligen uppräknas enligt KPI med basår december 
2019. 

Anledningen till socialnämndens förslag är att förvaltningen, efter det senaste beslutet om 
taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde, har haft svårigheter att verkställa 
beslutet om besöksavgift och beviljats uppskov med att införa den nya besöksavgiften. I 
praktiken har förvaltningen således aldrig frångått den månadsavgift som gällde t.o.m. 
december 2020. 
 
För närvarande debiteras brukare inom hemsjukvården en fast avgift på 259 kr/månad. 
Den som har enstaka besök från arbetsterapeut eller sjukgymnast t.ex. i samband med 
förskrivning av hjälpmedel, och inte redan betalar månadsavgiften, debiteras 259 kr den 
månad som besöket/förskrivningen sker. På så sätt uppgår brukarens sammanlagda 
kostnad för hemsjukvård till maximalt 259 kr/månad. 
 
Hemsjukvårdsavgiften omfattas av högkostnadsskyddet för hemtjänst, den så kallade 
maxtaxan. Det innebär att den sammanlagda avgiften för hemtjänst- och 
hemsjukvårdsinsatser aldrig får överstiga den enskildes fastställda maxavgift. 
 
Förvaltningen föreslår att besöksavgiften avskaffas, att månadsavgift återinförs och att 
avgiften fastställs till 300 kr/månad. Förslaget utgör en harmonisering med 
socialnämndens övriga taxor samt kringliggande kommuners avgift för hemsjukvård. 
 
Dagens sammanträde 
På sammanträdet framkommer det att det i underlaget inte är tydligt att en månadsavgift inte 
ska utgå ifall man inte har en insats. 
 

Beslutsunderlag 
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-07-21 
Socialnämnden 2021-05-19 § 42 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-11 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 

§129 

Hållbarhetsstrategi för 2021-2030 samt ändringar i 
styrmodell 
2021/395 

Beskrivning av ärendet 
Klippans kommun har sedan 2018 arbetat med hållbar utveckling utifrån de i 
kommunstyrelsen antagna hållbarhetsmålen samt styrdokumenten Hållbarhetspolicy och 
Hållbarhetsstrategi. Arbetet har konkretiserats i den kommungemensamma planen för hållbar 
utveckling vilken kommundirektören tillsammans med kommunens ledningsgrupp har arbetat 
fram årligen. Detta arbetssätt har främjat samarbete förvaltningar emellan och prioriterat 
hållbarhetsfrågorna på ett sätt som föranlett flertalet goda resultat. Det har dock visat sig 
finnas ett behov av en mer Klippanspecifik strategi som bättre ringar in just vår kommuns 
utmaningar och förbättringsområden. Det har också visat sig vara mindre gynnsamt att arbeta 
mot de nu befintliga hållbarhetsmålen då de kräver resultat på kort sikt, när frågorna utifrån 
sin art kräver långsiktighet. Av dessa anledningar föreslås här en ny strategi och ändringar i 
styrmodellen. Nedan följer en kortfattad beskrivning av den föreslagna strategin följt av en 
redogörelse för förändringar i kommunens styrmodell.  

Den föreslagna hållbarhetsstrategin har föregåtts av en grundlig kartläggning av Klippans 
kommun utifrån samtliga hållbarhetsaspekter. Tillgänglig statistik och resultat från 
undersökningar som visar hur just Klippan står sig i arbetet med hållbar utveckling har 
analyserats. Dialog med samtliga förvaltningar har förts och tillsammans har medarbetare 
formulerat ett nuläge där behov synliggjorts. Utifrån denna kartläggning har sedan de 
prioriterade områdena som strategin innefattar tagits fram. Strategin pekar även på ett antal 
förutsättningar och förhållningssätt vilka våra verksamheter har lyft som nödvändiga för att 
kommunen ska lyckas i sitt arbete. Dokumentet visar avslutningsvis på hur arbetet bör 
organiseras. Här framgår det att kommunstyrelsen har det kommunövergripande och 
samordnande ansvaret, medan nämnder utifrån sina respektive ansvarsområde ansvarar för att 
arbetet med frågorna bedrivs i sin verksamhet. Det framgår även att det är grunduppdraget i 
respektive förvaltning som är den främsta plattformen för arbetet med hållbar utveckling. 
Detta innebär att det är i den befintliga organisationen och i det ordinarie arbetet som man ska 
ha med sig ett hållbarhetsperspektiv för att där det finns rådighet över frågorna agera. Av den 
anledningen lyfts befintliga styrdokument i strategin vilka har bäring på frågorna, men som 
inte formulerats just för syftet hållbar utveckling. Så långt det är görligt ska vi alltså bedriva 
hållbarhetsarbetet integrerat i det som redan görs. Dock finns möjlighet att vid behov ta fram 
särskilda handlingsplaner som pekar specifikt på områden inom hållbar utveckling som kräver  
fokus. Sådana handlingsplaner finns formulerade för vissa områden redan idag vilka framgår 
av strategin. 
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 

Påverkan som förslaget har på styrmodellen består i att hållbarhetsmålen som antagits i 
kommunstyrelsen på årsbasis ersätts av en långsiktig strategi som går i takt med Agenda 2030 
och således är daterad till 2030. Uppföljning av arbetet görs dock på årsbasis i kommunens 
årsredovisning och genom att de för ändamålet relevanta nyckeltal som presenteras i strategin 
följs nogsamt. Som ovan nämnt har hållbarhetsmålen visat sig vara svåra att arbeta mot då 
frågorna kräver långsiktighet. En mer långsiktig strategi ger förhoppningsvis verksamheten 
möjlighet att hålla i och hålla ut i arbetet på det sätt som frågorna kräver.  

Sammanfattningsvis är syftet med det här omtaget att få en mer Klippanspecifik strategi som 
föranleder rätt prioriteringar för just vår kommun samt en styrning som tillåter den 
långsiktighet som krävs.  

Beslutsunderlag 
Hållbarhetsstrategi 2021-2030 
Bildbilaga över förändring i styrmodell 
Hållbarhetspolicy för Klippans kommun 
Hållbarhetsstrategi 2018-2022 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 

§130 

Svar på revisionsrapport gällande beredskap för säkerställd 
dricksvattenproduktion samt kommunens gatuunderhåll 
2021/401 

Beskrivning av ärendet 
Revisionen har granskat kommunens beredskap för säkerställd dricksvattenproduktion samt 
granskning av kommunens gatuunderhåll. Syftet med granskningen är dels att bedöma 
huruvida kommunen säkerställt en säker och långsiktig dricksvattenhantering till 
medborgarna. Dels ingår att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ett tillräckligt 
underhåll eller om det finns risker som kan innebära ett ineffektivt resursutnyttjande och 
kostnadsfördyringar. Revisionen sammanfattar sina slutsatser i 6 punkter. 

Revisionen önskar yttrande från kommunstyrelsen med anledning av resultatet i 
granskningen. 

Teknisk chef har skrivit ett yttrande, som säger att man ställer sig bakom revisionens 
slutsatser och kommer verka för långsiktig planering och samordning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef 2021-08-06 
Förslag till yttrande - Granskning av beredskap för säkerställd dricksvattenproduktion samt 
granskning av kommunens gatuunderhåll, 2021-08-06 
Granskning av beredskap för säkerställd dricksvattenproduktion samt granskning av 
kommunens gatuunderhåll 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att yttra sig i enlighet med tekniska förvaltningens förslag till yttrande, 2021-08-06 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 

§131 

Svar på remiss om naturvårdsplan för Hässleholms kommun 
2021/372 

Beskrivning av ärendet 
Hässleholms kommun har ett naturvårdsprogram från 2005 som ska ersättas av en 
naturvårdsstrategi och en naturvårdsplan. Stategin var ute på remiss 2019 och nu har även 
planen skickats ut för synpunkter. Remissvar ska lämnas senast 13 september 2021. 

Naturvårdsplanen berör hela kommunen utanför Hässleholms tätort och utgör framför allt en 
dokumentation av kommunens naturvärden. Tyngdpunkten i projektet har legat på områden med 
de högsta naturvärdena i kommunen, dvs klass 1 områdena. Samtliga klass 1 områden har 
återinventerats i fält. Naturvårdsplanen lyfter också fram förslag på lämpliga områden för 
kommunala, tätortsnära naturreservat, utanför Hässleholms tätort. 

Sammanfattning av förändringar sedan naturvårdsprogrammet antogs 2005: 

 Nitton nya områden har tillkommit (klass 1-3).  
 Nio områden har plockats bort, många pga omfattande skogsavverkning.  
 Sju områden har fått en högre klassning än 2005, av varierande skäl. Naturkvaliteten har 

inte nödvändigtvis förändrats, bara varit okänd. 
 Tolv områden har klassats ned, antingen pga att naturvärdena minskat eller att områdena 

har omvärderats i förhållande till övriga områden.  
 Tjugotre områden har fått en större gränsjustering sedan 2005, antingen har områdena 

ökat, minskat eller både och.  

I Hässleholms kommun finns 14 naturreservat, alla statligt inrättade. Kommuner kan sedan år 
1999 bilda naturreservat, dock har Hässleholms kommun inte kommit igång med detta ännu. I den 
fördjupade översiktsplanen för Hässleholms tätort som fick laga kraft 2020-01-20 föreslogs fyra 
områden som kommunala tätortsnära naturreservat. Naturvårdplanen föreslår nu ytterligare sju 
områden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen 2021-08-05 
Missivbrev om naturvårdsplan för Hässleholms kommun 
Naturvårdsplan för Hässleholms kommun 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
att inte ha någon erinran mot förslag till naturvårdsplan för Hässleholms kommun. 
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2021-08-18 

Beslut skickas till 
byggnadsnamnden@hassleholm.se märkt BN 2016-1173 

____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 

§132 

Svar på remiss om bostadsförsörjningsprogram för Höganäs 
kommun 
2021/357 

Beskrivning av ärendet 
Höganäs kommun har översänt samrådsförslag för bostadsförsörjningsprogram 2021-2024 på 
remiss. Bostadsförsörjningsprogrammet behandlar gällande lagstiftning, nationella och 
regionala mål, kommunens övergripande mål, kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen, 
utvecklingen på bostadsmarknaden och de verktyg kommunen har att tillgå för att påverka 
den lokala bostadsmarknaden. 

 

Beslutsunderlag 
Bostadsförsörjningsprogram för Höganäs kommun 2021-2024 
Tjänsteskrivelse från planeringsarkitekt Martin Tång 2021-06-15 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

att avge följande yttrande: Klippans kommun har tagit del av programmet och ser positivt på 
att Höganäs kommun lyfter en utveckling av samarbetet inom Familjen Helsingborg som en 
åtgärd för att nå riktlinjerna för bostadsförsörjningen. 
 

Beslut skickas till 
kommunen@hoganas.se
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 

§133 

Svar på remiss om eleffektplan för perioden 2022-2026, 
Helsingborgs stad och Öresundskraft AB 
2021/358 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen i Helsingborgs stad beslutade den 7 oktober 2020 att uppdra till 
stadsledningsförvaltningen att i samarbete med Öresundskraft AB ta fram en eleffektplan i 
syfte att säkra effektbehovet i Helsingborg. Ett förslag är framtaget och remiss har ställts till 
kommunstyrelsen i Klippan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse teknisk chef 2021-08-06 
Förslag till yttrande – Förslag till eleffektplan för perioden 2022-2026, Helsingborgs stad och 
Öresundskraft AB 2021-08-06 
Eleffektplan för perioden 2022-2026, Helsingborgs stad och Öresundskraft AB 
Remiss, till förslag till eleffektplan för perioden 2022-2026, Helsingborgs stad och 
Öresundskraft AB, juni 2021 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

att yttra sig enligt tekniska förvaltningens förslag till yttrande daterat 2021-08-06 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 

§134 

Yttrande över granskningsförslag gällande översiktsplan för 
Åstorps kommun 
2021/373 

Beskrivning av ärendet 
Åstorps kommun har tagit fram ett granskningsförslag till ny översiktsplan. Översiktsplanens 
syfte är att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i Åstorps 
kommun. Förslag till ny översiktsplan sträcker sig till 2040 och förväntas kunna antas av 
kommunfullmäktige 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Alexandra von Post, daterad 2021-07-09 
Yttrande, Alexandra von Post, daterad 2021-07-09 
Granskningsförslag översiktsplan för Åstorps kommun, via länk:  
https://gisportal.perstorp.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=9b59b596ee624a668a91
6a5ae47df686 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
 
att yttra sig enligt planarkitektens förslag till yttrande, daterat 2021-07-09. 
 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 

§135 

Granskning av uppdaterad översiktsplan för Klippans 
kommun - föredragning Alexandra von Post 
2021/430 

Beskrivning av ärendet 
Den 5 juni 2019 beslutade kommunstyrelsen (KS § 104) att gällande översiktsplan från 2013 
ska uppdateras i de delar som är inaktuella eller felaktiga.  
Plan- och byggavdelningen har i dialog och samarbete med andra avdelningar inom 
kommunen arbetat fram ett förslag till uppdaterad översiktsplan.  
Förslaget var på samråd under perioden 18 januari - 30 mars 2020 och har  
därefter reviderats utifrån inkomna synpunkter. Ett granskningsförslag har nu upprättats. 

Förslag till översiktsplan är digital och finns att ta del av via länk: 
https://gisportal.perstorp.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=58a0e0b111f644669b10
a80c48cae758  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Alexandra von Post, daterad 2021-07-09 
Översiktsplan Klippans kommun (inklusive miljökonsekvensbeskrivning), 
granskningshandling (digital) 
Samrådsredogörelse 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

att lämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 

§136 

Firmateckning - revidering av beslutsformulering 
2021/333 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen tog 2021-06-09, § 80, följande beslut: 

att med giltighet fr.o.m. 2020-05-06 bemyndigas kommunstyrelsens ordförande Hans 
Bertil Sinclair, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Johan Pettersson och 2:e vice 
ordförande Åsa Edvardsson i förening med kommundirektör Tomas Rikse, 
ekonomichef Jan Enberg eller kanslichef Cecilia Christensen att teckna kommunens 
firma. 

att bemyndiga Hans Bertil Sinclair, Johan Petersson, Åsa Edvardsson, Tomas Rikse, Jan 
Enberg, ekonomerna Ingela Reimer, Linda Anderholm att med kontrasignation av 
ekonomiassistenterna Bodil Nord, Marie Waak eller Helen Theisner utfärda anvisningar på 
Klippans kommuns (även va-verksamhetens) bank- och plusgiroräkningar, kvittera eller 
överlåta till kommun eller någon av dess nämnd eller styrelse ställda postväxlar. 

I beslutets första att-sats finns ett felaktigt ”och” istället för ett ”eller”. Nytt reviderat beslut i 
denna del behövs därför. I övrigt gäller andra att-satsen enligt kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen 2021-08-05 
Protokollsutdrag KS 2021-06-09, § 80 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att med giltighet fr.o.m. 2020-05-06 bemyndigas kommunstyrelsens ordförande Hans 
Bertil Sinclair, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Johan Pettersson eller 2:e vice 
ordförande Åsa Edvardsson i förening med kommundirektör Tomas Rikse, 
ekonomichef Jan Enberg eller kanslichef Cecilia Christensen att teckna kommunens 
firma. 

Beslut skickas till 
Samtliga bemyndigade personer 
Ekonomiavdelningen 

____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 

§137 

Information från tekniska förvaltningen 
  

Beskrivning av ärendet 
Teknisk chef informerar bland annat om delning av anslutningsavgift för VA och kriterierna 
därför samt vid vilket skede vattnet kan stängas av för privatpersoner. 

Ledamöterna ställer även några frågor till den tekniska chefen gällande uppställning av bilar 
och husvagnar och hanteringen kring detta. 

 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 
____
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