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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde
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Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan
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kommunledning@klippan.se eller 0435-28107, 28505, 28103.
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Ordförande
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Sekreterare
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1. Utdelning av kultur- och föreningsledarpristagare Michael Nemeti, Arne 
Amnér 19:00

Ärendet i korthet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande delar ut priserna.

2. Val av justerare  

Ärendet i korthet
Val av justerare föreligger.
 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse XX och XX att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3. Godkännande av föredragningslista  

Ärendet i korthet
Godkännande av föredragningslista föreligger.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föredragningslistan.

4. Förslag till brukningsavgifter för allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen 2020

 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige återremitterade frågan om taxehöjning för 
brukningsavgifterna för 2020 utifrån att föreslagen höjningen på 10 procent ansågs 
bli för hög för ett enskilt år. VA-verksamheten ska bära sina egna kostnader och 
verksamheten är för närvarande underfinansierad.

Beslutsunderlag
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KS § 92/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-28
Bilaga 1: Tabeller för brukningsavgifter och särskilda avgifter för Klippans 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Bilaga 2: Svenskt vattens statistik över VA-taxor 2019

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att brukningsavgifterna för 2020 höjs med 6 procent från och med 2020-07-01 och 
för 2021 med 6 procent från och med 2021-01-01.

5. Mobilt team i Klippans kommun  

Sammanfattning
Sedan 2018 har det mobila teamet varit igång under sommararna och deras mål har 
varit att bygga relationer och sedan kartlägga olika platser i kommunen samt skapa 
ökad trygghet under sommaren.
Verksamheten föreslås bli permanent.

Beslutsunderlag
KS § 81/2020
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen, utbildningschefen och socialchefen

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att att flytta anslaget för "mobila teamet" om 2 500 tkr från kommunstyrelsens 
driftbudget till kultur- och fritidsnämndens driftbudget.

6. Förvärv av fastigheten Mölletofta 1:23, verksamhetsmark 
vid Mölletofta trafikplats

 

Sammanfattning
Kommunen och PEAB har vid flera tillfällen diskuterat fastigheten och har nu 
kommit överens om en överlåtelse.

Beslutsunderlag
KS §
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-29
Köpekontrakt
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Bilaga 1
Kartskiss

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till köpeavtal avseende fastigheten Mölletofta 1:23.

7. Marköverlåtelsesavtal avseende del av fastigheten Östra 
Ljungby 3:2, markområde på verksamhetsområdet 
Månstorp

 

Sammanfattning
Kommunen blev kontaktad av Böckerskogens Åkeri AB, nedan benämnd 
Böckerskogen, under hösten 2019 för de hade intresse att köpa en egen fastighet till 
sin åkerifirma. I dagsläget hyr Böckerskogen uppställningsplatser på annans mark i 
Östra Ljungby. Böckerskogen vill etablera sig på vårt nya verksamhetsområde 
Månstorp och vi har därför upprättat ett marköverlåtelseavtal.

Beslutsunderlag
KS § 90/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-02
Marköverlåtekseavtal
Karta

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Tekniska förvaltningens förslag till marköverlåtelseavtal avseende del 
av fastigheten Örsta Ljungby 3:2.
 

8. Begäran om höjning av medlemsbidraget för 
Söderåsens miljöförbund

 

Sammanfattning
Direktionen för Söderåsens miljöförbund har fattat beslut om att begära en höjning 
av medlemsbidraget från och med år 2021 med 18 kr till 150 kr per invånare och år 
samt att medlemsbidraget därefter årligen får räknas upp med SKRs prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) med basmånad oktober.

Beslutsunderlag
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KS § 82/2020
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-05-07
Sammanträdesprotokoll Söderåsens miljöförbund 2020-04-07 § 31
 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att Klippans kommun ställer sig, under förutsättning att övriga 
förbundsmedlemmar fattar likalydande beslut, positiva till förslag om höjning av 
medlemsbidraget med 18 kronor per invånare,
 
att bidraget från och med 2022 räknas upp med SKRs prisindex för kommunal 
verksamhet PKV med basmånad oktober samt
 
att ärendet för finansiering hänskjuts till budgetarbetet för år 2021.

9. Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen 2020

 

Sammanfattning
Socialdepartementet har i ett utkast till lagrådsremiss föreslagit en ny lag om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen vilken delvis ersätter Folkhälso-
myndighetens tidigare föreskrifter. Lagen föreslås vara tillfällig och gälla från och 
med den 1 juli 2020 till och med den 31 december 2020. I förslaget föreslås 
kommunerna få tillsynsansvaret.
 
Ska det kommunala tillsynsuppdraget, enligt den föreslagna lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder, underställas Söderåsens miljöförbund och ge miljöförbundet 
beslutsmandat, krävs behövs beslut i respektive kommunfullmäktige om att 
miljöförbundet får tillsynsansvaret.

Beslutsunderlag
KS § 97/2020
Skrivelse från Miljöförbundet Södersåsen 2020-05-28

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt Söderåsens miljöförbund att utöva tillsyn enligt Socialdepartementets 
lagrådsremiss om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (under 
förutsättning att den föreslagna lagen antas), samt
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att Söderåsens miljöförbund får del av det riktade statliga stödet i sin helhet.

10. Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet AV Media 
Skåne samt hemställan om ansvarsfrihet.

 

Sammanfattning
AV Media Skåne har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 2019-12-31 som 
varit föremål för revisionsgranskning. Svar om ansvarsfrihet för verksamhetsår 
2019 vill kommunförbundet AV Media Skåne erhålla senast 2020-06-30.

Beslutsunderlag
KS § 83/2020
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2020-04-08
Skrivelse från AV Media Skåne daterad 2020-04-01
Protokoll för kommunförbundet AV Media Skåne, sammanträdesdag 2020-03-09
Av Media Skånes årsredovisning 2019
Statistik 2019
Revisionsrapport från EY, granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019
Revisionsberättelse för år 2019

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning 2019 för AV Media Skåne
 
att bevilja förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetår 
2019.

11. Årsredovisning 2019 för kommunalförbundet 
Medelpunkten samt hemställan om ansvarsfrihet

 

Sammanfattning
Kommunförbundet Medelpunkten har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 
2019-12-31 som varit föremål för revisionsgranskning. För år 2019 redovisar 
kommunförbundet Medelpunkten ett resultat på +2,0 mnkr.

Beslutsunderlag
KS § 84/2020
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-05-06
Kommunförbundet Medelpunktens årsredovisning 2019
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Revisionsrapport från PWC, granskning av årsredovisning 2019
Revisionsberättelse för 2019

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning 2019 för kommunförbundet Medelpunkten,
 
att bevilja förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetår 
2019.

12. Fråga avseende "Struktuellt hemlösa utan socialt 
behov"

 

Sammanfattning
Kristdemokraterna har skickat in en fråga till socialnämndens ordförande där de 
undrar om Klippans kommun har några personer i den grupp som är kallad 
"Strukturellt hemlösa utan social behov". Och om så är fallet hur många individer, 
vuxna och barn det handlar om?

Beslutsunderlag
Fråga från KD, 2020-06-03

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse frågan besvarad.

13. Delgivningsärenden  

Ärendet i korthet
Kommunfullmäktige delges följande ärenden:

- Länsstyrelsens beslut om ny ersättare för ledamot (MP) i kommunfullmäktige - 
Cecilia Örnemark är ny ersättare efter Mattias Lexenius.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.
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Ärende 1  
Utdelning av kultur- och 

föreningsledarpristagare

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens ordförande delar ut priserna.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet



Ärende 2  
Val av justerare

Sammanfattning
Val av justerare föreligger.

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse XX och XX att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet



Ärende 3  
Godkännande av 

föredragningslista

Sammanfattning
Godkännande av föredragningslista föreligger.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föredragningslistan.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet



Ärende 4  
Förslag till brukningsavgifter för 

allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen 2020

KS 2019.0273
Sammanfattning
Kommunfullmäktige återremitterade frågan om taxehöjning för brukningsavgifterna för 2020 
utifrån att föreslagen höjningen på 10 procent ansågs bli för hög för ett enskilt år. VA-
verksamheten ska bära sina egna kostnader och verksamheten är för närvarande 
underfinansierad.

Beslutsunderlag
KS § 92/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-28

Bilaga 1: Tabeller för brukningsavgifter och särskilda avgifter för Klippans kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning

Bilaga 2: Svenskt vattens statistik över VA-taxor 2019

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att brukningsavgifterna för 2020 höjs med 6 procent från och med 2020-07-01 och för 2021 
med 6 procent från och med 2021-01-01.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 92, Förslag till brukningsavgifter för allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen 2020

ärende va-taxa 200528

bilaga 1 VA-taxa ks 200603



bilaga 2 Va-taxa ks_200603



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92

Förslag till brukningsavgifter för allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen 2020 
KS 2019.0273

Ärendet
Kommunfullmäktige återremitterade frågan om taxehöjning för brukningsavgifterna för 
2020 utifrån att föreslagen höjning på 10 procent ansågs bli för hög för ett enskilt år. VA-
verksamheten ska bära sina egna kostnader och verksamheten är för närvarande 
underfinansierad.

Kostnadsnivån för VA-verksamheten ökar utifrån omfattande investeringsbehov på grund 
av utbyggnad av ny och utbyte av uttjänt infrastruktur, vilket ger ökade kapitalkostnader. 
Verksamheten har även behövt utöka bemanningen med två befattningar vilket 
tillsammans med löneökningar ger personalkostnadsökning på 1,8 mnkr som helårseffekt. 
Verksamheten har anskaffat och bytt ut fordon och annan utrustning vilket ger ytterligare 
kostnadsökningar.

För att VA-verksamheten ska vara självfinansierad behövdes en nivåhöjning av 
brukningsavgifterna 2020 med 10 procent eller 2,6 mnkr men för de kommande åren 
krävs sedan mer normala taxejusteringar på 2-3% för verksamhet i balans. För 2020 har 
höjning inte kunnat genomföras från årsskiftet och verksamheten kommer även med en 
höjning för 2020 från och med 2020-07-01 att generera ett underskott.

Över- och underuttag i taxan ska normalt regleras mot VA-kollektivet över en 
treårsperiod, vilket ger möjlighet att genomföra lägre höjningar över en längre tidsperiod. 
För 2020 föreslås därför en höjning av brukningsavgifterna med 6 procent från och med 
2020-07-01. För 2021 föreslås en höjning med 6 procent från och med 2021-01-01. För 
2020 innebär det en intäktsökning med 0,8 mnkr och för 2021 med 1,6 mnkr.

Beslutsunderlag
KSAU § 102/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-28
Bilaga 1: Tabeller för brukningsavgifter och särskilda avgifter för Klippans kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning
Bilaga 2: Svenskt vattens statistik över VA-taxor 2019

Yrkanden
Johan Petersson (S), Jonas Luckmann (SD) och Christer Johansson (C) yrkar bifall till 
förslaget.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att brukningsavgifterna för 2020 höjs med 6 procent från och med 2020-07-01 och för 
2021 med 6 procent från och med 2021-01-01.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____
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Datum Teknisk Förvaltning

Ert datum 2020-05-28 VA-chef
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Bankgiro: 991-2122. Org nr: 212000-0928

                       

KSAU

Förslag till brukningsavgifter för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen i Klippans kommun 2020 och 2021
   

Ärendet
Kommunfullmäktige återremitterade frågan om taxehöjning för brukningsavgifterna 
för 2020 utifrån att föreslagen höjningen på 10 procent ansågs bli för hög för ett 
enskilt år. VA-verksamheten ska bära sina egna kostnader och verksamheten är för 
närvarande underfinansierad. 

Kostnadsnivån för VA-verksamheten ökar utifrån omfattande investeringsbehov på 
grund av utbyggnad av ny och utbyte av uttjänt infrastruktur, vilket ger ökade 
kapitalkostnader. Verksamheten har även behövt utöka bemanningen med två 
befattningar vilket tillsammans med löneökningar på ger personalkostnadsökning på 
1,8 mnkr som helårseffekt. Verksamheten har anskaffat och bytt ut fordon och annan 
utrustning vilket ger ytterligare kostnadsökningar.

För att VA-verksamheten ska vara självfinansierad behövdes en nivåhöjning av 
brukningsavgifterna 2020 med 10 procent eller 2,6 mnkr men för de kommande åren 
krävs sedan mer normala taxejusteringar på 2-3% för verksamhet i balans. För 2020 
har höjning inte kunnat genomföras från årsskiftet och verksamheten kommer även 
med en höjning för 2020 från och med 2020-07-01 att generera ett underskott.

Över- och underuttag i taxan ska normalt regleras mot VA-kollektivet över en 
treårsperiod, vilket ger möjlighet att genomföra lägre höjningar över en längre 
tidsperiod. För 2020 föreslås därför en höjning av brukningsavgifterna med 6 procent 
från och med 2020-07-01. För 2021 föreslås en höjning med 6 procent från och med 
2021-01-01. För 2020 innebär det en intäktsökning med 0,8 mnkr och för 2021 med 
1,6 mnkr.



Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. 0435-280 00. kommun@klippan.se. www.klippan.se
Bankgiro: 991-2122. Org nr: 212000-0928

Beslutsunderlag/Bilagor

Förslag till beslut
Teknisk förvaltning föreslår att brukningsavgifterna för 2020 höjs med 6 procent från 
och med 2020-07-01 och för 2021 med 6 procent från och med 2021-01-01.

Bilaga 1: Tabeller för brukningsavgifter och särskilda avgifter för Klippans 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Bilaga 2: Svenskt vattens statistik över VA-taxor 2019

Jan Enberg Börje Andersson

Tf teknisk chef VA-chef



Datum: 2020-05-28
Bilaga 1

Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. 0435-280 00. kommun@klippan.se. www.klippan.se
Bankgiro: 991-2122. Org nr: 212000-0928

Tabeller för brukningsavgifter och särskilda avgifter för 
Klippans kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Brukningsavgifter 2020 from 2020-07-01
För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift.
Brukningsavgifter
SEK

taxa 2019 utan 
moms

taxa 2020-07-01 
utan moms

taxa 2020-07-01 
med moms

a) en fast avgift per år 2 024,00 2 145,00 2 681,25

b) en avgift per m3    
 levererat renvatten 6,60 7,00 8,75
 mottaget spillvatten 10,50 11,00 13,75

c) en avgift per lägenhet för 
bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet 294,00 312,00 390,00

d) en avgift per år och varje 
påbörjat 100-tal m2 tomtyta för 
annan fastighet 21,60 23,00 28,75

 
Särskilda avgifter 2020 from 2020-07-01
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren 
åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av 
huvudmannen debiteras följande avgifter:
Särskilda avgifter
SEK

taxa 2019 utan 
moms

taxa 2020-07-01 
utan moms

taxa 2020-07-01 
med moms

Nedtagning av vattenmätare på 
fastighetsägarens begäran 375,00 375,00 468,75
Uppsättning av vattenmätare 
på fastighetsägarens begäran 375,00 375,00 468,75
Avstängning av vattentillförsel 
vid bristande betalning 563,00 563,00 703,75

Öppning av vattentillförsel vid 
bristande betalning 563,00 563,00 703,75
Undersökning av vattenmätare 563,00 563,00 703,75
Länsning av vattenbrunn 375,00 375,00 468,75
Förgäves besök, vid aviserat 
besök 300,00 300,00 375,00
Utbyte av skadad vattenmätare 
inkl montering 875,00 875,00 1 093,75
Olovlig öppning av servisventil 2 500,00 2 500,00 3 125,00
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Brukningsavgifter 2021
För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift.
Brukningsavgifter
SEK

taxa 2020 utan 
moms

taxa 2021 utan 
moms

taxa 2021 med 
moms

a) en fast avgift per år 2 145,00 2 274,00 2 842,50

b) en avgift per m3    
 levererat renvatten 7,00 7,50 9,38
 mottaget spillvatten 11,00 11,75 14,69

c) en avgift per lägenhet för 
bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet 312,00 331,00 413,75

d) en avgift per år och varje 
påbörjat 100-tal m2 tomtyta för 
annan fastighet 23,00 24,50 30,63

 
Särskilda avgifter 2021 from 2021-01-01
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren 
åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av 
huvudmannen debiteras följande avgifter:
Särskilda avgifter
SEK

taxa 2020 utan 
moms

taxa 2021 utan 
moms

taxa 2021 med 
moms

Nedtagning av vattenmätare på 
fastighetsägarens begäran 375,00 375,00 468,75
Uppsättning av vattenmätare 
på fastighetsägarens begäran 375,00 375,00 468,75
Avstängning av vattentillförsel 
vid bristande betalning 563,00 563,00 703,75

Öppning av vattentillförsel vid 
bristande betalning 563,00 563,00 703,75
Undersökning av vattenmätare 563,00 563,00 703,75
Länsning av vattenbrunn 375,00 375,00 468,75
Förgäves besök, vid aviserat 
besök 300,00 300,00 375,00
Utbyte av skadad vattenmätare 
inkl montering 875,00 875,00 1 093,75
Olovlig öppning av servisventil 2 500,00 2 500,00 3 125,00



Datum: 2019-11-13
Bilaga 2

Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. 0435-280 00. kommun@klippan.se. www.klippan.se
Bankgiro: 991-2122. Org nr: 212000-0928

Svenskt Vattens statistik över VA-taxor 2019
Brukningsavgifter för en normalvilla, Typhus A
Definition: En normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 
rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 
m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och 
dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms.

Namn Folkmängd kr/månad öre/liter
Osby 13 267 867 6,94
Östra Göinge 14 915 801 6,40
Bromölla 12 876 769 6,15
Svalöv 14 123 757 6,06
Ystad 30 226 719 5,75
Tomelilla 13 557 700 5,60
Bjuv 15 501 698 5,58
Höganäs 26 566 678 5,42
Eslöv 33 557 629 5,03
Staffanstorp 24 724 625 5,00
Simrishamn 19 278 614 4,91
Örkelljunga 10 174 603 4,83
Sjöbo 19 153 596 4,77
Skurup 15 759 595 4,76
Åstorp 15 987 552 4,41
Vellinge 36 499 550 4,40
Ängelholm 42 131 536 4,29
Hörby 15 635 533 4,26
Trelleborg 44 902 530 4,24
Lomma 24 763 527 4,21
Höör 16 637 509 4,07
Klippan 17 600 509 4,07
Perstorp 7 479 500 4,00
Svedala 21 576 491 3,92
Kävlinge 31 491 489 3,91
Hässleholm 52 121 487 3,90
Lund 122 948 482 3,86
Båstad 14 948 469 3,75
Landskrona 45 775 448 3,58
Burlöv 18 360 448 3,58
Kristianstad 84 908 430 3,44
Malmö 339 313 355 2,84
Helsingborg 145 415 332 2,65
Helsingborg 145 415 332 2,65



Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. 0435-280 00. kommun@klippan.se. www.klippan.se
Bankgiro: 991-2122. Org nr: 212000-0928



Ärende 5  
Mobilt team i Klippans kommun

KS 2016.0712
Sammanfattning
Sedan 2018 har det mobila teamet varit igång under sommararna och deras mål har varit att 
bygga relationer och sedan kartlägga olika platser i kommunen samt skapa ökad trygghet 
under sommaren.

Verksamheten föreslås bli permanent.

Beslutsunderlag
KS § 81/2020
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen, utbildningschefen och socialchefen

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att att flytta anslaget för "mobila teamet" om 2 500 tkr från kommunstyrelsens driftbudget till 
kultur- och fritidsnämndens driftbudget.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 81, Mobilt team i Klippans kommun

Tjänsteskrivelse Mobilt team Klippan 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 81

Mobilt team i Klippans kommun 
KS 2016.0712

Ärendet
Sedan 2018 har det mobila teamet varit igång under sommararna och deras mål har varit 
att bygga relationer och sedan kartlägga olika platser i kommunen samt skapa ökad 
trygghet under sommaren.
 
Bakgrunden till tillskapandet av ett permanent mobilt team är att det fanns en otrygghet i 
ungdomsgruppen. Det finns också en grupp ungdomar som inte "fångas upp" av 
befintliga resurser i form av kommunens egna verksamheter eller av föreningsliv.
 
Målen med verksamheten är flera:
- Skapa långsiktiga relationer med målgruppen som bygger på förtroende för att vända 
beteenden och väg leda till positiva livsval.
- Fånga upp eventuella problembilder i ett tidigt skede och genom att vara en del av 
socialförvaltningens myndighetsutövning så att de ska kunna sätta in rätt resurser i rätt 
tid.
- Vara en del av skolans arbete med att skapa en trygg lärmiljö genom insatser på ungas 
fria tid under skoldagen samt aktivt arbete med värdegrundsarbete i skolan tillsammans 
med skolans personal.
- Verka i det offentliga rummet i hela kommunen kvälltid för att vägleda unga till 
meningsfull verksamhet samt vara en trygghetsskapande faktor
- Tät samverkan mellan teamet och andra aktörer som på olika sätt möter unga i sin 
vardag såsom polis, socialtjänst, föreningsliv, organisationer och andra kommunala 
verksamheter, med syfte att snabbt kunna agera vid behov.

Beslutsunderlag
KSAU §80/2020
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen, utbildningschefen och socialchefen

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslaget med instämmande av Ellinor Varady (M).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att flytta anslaget för "mobila teamet" om 2 500 tkr från kommunstyrelsens driftbudget 
till kultur- och fritidsnämndens driftbudget.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____
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Ärende 6  
Förvärv av fastigheten Mölletofta 

1:23, verksamhetsmark vid 
Mölletofta trafikplats

KS 2020.0201
Sammanfattning
Kommunen och PEAB har vid flera tillfällen diskuterat fastigheten och har nu kommit 
överens om en överlåtelse.

Beslutsunderlag
KS §
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-29
Köpekontrakt
Bilaga 1
Kartskiss

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till köpeavtal avseende fastigheten Mölletofta 1:23.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 88, Förvärv av fastigheten Mölletofta 1:23, 
verksamhetsmark vid Mölletofta trafikplats

Förslag till förvärv avseende fastigheten Mölletofta 1:23, verksamhetsmark vid Mölletofta trafikplats

Mölletofta 1:23 köpekontrakt

Mölletofta 1:23 bilaga 1

Mölletofta 1:23 kartskiss



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88

Förvärv av fastigheten Mölletofta 1:23, verksamhetsmark vid 
Mölletofta trafikplats 
KS 2020.0201

Ärendet
Klippans kommun och PEAB har genom aktiebolaget Mölletofta i Klippan AB samägt 
mark vid Mölletofta trafikplats under lång tid. Samägandet upphörde genom 
fastighetsreglering och klyvning samt försäljning av kommunens aktiepost i bolaget, 
enligt beslut KF § 105/2008. Kommunen blev ensamägare till viss mark benämnd 
Mölletofta 1:22, och PEAB genom sitt bolag KB Möllevarvet till annan mark benämnd 
Mölletofta 1:23.
 
PEAB har sålt delar av sin fastighet Mölletofta 1:23 genom åren och nu återstår det 
endast ett område, 91 032 m², som ligger öster om Lisåkravägen och Trafikverkets 
rastplats.
 
För fastigheten finns en antagen detaljplan, 2007-03-07, som tillåter industri, handel (ej 
livsmedel) och kontor med en högsta byggnadshöjd på 16 meter.
Kommunen och PEAB har vid flera tillfällen diskuterat fastigheten och har nu kommit 
överens om en överlåtelse.
 
Förslag till köpeavtal är upprättat av PEAB för godkännande och beslut av 
kommunfullmäktige, handlingen bifogas ärendet samt en kartskiss över fastigheten. 
Köpeskilling är satt till 2 366 tkr och tillträde ska ske 1 juli 2020. Köpet kommer även att 
generera en kostnad om ca 37 tkr när kommunen söker lagfart på fastigheten.
Verksamhetsområdet kommer att anslutas till Trafikverkets väg 1838 som går till Eket.

Beslutsunderlag
KSAU § 92/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-29
Köpekontrakt
Bilaga 1
Kartskiss

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att godkänna förslag till köpeavtal avseende fastigheten Mölletofta 1:23.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

2 (2)



Datum
2020-04-3029

Beteckning
138214

Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Kommunfullmäktige

Förslag till förvärv avseende fastigheten Mölletofta 1:23, 
verksamhetsmark vid Mölletofta trafikplats

Ärendet
Klippans kommun och PEAB har genom aktiebolaget Mölletofta i Klippan AB 
samägt mark vid Mölletofta trafikplats under lång tid. Samägandet upphörde genom 
fastighetsreglering och klyvning samt försäljning av kommunens aktiepost i bolaget, 
enligt beslut KF § 105/2008. Kommunen blev ensamägare till viss mark benämnd 
Mölletofta 1:22, och PEAB genom sitt bolag KB Möllevarvet till annan mark 
benämnd Mölletofta 1:23.

PEAB har sålt delar av sin fastighet Mölletofta 1:23 genom åren och nu återstår det 
endast ett område, 91 032 m², som ligger öster om Lisåkravägen och Trafikverkets 
rastplats. 

För fastigheten finns en antagen detaljplan, 2007-03-07, som tillåter industri, handel 
(ej livsmedel) och kontor med en högsta byggnadshöjd på 16 meter.

Kommunen och PEAB har vid flera tillfällen diskuterat fastigheten och har nu 
kommit överens om en överlåtelse.

Förslag till köpeavtal är upprättat av PEAB för godkännande och beslut av 
kommunfullmäktige, handlingen bifogas ärendet samt en kartskiss över fastigheten.

Köpeskilling är satt till 2 366 tkr och tillträde ska ske 1 juli 2020. Köpet kommer 
även att generera en kostnad om ca 37 tkr när kommunen söker lagfart på 
fastigheten.

Verksamhetsområdet kommer att anslutas till Trafikverkets väg 1838 som går till 
Eket.

Beslutsunderlag/Bilagor
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-29
Köpekontrakt
Bilaga 1 



Datum
2020-04-30

Beteckning
138214

Ert datum Er beteckning

KS 2020.0201

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG.NR. PLUSGIRO
99 999 Kommunen Besöksgatan 3 099 – 98 76 54 vx 999999-0000 999 99-5

E-POST TELEFAX WEBPLATS BANKGIRO
kommunstyrelsen@kommunen.se 099-98 76 00 www.kommunen.se 999-0000

Kartskiss
 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att godänna förslag till köpeavtal avseende fastigheten Mölletofta 1:23.

Beslut skickas till
PEAB
Markingenjören
Teknisk chef

Monica Johansson Jan Enberg
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036 Allmän 2020-03-20

Fastighet

Beteckning 
Klippan Mölletofta 1:23

Senaste ändringen i
allmänna delen 
2017-06-20

Senaste ändringen i
inskrivningsdelen 
2017-06-29

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen 
2020-03-19

Nyckel: 
121084872

UUID: 
909a6a61-5346-90ec-e040-ed8f66444c3f

Distrikt 
Östra Ljungby 
Socken: Östra Ljungby

Distriktskod 
101325

Län- och kommunkod 
1276

Läge, karta

Område N  (SWEREF 99 TM) E  (SWEREF 99 TM)

1 6230712.0 382814.8

Areal

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Totalt 9 1032 kvm 9 1032 kvm

Lagfart

Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

969639-7877 1/1 1998-02-24 98/692

Kommanditbolaget Möllevarvet

Box 808 
169 28 Solna 

Inskrivet ägarnamn: Kb Möllevarvet 

Köp (även transportköp): 1997-12-01 
Ingen köpeskilling redovisad.

Anmärkning: Anmärkning 98/943 
Anmärkning: Beviljad 98/766 

Inteckningar
Totalt antal inteckningar: 1

Totalt belopp: 1.320.000 SEK

Nr Belopp Inskrivningsdag Akt

1 1.320.000 SEK 2016-06-13 D-2016-00274964:3

Rättigheter
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig

Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning

Vatten och avlopp Last Ledningsrätt

Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd
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Källa: LantmäterietCopyright © 2017 Metria

1276-1098

1276-P05/59

1276-P07/85

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Planer Datum Akt

Detaljplan: Mölletofta 1:10, Del av 2007-03-07 
Laga kraft:
2007-04-26 
Genomf. start:
2007-04-27 
Genomf. slut:
2022-04-26

Övriga bestämmelser och utredningar Datum Akt

Vägplan: Motorvägshållplatser m m vid stidsvig 2005-02-24 
Giltig till: 2010-02-23

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Industrienhet, tomtmark (411)

722717-1

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet.

Industritillbehör saknas

Taxeringsvärde
Taxeringsår Taxeringsvärde

2019 5.400.000 SEK

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

969639-7877 
Kommanditbolaget Möllevarvet
Box 808
169 28 Solna

1/1 Handelsbolag,
kommanditbolag

Lagfart eller Tomträtt

Åtgärd

Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Klyvning Ledningsåtgärd 2010-01-13

Avskild mark
Klippan Mölletofta 1:24

Ursprung
Klippan Mölletofta 1:10 

Ajourforande inskrivningsmyndighet
Lantmäteriet Kontorbeteckning:

 Hässleholm
  0771-63 63 63Telefon:



Kartskiss



Ärende 7  
Marköverlåtelsesavtal avseende 
del av fastigheten Östra Ljungby 

3:2, markområde på 
verksamhetsområdet Månstorp

KS 2020.0202
Sammanfattning
Kommunen blev kontaktad av Böckerskogens Åkeri AB, nedan benämnd Böckerskogen, 
under hösten 2019 för de hade intresse att köpa en egen fastighet till sin åkerifirma. I 
dagsläget hyr Böckerskogen uppställningsplatser på annans mark i Östra Ljungby. 
Böckerskogen vill etablera sig på vårt nya verksamhetsområde Månstorp och vi har därför 
upprättat ett marköverlåtelseavtal.

Beslutsunderlag
KS § 90/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-02
Marköverlåtekseavtal
Karta

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Tekniska förvaltningens förslag till marköverlåtelseavtal avseende del av 
fastigheten Örsta Ljungby 3:2.

 

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 90, Marköverlåtelsesavtal avseende del av 
fastigheten Östra Ljungby 3:2, markområde på verksamhetsområdet Månstorp

Uppdaterad tjänsteskrivelse om marköverlåtelseavtal Östra Ljungby 3:2, Månstorp



Östra Ljungby 3:2 del av marköverlåtelseavtal Böckerskogens åkeri rev 20200601

Östra Ljungby 3:2 del av marköverlåtelseavtal Böckerskogens åkeri karta rev 20200601



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90

Marköverlåtelsesavtal avseende del av fastigheten Östra Ljungby 3:2, 
markområde på verksamhetsområdet Månstorp 
KS 2020.0202

Ärendet
För verksamhetsområdet Månstorp gäller en detaljplan som antogs 2011-08-30. Under 
vintern 2019/2020 har det pågått ett arbete för att färdigställa marken med kommunal 
industrigata, vatten- och avloppsledningar, utjämningsmagasin för dagvatten samt 
bullervall allt i enlighet med gällande detaljplan. Arbetet slutförs i dagarna och 
markområdet kan tillträdas för utbyggnad av verksamheter.
 
Kommunen blev kontaktad av Böckerskogens Åkeri AB, nedan benämnd Böckerskogen, 
under hösten 2019 för de hade intresse att köpa en egen fastighet till sin åkerifirma. I 
dagsläget hyr Böckerskogen uppställningsplatser på annans mark i Östra Ljungby. 
Böckerskogen vill etablera sig på vårt nya verksamhetsområde Månstorp och vi har 
därför upprättat ett marköverlåtelseavtal.
 
Förslag till marköverlåtelseavtal är upprättat och godkänt av Böckerskogen, handlingen 
bifogas ärendet.

Köpeskilling är satt till 150 kr/m² för all mark förutom den delen av Området som enligt 
detaljplan ska vara tillgängligt för underjordiska ledningar U-område, där är 
köpeskillingen 30 kr/m². Området omfattar ca 9 300 m² och det ger en total köpeskilling 
om ca 1 269 tkr.

Kommunen har sökt ledningsrätt för kommunala vatten- och avloppsledningar som är 
nedlagda i detta U-område. Den förrättningen betalar kommunen och Böckerskogen ska 
betala avstyckningskostnaden för detta markköp.

Verksamhetsområdet Månstorp är anslutet med en industrigata till Trafikverkets väg 
1830.

Beslutsunderlag
KSAU § 94/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-02
Marköverlåtekseavtal
Karta

1 (2)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Tekniska förvaltningens förslag till marköverlåtelseavtal avseende del av 
fastigheten Örsta Ljungby 3:2.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

2 (2)



Datum
2020-06-02

Beteckning
139807

Ert datum Er beteckning

KS 2020.0202

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Adressat

Uppdaterad tjänsteskrivelse om marköverlåtelseavtal Östra 
Ljungby 3:2, Månstorp

Ärendet
För verksamhetsområdet Månstorp gäller en detaljplan som antog 2011-08-30. 
Under vintern 2019/2020 har det pågått ett arbete för att färdigställa marken 
med kommunal industrigata, vatten- och avloppsledningar, utjämningsmagasin 
för dagvatten samt bullervall allt i enlighet med gällande detaljplan. Arbetet 
slutförs i dagarna och markområdet kan tillträdas för utbyggnad av 
verksamheter.

Kommunen blev kontaktad av Böckerskogens Åkeri AB, nedan benämnd 
Böckerskogen, under hösten 2019 för de hade intresse att köpa en egen 
fastighet till sin åkerifirma. I dagsläget hyr Böckerskogen uppställningsplatser på 
annans mark i Östra Ljungby. Böckerskogen vill etablera sig på vårt nya 
verksamhetsområde Månstorp och vi har därför upprättat ett 
marköverlåtelseavtal.

Förslag till marköverlåtelseavtal är upprättat och godkänt av Böckerskogen, 
handlingen bifogas ärendet.

Köpeskilling är satt till 150 kr/m² för all mark förutom den delen av Området 
som enligt detaljplan ska vara tillgängligt för underjordiska ledningar U-område, 
där är köpeskillingen 30 kr/m². Området omfattar ca 9 300 m² och det ger en 
total köpeskilling om ca 1 269 tkr. 

Kommunen har sökt ledningsrätt för kommunala vatten- och avloppsledningar 
som är nedlagda i detta U-område. Den förrättningen betalar kommunen och 
Böckerskogen ska betala avstyckningskostnaden för detta markköp.

Verksamhetsområdet Månstorp är anslutet med en industrigata till Trafikverkets 
väg 1830.

Beslutsunderlag/Bilagor
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-02
Marköverlåtekseavtal
Karta



Datum
2020-06-02

Beteckning
139807

Ert datum Er beteckning

KS 2020.0202

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att komunfullmäktige beslutar

att godkänna Tekniska förvaltningens förslag till marköverlåtelseavtal avseende del 
av fastigheten Östra Ljungby 3:2.

Beslut skickas till
Markingenjören
Böckerskogens åkeri AB

Jan Enberg Monica Johansson

Tf. teknisk chef Markingenjör



Marköverlåtelseavtal

Säljare Klippans kommun, org nr 212000-0928, 
264 80 Klippan, nedan benämnd Säljaren

Köpare Böckerskogens Åkeri AB, org 556880-0790, 
Böckerskogsvägen 53, 269 94 Båstad, nedan benämnd Köparen.

Överlåtelse- Ett område av fastigheten Klippan Östra Ljungby 3:2, ca
Objekt 9 300 m², nedan benämnd Området. Området är markerat på 

bifogad karta, bilaga 1. I samband med avstyckning av Området 
fastställs exakt areal och utformning av Området.

Överlåtelse- Säljaren överlåter och försäljer härmed Området 
förklaring till Köparen och i övrigt på villkor som anges i detta avtal.

Köpeskilling Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av 
etthundrafemtio kronor /150 kr/ per kvadratmeter tomtareal. 
Tomtareal inom U-område, 1050 kvadratmeter, enligt 
detaljplanekartan (röd markering på bilaga 1) överlåts till en 
köpeskilling av trettio kronor /30 kr/ per kvadratmeter.

Tillträdesdag Tillträdesdagen (nedan benämnd Tillträdesdagen) infaller när 
följande villkor är uppfyllda:
1. Köparen har beviljats bygglov samt fått startbesked och både 
dessa beslut har vunnit laga kraft.
2. Köpeskillingen för Området har betalats till Säljaren.
3. Lantmäteriförrättningen för avstyckning av Området är avslutad 
och har vunnit laga kraft.

Förtida tillträde 1.
Säljaren medger förtida tillträde till Området så snart villkor 1. och 
2. i punkten Tillträdesdag ovan har uppfyllts. 

Köpeskillingens 2.
erläggande Köpeskillingen erläggs efter erhållen räkning i samband med att 

startbeskedet vunnit laga kraft.

Erläggs inte köpeskillingen på föreskrivet sätt, får Säljaren häva 
köpet.

Slutlig justering av köpeskillingen ska göras när lantmäteri-
förrättningen är avslutad och har vunnit laga kraft. Regleringen ska 
utgå från beslutade tomtstorleken enligt lantmäteriförrättningen 
och den överenskomna köpeskillingen om 150 kr per kvm. Såväl 
Säljaren som Köparen accepterar dock en mindre avvikelse från 



den ovan angivna tomtstorleken med +50 kvm utan att ställa krav 
på tilläggsköpeskilling respektive återbetalning.

Inteckningar, servitut 3.
och nyttjanderätter Säljaren garanterar att Området på Tillträdesdagen är fri från

penninginteckningar.

Ledningsrätt 4.
Inom Området har Säljaren sökt ledningsrätt för kommunala 
allmänna ledningar såsom spillvatten och färskvatten. Ledningarna 
är nedlagda inom U-området enligt gällande detaljplan. U-området 
ingår i Området och någon intrångsersättning för ledningsrätten 
ska inte betalas av Säljaren till Köparen. Eventuellt frigörande av 
fastighetstillbehör för dessa ledningar avgörs av lantmäteriet.

Under tiden fram tills ledningsrättsbeslut är fattat får Säljaren 
beträda Området för tillsyn och reparationer av ledningarna. 

Ledningsrätten ska bekostas av Säljaren.

Äganderättens 5.
övergång Parterna är överens om att äganderätten till Området övergår

först på Tillträdesdagen.

Inkomster o 6.
utgifter Säljaren skall betala skatter och andra avgifter om de avser tiden 

före Tillträdesdagen. Från och med Tillträdesdagen övergår 
betalningsskyldigheten på Köparen.

Anslutningsavgifter 7.
Köparen erinras om skyldigheten att vid byggnation betala 
anslutningsavgifter för el, vatten och avlopp enligt gällande taxa. 
Servisanmälan för vatten och avlopp ska lämnas i god tid till 
kommunens VA-avdelning.

Områdets skick 8.
Området är obebyggt och överlåts i det skick det befinner sig i på 
Tillträdesdagen. Köparen erinras om sin undersökningsplikt.

Dagvatten 9.
Dagvatten som avleds från Området till kommunens dagvatten-
ledning ska normalt ha ett flöde på maximalt 1,5 liter per sekund 
och hektar. Det kan därför behövas en anordning (till exempel 
magasin) som fördröjer avrinningen. Avgörande för anordningens 
omfattning är storlek, materialval och utförande för hårdgjord yta 
på fastigheten. Ett villkor för anslutning av fastigheten till 
kommunens dagvattenledning är att anordningen godkänns av 
Tekniska förvaltningens VA-ingenjör.
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Lagfartskostnad mm 10.
Med köpet förenade lagfarts- och inteckningskostnader betalas av 
Köparen. Fastighetsbildningskostnaden ska i sin helhet betalas av 
Köparen.

Säljaren förbinder sig att i samband med detta kontrakts 
undertecknande, hos lantmäterimyndigheten, ansöka om 
avstyckning.

Överlämnande av 11.
handlingar Så snart Tillträdesdagen inträtt och köpeskillingen eventuellt 

slutjusterats enligt punkt 2 ovan ska Säljaren till Köparen för 
dennes undertecknande överlämna kvitterat köpebrev avseende 
Området och övriga handlingar som erfordras för att Köparen ska 
få lagfart.

Byggnadsplikt 12.
Köparen förbinder sig, inom 2 år efter lämnat startbesked, ha 
hårdgjort minst hälften av arealen för uppställningsplats för sin 
lastbilsverksamhet samt inhägnat Området. Om denna byggplikt 
inte uppfylls är Köparen skyldig att utge tilläggsköpeskilling enligt 
p. 13 nedan.

Tilläggsköpeskilling 13.
Parterna är överens om att Köparen ska utge en 
tilläggsköpeskilling om 30 kr/m² tomtareal till Säljaren om 
Köparen inte senast 2 år efter lämnat startbesked ha hårdgjort 
minst hälften av arealen för uppställningsplats för sin 
lastbilsverksamhet samt inhägnat Området.

Övrigt 14.
För Området finns en gällande detaljplan som är antagen 
2011-08-30 och som Köparen har att förhålla sig till i kommande 
byggnation.

Väganslutning 15.
Området har anslutning till kommunal lokalgata som i sin tur har 
anslutning till väg 1830.

Godkännande 16.
Köpet gäller under förutsättning av kommunstyrelsens 
godkännande.

________________________________

Detta kontrakt har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt och ett 
lämnas till lantmäterimyndigheten.
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Klippan 2020- Båstad 2020-

Säljare: Köpare:

Klippans kommun Böckerskogens Åkeri AB

…………………………………………….. …………………………………………
Hans-Bertil Sinclair Fredric Persson
Kommunstyrelsens ordförande

……………………………………. ………………………………….
Tomas Rikse
Kommundirektör

Säljarens namnteckning bevittnas:

………………………………. ……………………………….
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Bilaga 1



Ärende 8  
Begäran om höjning av 

medlemsbidraget för Söderåsens 
miljöförbund

KS 2020.0175
Sammanfattning
Direktionen för Söderåsens miljöförbund har fattat beslut om att begära en höjning av 
medlemsbidraget från och med år 2021 med 18 kr till 150 kr per invånare och år samt att 
medlemsbidraget därefter årligen får räknas upp med SKRs prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) med basmånad oktober.

Beslutsunderlag
KS § 82/2020
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-05-07
Sammanträdesprotokoll Söderåsens miljöförbund 2020-04-07 § 31
 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att Klippans kommun ställer sig, under förutsättning att övriga förbundsmedlemmar fattar 
likalydande beslut, positiva till förslag om höjning av medlemsbidraget med 18 kronor per 
invånare,
 

att bidraget från och med 2022 räknas upp med SKRs prisindex för kommunal verksamhet 
PKV med basmånad oktober samt
 

att ärendet för finansiering hänskjuts till budgetarbetet för år 2021.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet



Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 82, Begäran om höjning av medlemsbidraget för 
Söderåsens miljöförbund

Tjänsteskrivelse gällande höjning av medlemsbidraget 

Begäran om höjning av medlemsbidraget



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 82

Begäran om höjning av medlemsbidraget för Söderåsens 
miljöförbund 
KS 2020.0175

Ärendet
Direktionen för Söderåsens miljöförbund har fattat beslut om att begära en höjning av 
medlemsbidraget från och med år 2021 med 18 kr till 150 kr per invånare och år samt att 
medlemsbidraget därefter årligen får räknas upp med SKRs prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) med basmånad oktober.
 
Förbundet har också antagit en konsekvensbeskrivning med anledning av att förbundet 
inte har tillräckligt med resurser i form av medlemsbidrag för att inom sitt uppdrag 
genomföra all den myndighetsutövning som åligger myndigheten, och som endast kan 
finansieras med skattemedel. Förbundets självkostnader är högre än det arvode som 
medlemskommunerna betalar för miljöstrategiskt arbete. Bidraget har under den senaste 
tioårsperioden höjts vid ett tillfälle och har inte uppräknats automatiskt för att täcka löne- 
och andra kostnadsökningar.
 
För Klippans kommun innebär förbundets begäran för år 2021 en ökad kostnad med 320 
tkr.
 
Om höjning inte sker har förbundet presenterat tre åtgärder för att komma tillrätta med 
den ekonomisk situationen:
1. Reducera den skattefinansierade tillsynen
2. Därefter årligen reducera övrig skattebaserad tillsyn
3. Bedriva verksamhet på lånade pengar och erhålla negativa resultat

Beslutdunderlag
KSAU § 83/2020
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-05-07
Sammanträdesprotokoll Söderåsens miljöförbund 2020-04-07 § 31
Sammanträdesprotokoll Söderåsens miljöförbund 2020-03-03 § 23

Yrkanden
Johan Petersson (S), Jonas Luckmann (SD) och Christer Johansson (C) yrkar bifall till 
förslaget.

Robert Larsson (KD) yrkar att Söderåsens miljöförbund fortsatt ser över 
effektiviseringsmöjligheter.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Johan Petersson (S) och Christer Johansson (C) yrkar avslag på Robert Larssons 
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen bifaller förslaget till beslut och finner att 
det bifalles.

Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar att bifalla eller avslå Robert 
Larssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att Klippans kommun ställer sig, under förutsättning att övriga förbundsmedlemmar fattar 
likalydande beslut, positiva till förslag om höjning av medlemsbidraget med 18 kronor 
per invånare,

att bidraget från och med 2022 räknas upp med SKRs prisindex för kommunal 
verksamhet PKV med basmånad oktober samt
 
att ärendet för finansiering hänskjuts till budgetarbetet för år 2021.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Åsa Edvardsson (SD) och Kent Lodesjö (S) i handläggning 
och beslut i ärendet.

Reservation
Robert Larsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____
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Datum
2020-05-075-06

Beteckning
KS 2020.0175-4

Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Kommunstyrelsen 

Yttrande gällande begäran om höjning av medlemsbidraget till 
Söderåsens miljöförbund 

Ärendet
Direktionen för Söderåsens miljöförbund har fattat beslut om att begära en höjning 
av medlemsbidraget från och med år 2021 med 18 kr till 150 kr per invånare och år 
samt att medlemsbidraget därefter årligen får räknas upp med SKRs prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) med basmånad oktober.

Förbundet har också antagit en konsekvensbeskrivning med anledning av att 
förbundet inte har tillräckligt med resurser i form av medlemsbidrag för att inom sitt 
uppdrag genomföra all den myndighetsutövning som åligger myndigheten, och som 
endast kan finansieras med skattemedel. Förbundets självkostnader är högre än det 
arvode som medlemskommunerna betalar för miljöstrategiskt arbete. Bidraget har 
under den senaste tioårsperioden höjts vid ett tillfälle och har inte uppräknats 
automatiskt för att täcka löne- och andra kostnadsökningar.

För Klippans kommun innebär förbundets begäran för år 2021 en ökad kostnad med 
320 tkr.

Om höjning inte sker har förbundet presenterat tre åtgärder för att komma tillrätta 
med den ekonomisk situationen:
1. Reducera den skattefinansierade tillsynen 
2. Därefter årligen reducera övrig skattebaserad tillsyn
3. Bedriva verksamhet på lånade pengar och erhålla negativa resultat
 

Beslutsunderlag/Bilagor
Sammanträdesprotokoll Söderåsens miljöförbund 2020-04-07 § 31

Sammanträdesprotokoll Söderåsens miljöförbund 2020-03-03 § 23



Datum
2020-05-075-06

Beteckning
KS 2020.0175-4

Ert datum Er beteckning

KS 2020.0175

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG.NR. PLUSGIRO
99 999 Kommunen Besöksgatan 3 099 – 98 76 54 vx 999999-0000 999 99-5

E-POST TELEFAX WEBPLATS BANKGIRO
kommunstyrelsen@kommunen.se 099-98 76 00 www.kommunen.se 999-0000

Förslag till beslut
Klippans kommun ställer sig, under förutsättning att övriga förbundsmedlemmar 
fattar likalydande beslut, positiva till förslag om höjning av medlemsbidraget med 
högst 18 kronor per invånare, 
att bidraget från och med 2022 räknas upp med SKRs prisindex för kommunal 
verksamhet PKV med basmånad oktober samt
att ärendet för finansiering hänskjuts till budgetarbetet för år 2021.

Beslut skickas till
Direktionen Söderåsens miljöförbund 
Ekonomiavdelningen 

Jan Enberg Tomas Rikse













Ärende 9  
Ny lag om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen 2020

KS 2020.0246
Sammanfattning
Socialdepartementet har i ett utkast till lagrådsremiss föreslagit en ny lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen vilken delvis ersätter Folkhälso-myndighetens 
tidigare föreskrifter. Lagen föreslås vara tillfällig och gälla från och med den 1 juli 2020 till 
och med den 31 december 2020. I förslaget föreslås kommunerna få tillsynsansvaret.
 

Ska det kommunala tillsynsuppdraget, enligt den föreslagna lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder, underställas Söderåsens miljöförbund och ge miljöförbundet 
beslutsmandat, krävs behövs beslut i respektive kommunfullmäktige om att miljöförbundet får 
tillsynsansvaret.

Beslutsunderlag
KS § 97/2020
Skrivelse från Miljöförbundet Södersåsen 2020-05-28

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt Söderåsens miljöförbund att utöva tillsyn enligt Socialdepartementets 
lagrådsremiss om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (under förutsättning att 
den föreslagna lagen antas), samt

att Söderåsens miljöförbund får del av det riktade statliga stödet i sin helhet.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet



Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 97, Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen 2020

Ny lag om

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2020



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2020 
KS 2020.0246

Ärendet
Den 24 mars 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten föreskrifter och allmänna råd 
(HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. I 
föreskriften anges att det är smittskyddsläkaren som tar beslut om att förbjuda 
verksamheter som inte uppfyller kraven i föreskriften, om det föreligger risk för 
smittspridning av covid-19. Kommunerna har ingen tillsynsuppgift enligt 
smittskyddslagen, samtidigt ska kommunerna enligt 9 kap. 14 § miljöbalken utan 
dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan vara av betydelse för 
smittskyddet för människor.
 
Socialdepartementet har i ett utkast till lagrådsremiss föreslagit en ny lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen vilken delvis ersätter Folkhälsomyndighetens 
tidigare föreskrifter. Lagen föreslås vara tillfällig och gälla från och med den 1 juli 2020 
till och med den 31 december 2020. I förslaget föreslås kommunerna få tillsynsansvaret. 
Med hänsyn till att restaurangbranschen är hårt drabbad av följderna av utbrottet av 
covid-19 förslås att tillsynen inte ska vara avgiftsfinansierad och att staten kompenserar 
kommunerna för den totala kostnaden. Ska det kommunala tillsynsuppdraget, enligt den 
föreslagna lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder, underställas Söderåsens miljöförbund 
och ge miljöförbundet beslutsmandat, krävs behövs beslut i respektive 
kommunfullmäktige om att miljöförbundet får tillsynsansvaret.
 
Söderåsens miljöförbund ser två möjliga alternativ för kommunerna
1.     Kommunerna utför själva tillsynen med hjälp av det statliga stödet, t.ex. genom att 
utöka den verksamhet kommunen redan utför inom ramen för sin alkoholtillsyn.
2.     Kommunfullmäktige fattar beslut om att ge uppdraget till Söderåsens miljöförbund. 
Detta förutsätter dock att miljöförbundet får del av det riktade statliga stödet i sin helhet.
 
Under förutsättning att den föreslagna lagen antas och beroende på dess slutgiltiga 
utformning önskar Söderåsens miljöförbund besked om vilken inriktning kommunerna 
väljer. Miljöförbundet kan påta sig ansvaret först två veckor efter det att respektive 
kommun meddelat beslut om detta.
 
Beslutsunderlag
Skrivelse från Miljöförbundet Södersåsen 2020-05-28
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 
att uppdra åt Söderåsens miljöförbund att utöva tillsyn enligt Socialdepartementets 
lagrådsremiss om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (under förutsättning 
att den föreslagna lagen antas), samt
 
att Söderåsens miljöförbund får del av det riktade statliga stödet i sin helhet.
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____
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Datum
2020-06-02

Beteckning
139874

Ert datum Er beteckning

KS 2020.0246

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Kommunfullmäktige

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
2020

Ärendet
Den 24 mars 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten föreskrifter och allmänna råd 
(HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer 
m.m. I föreskriften anges att det är smittskyddsläkaren som tar beslut om att förbjuda 
verksamheter som inte uppfyller kraven i föreskriften, om det föreligger risk för 
smittspridning av covid-19. Kommunerna har ingen tillsynsuppgift enligt 
smittskyddslagen, samtidigt ska kommunerna enligt 9 kap. 14 § miljöbalken utan 
dröjsmål underrätta smitts-kydds-läkaren om iakttagelser som kan vara av betydelse 
för smittskyddet för människor.
 

Socialdepartementet har i ett utkast till lagrådsremiss föreslagit en ny lag om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen vilken delvis ersätter 
Folkhälso-myndighetens tidigare föreskrifter. Lagen föreslås vara tillfällig och gälla 
från och med den 1 juli 2020 till och med den 31 december 2020. I förslaget föreslås 
kommunerna få tillsynsansvaret. Med hänsyn till att restaurangbranschen är hårt 
drabbad av följderna av utbrottet av covid-19 förslås att tillsynen inte ska vara 
avgiftsfinansierad och att staten kompen-serar kommunerna för den totala kostnaden. 
Ska det kommunala tillsynsuppdraget, enligt den föreslagna lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder, underställas Söderåsens miljöförbund och ge miljöförbundet 
beslutsmandat, krävs behövs beslut i respektive kommunfullmäktige om att 
miljöförbundet får tillsynsansvaret.
 

Söderåsens miljöförbund ser två möjliga alternativ för kommunerna

1.     Kommunerna utför själva tillsynen med hjälp av det statliga stödet, t.ex. genom 
att utöka den verksamhet kommunen redan utför inom ramen för sin alkoholtillsyn.

2.     Kommunfullmäktige fattar beslut om att ge uppdraget till Söderåsens 
miljöförbund. Detta förutsätter dock att miljöförbundet får del av det riktade statliga 
stödet i sin helhet.



Datum
2020-06-02

Beteckning
139874

Ert datum Er beteckning

KS 2020.0246

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

 

Under förutsättning att den föreslagna lagen antas och beroende på dess slutgiltiga 
utformning önskar Söderåsens miljöförbund besked om vilken inriktning 
kommunerna väljer. Miljöförbundet kan påta sig ansvaret först 2 veckor efter det att 
respektive kommun meddelat beslut om detta.

Beslutsunderlag/Bilagor
Skrivelse från Miljöförbundet Södersåsen 2020-05-28

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 

att uppdra åt Söderåsens miljöförbund att utöva tillsyn enligt Socialdepartementets 
lagrådsremiss om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (under 
förutsättning att den föreslagna lagen antas), samt
 

att Söderåsens miljöförbund får del av det riktade statliga stödet i sin helhet.

Beslut skickas till
Söderåsens miljöförbund

Tomas Rikse Cecilia Christensen



MEDDELANDE 1(2)

Datum
2020-05-28

Beteckning
2020.1821-1

Postadress Besöksadress Telefon E-post Hemsida
Box 74 Storgatan 50 C 0435-78 24 70 info@smfo.se www.smfo.se
264 21 KLIPPAN Klippan

Handläggare:
Charlotte Leander
0435-78 24 20
Charlotte.leander@smfo.se

Medlemskommunerna för 
Söderåsens miljöförbund

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Bakgrund
Det pågår en spridning i samhället av virussjukdomen covid-19. Sverige och om-
världen befinner sig i en mycket svår situation och måste planera för och genomföra 
extraordinära åtgärder. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att hindra sprid-
ningen av det virus som orsakar covid-19.

Den 24 mars 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten föreskrifter och allmänna råd 
(HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer 
m.m. Föreskriften är beslutad med stöd av smittskyddsförordningen och ska tillämpas 
i sådana verksamheter som omfattas av anmälan enligt 11 § Livsmedelsverkets 
föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien.

I föreskriften anges att det är smittskyddsläkaren som tar beslut om att förbjuda 
verksamheter som inte uppfyller kraven i föreskriften, om det föreligger risk för 
smittspridning av covid-19. Kommunerna har ingen tillsynsuppgift enligt 
smittskyddslagen, samtidigt ska kommunerna enligt 9 kap. 14 § miljöbalken utan 
dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan vara av betydelse för 
smittskyddet för människor. De kommunala miljöförvaltningarna, som bedriver 
kontroll enligt Livsmedelsverkets föreskrifter, har pekats ut som en lämplig aktör att 
hjälpa till att kontrollera efterlevnaden åt smittskyddsläkaren. Något beslutsmandat 
finns dock inte hos miljöförvaltningarna.

Socialdepartementet har nu i ett utkast till lagrådsremiss föreslagit en ny lag om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen vilken delvis ersätter Folkhälso-
myndighetens föreskrifter.

Förslaget i korthet
Lagen föreslås vara tillfällig och gälla från och med den 1 juli 2020 till och med den 
31 december 2020.

I förslaget föreslås kommunerna få tillsynsansvaret.

Med hänsyn till att restaurangbranschen är hårt drabbad av följderna av utbrottet av 
covid-19 förslås att tillsynen inte ska vara avgiftsfinansierad och att staten kompen-
serar kommunerna för den totala kostnaden som beräknas till ca 75 miljoner kr. Kost-
naderna bedöms huvudsakligen bestå av de utökade inspektionerna, administration 
kopplad till dessa samt hantering av klagomål. Ersättningen till kommunerna ska 
enligt förslaget fördelas utifrån befolkningsmängd.



2(2)

Postadress Besöksadress Telefon E-post Hemsida
Box 74 Storgatan 50 C 0435-78 24 70 info@smfo.se www.smfo.se
264 21 KLIPPAN Klippan

Söderåsens miljöförbund upphör med trängselkontroll
Om den föreslagna lagen antas och börjar gälla den 1 juli 2020 kommer den att 
ersätta delar av de nuvarande föreskrifterna från Folkhälsomyndigheten och det är 
inte längre smittskyddsläkaren som har att fatta beslut om att förbjuda verksamheter 
där det föreligger risk för smittspridning av covid-19. Som en direkt följd av detta 
upphör då även miljöförvaltningarnas uppdrag att stödja smittskyddsläkarna och 
miljöförbundet kommer inte längre att utföra trängselkontroller.

Ska det kommunala tillsynsuppdraget, enligt den föreslagna lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder, underställas Söderåsens miljöförbund och ge miljöförbundet 
beslutsmandat, krävs behövs beslut i respektive kommunfullmäktige om att 
miljöförbundet får tillsynsansvaret.

Behov av åtgärder i medlemskommunerna
Söderåsens miljöförbund ser två möjliga alternativ för kommunerna

1. Kommunerna utför själva tillsynen med hjälp av det statliga stödet, t.ex. 
genom att utöka den verksamhet kommunen redan utför inom ramen för sin 
alkoholtillsyn.

2. Kommunfullmäktige fattar beslut om att ge uppdraget till Söderåsens 
miljöförbund. Detta förutsätter dock att miljöförbundet får del av det riktade 
statliga stödet i sin helhet.

Återkoppling till miljöförbundet
Under förutsättning att den föreslagna lagen antas och beroende på dess slutgiltiga 
utformning önskar Söderåsens miljöförbund besked om vilken inriktning kommuner-
na väljer. Miljöförbundet kan påta sig ansvaret först 2 veckor efter det att respektive 
kommun meddelat beslut om detta.

Om kommunerna själva avser att bedriva tillsynen delar miljöförbundet gärna med 
sig av det underlag och erfarenheter från den tillsyn som miljöförbundet hittills sam-
manställt och genomfört. Miljöförbundet har identifierat ett 160-tal objekt (restau-
rang, cafe, därtill finns ca 90 skolor), arbetet med checklistor, tagit fram rutiner, 
planerat och genomfört besök. Hittills har miljöförbundet genomfört över 100 
timmars trängselkontroll utan ekonomisk kompensation.

Miljöförbundet kommer att framöver rapportera alla de merkostnader samt minskade 
intäkter som är ett resultat av de förändringar som miljöförbundet genomfört kopplat 
till risken för smittspridning av virussjukdomen covid-19 i samhället. Miljöförbundet 
vill påtala att den generella kompensation som staten utlovat kommunernas för ökade 
kostnader inte per automatik kommer miljöförbundet till del.

Charlotte Leander Torbjörn Ekelund
Miljöchef/förbundschef Ordförande i Söderåsens miljöförbund

Expediering
Informationen skickas till: Medlemskommunerna



Ärende 10  
Årsredovisning 2019 för 

Kommunalförbundet AV Media 
Skåne samt hemställan om 

ansvarsfrihet.
KS 2020.0153

Sammanfattning
AV Media Skåne har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 2019-12-31 som varit 
föremål för revisionsgranskning. Svar om ansvarsfrihet för verksamhetsår 2019 vill 
kommunförbundet AV Media Skåne erhålla senast 2020-06-30.

Beslutsunderlag
KS § 83/2020
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2020-04-08
Skrivelse från AV Media Skåne daterad 2020-04-01
Protokoll för kommunförbundet AV Media Skåne, sammanträdesdag 2020-03-09
Av Media Skånes årsredovisning 2019
Statistik 2019
Revisionsrapport från EY, granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019
Revisionsberättelse för år 2019

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning 2019 för AV Media Skåne
 

att bevilja förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetår 2019.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 83, Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet 
AV Media Skåne samt hemställan om ansvarsfrihet



Kommunalförbundet AV Media Skånes hemställan 2020-04-01 om ansvarsfrihet 2019 

Kommunalförbundet AV Media Skånes protokoll 2020-03-09.

Granskningsrapport av årsbokslut 2019 för Kommunalförbundet AV Media Skåne

Revisionsberättelse för år 2019 

Yttrande avseende årsredovisning 2019 för AV Media Skåne¨



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 83

Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet AV Media Skåne samt 
hemställan om ansvarsfrihet 
KS 2020.0153

Ärendet
AV Media Skåne har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 2019-12-31 som varit 
föremål för revisionsgranskning. Svar om ansvarsfrihet för verksamhetsår 2019 vill 
kommunförbundet AV Media Skåne erhålla senast 2020-06-30.
 
För år 2019 redovisar kommunförbundet AV Media Skåne ett resultat på +0,3 mnkr.
Resultatet är bättre än förväntat vilket beror på att begäran om gottgörelse från 
pensionsstiftelsen beviljades med 0,3 mnkr. 2018 års negativa resultat om -0,2 mnkr 
återställs därmed i sin helhet.
 
I revisionsberättelsen görs bedömning att direktionen i allt väsentlighet bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Vidare bedöms direktionens interna kontroll som tillräcklig. Revisionen tillstyrker 
därmed att medlemskommunernas kommunfullmäktige beviljar direktionen och de 
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 och att årsredovisningen för 
2019 godkänns för AV Media Skåne.

Beslutsunderlag
KSAU § 82/2020
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2020-04-08
Skrivelse från AV Media Skåne daterad 2020-04-01
Protokoll för kommunförbundet AV Media Skåne, sammanträdesdag 2020-03-09 Av 
Media Skånes årsredovisning 2019
Statistik 2019
Revisionsrapport från EY, granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019
Revisionsberättelse för år 2019

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning 2019 för AV Media Skåne

att bevilja förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetår 2019.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Tonny Svensson (M) i handläggning och beslut i ärendet.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

2 (2)



 

  2020-04-01 
  

Postadress: Besöksadress: Telefon: E-post: 
Finjagatan 44 Finjagatan 44 0451-38 85 80 kontakt@avmediaskane.se  
281 51  HÄSSLEHOLM    
   

 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 
    
 
Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat: 
 
 att överlämna årsredovisning för år 2019 till 
 respektive fullmäktige i medlemskommunerna. 
 

att överlämna revisionsberättelse och granskningsrapport till 
respektive fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att 
dessa beviljar 

 direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
 
Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om svar enligt ovan angående 
ansvarsfrihet senast 2020-06-30. 
 
Bifogat finns: 
 

• Protokoll för direktionsmöte 2020-03-09  
(med bilaga 1: Korrigerad budget, bilaga 2: Skillnader i budgetarna, bilaga 3: 
Årsredovisning 2019, Bokslut 2019-12-31/Statistik 2019) 
 

• Revisionsberättelse för år 2019 
 

• Granskningsrapport 2019 
 

 
 
Sven-Ingvar Borgquist, 
Ordförande 

 
   

 
eu 

 
 

Mikael Lindén, 
Verksamhetschef 

 























































































Kommunalförbundet
AV Media Skåne
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019

Thomas Hallberg Sara Kristiansson
Auktoriserad revisor | Certifierad kommunal yrkesrevisor Revisor
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Inledning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi granskat
Kommunalförbundet AV Media Skånes årsbokslut och årsredovisning
per 2019-12-31.
Syftet med granskningen är att bedöma om de av direktionen antagna
finansiella målen uppnåtts, bedöma om verksamheten drivits så att
direktionens beslutade mål och inriktningar för god ekonomisk
hushållning för verksamheterna uppnåtts, bedöma om balanskravet har
uppnåtts samt bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt god
sed för kommunal verksamhet och därmed ger en rättvisande bild över
resultat och ställning
Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och sammanfattande
bedömningar.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019
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Metod och avgränsningar

Riskbedömningen är central i vår metod. Kombinationen av inneboende
risk, kontrollrisk och revisionsrisk utgör grunden för vår bedömning av
erforderliga granskningsinsatser såväl vad avser art som omfattning.

Granskningen bygger huvudsakligen på intervjuer samt genomgång och
avstämning av balansräkningens väsentligaste poster samt analytisk
granskning av väsentliga förändringar i balansräkningen jämfört med
föregående årsbokslut och delårsbokslut samt helårsprognos.
Uppföljning har gjorts av processen för framtagandet av bokslutet.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019
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Lag om kommunal bokföring och
redovisning (2018:597)
► Riksdagen har beslutat om en ny lag om kommunal bokföring och

redovisning.
► Syftet med utredningen var att komma med förslag på en mer

rättvisande redovisning, ökad insyn och ökad jämförbarhet.
► Lagen innebär att kommunernas årsredovisning får fler delar.
► Den nya kommunala redovisningslagen medför vissa förändrade

värderingsregler:
► Exempelvis ska huvudregeln vara att finansiella instrument som

innehas för att ge avkastning eller värdestegring ska värderas till
verkligt värde.

► Balanskravsutredningen utökas. Orealiserade vinster i värdepapper
ska inte beaktas vid beräkning av årets resultat.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019
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Rättvisande räkenskaper

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019

Bokslutsprocessen
Årsbokslutet var inte komplett vid granskningstidpunkten och det finns
fortfarande förbättringspotential med att få fram en slutlig
årsredovisning. Årsbokslutet upprättas av Kommunförbundet Skåne och
årsredovisningen upprättas delvis tillsammans med förbundet.

Redovisningsprinciper mm
En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är
rättvisande räkenskaper. Årsbokslutet skall upprättas enligt god
kommunal redovisningssed, vilket medför krav på bokslutsprocessen
bland annat vad gäller periodiseringsprinciper och ny redovisningslag-
stiftning samt nya rekommendationer från (RKR) Rådet för kommunal
redovisning.
Nedan redogörs för de väsentliga noteringar som gjorts i granskningen
av resultat- och balansräkningen. Inga väsentliga noteringar har
framkommit under revisionen.



Page 6

Resultat för 2019 jämfört med föregående år

► Årets resultat i förhållande till föregående års justerade resultat är 334tkr
lägre.

► Omsättningen ligger 544tkr lägre 2019 eftersom förbundet upphörde med
försäljning och upphandlingsdelar av IT från juni 2018. Sedan har
verksamhetens kostnader minskat i motsvarande omfattning. F.å låg det en
uppsägningslön på ca 0,5 mnkr som inte finns detta år.

► Finansiella poster har försämrats i förhållande till föregående år med
771tkr, vilket beror på orealiserad värdeförändring på kapitalplaceringar. I
det justerade resultatet från f.å, som jämförelsetal förändrats, blev det en
värdeökning med 779tkr.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019

INFOGA BILD

Beloppp i tkr

Utfall i år
Utfall f år

justerat Utfall f år Förändring
Verksamhetens intäkter 10874 11418 11418 -544
Verksamhetens kostnader -10618 -11599 -11599 981
Verksamhetens nettokostnader 256 -181 -181 437
Finansiella poster 8 779 0 -771
Årets resultat 264 598 -181 -334
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God redovisningssed

► Immateriella tillgångar
► Fr o m 2017 redovisar förbundet filmlicenser som en immateriell tillgång.

Tidigare redovisades dessa som en kostnad direkt i resultaträkningen.
Tillgångarna skrivs av under nyttjandeperioden. Ingen förändring har skett
under 2019.

► Kundfordringar
► Bedömning har skett avseende osäkra kundfordringar per 2019-12-31.

Fordringar som äldre än sex månader reserveras som osäkra i sin helhet.
Ingen sådan reservering bedöms nödvändig i årsbokslutet 2019-12-31.

► Kassa och bank
► I balansposten kassa, bank ingår det placeringar i fonder vilket har redo-

visats enligt verkligt värde fr om 2019-01-01 enligt ny redovisningslag-
stiftning. Detta innebär att det finns en orealiserad värdeförändring under
2019 uppgående till 10tkr och vid omräkning av jämförelsetal för samma
period f.å har det skett en värdeförändring om 779tkr i resultaträkningen.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019
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God redovisningssed forts

► Pensioner
► Pensionsreserv ligger i en pensionsstiftelse. AV Media Skåne har i

årsredovisningen per 2019-12-31 upplyst om en tillgång i
Pensionsstiftelsen på 4 601 260 kr samt en pensionsreserv enligt KPA på 1
580 000 kr. Tillgångsposten är avstämd mot underlag från SKR och
pensionsreserven är avstämd mot underlag från KPA.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019
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Uppföljning av mål för god ekonomisk
hushållning
Direktionen skall fastställa mål för god ekonomisk hushållning och
uppföljning av dessa mål skall göras i delårsrapport och i
årsredovisning. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både
finansiella mål samt verksamhetsmål och det är endast av direktionen
fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är
obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut.
Därefter skall revisorerna på basis av kommunalförbundets utvärdering
samt sin granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma
uppfyllelsen av de mål direktionen fastställt. Även kravet på balans
mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgat. Avstämning
av balanskravet skall göras i delårsrapport och årsredovisning.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019
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Bedömning

► AV Media redogör för följande verksamhetsmål:

► AV Media Skåne skall utveckla utbudet av utbildningar i programmering samt vidareutveckla
MakerBox. Målet bedöms vara uppfyllt.

► AV Media Skåne skall vidareutveckla verksamhetsområdet film med utbildningar i hur man
skapar film samt att hur använder man filmen mer pedagogiskt i undervisningen (analys av
film). Målet bedöms vara uppfyllt.

► AV Media Skåne skall öka och utveckla förståelsen för Läshörnan genom att alla 16
kommuner går in i pilotprojekt ”Läshörnan”. Målet bedöms uppfyllas enligt förbundet men det
framgår inte om alla 16 kommuner gått in i projektet.

► AV Media Skåne skall under året skriva om samverkansavtalen med avtalskommuner och
enskilda skolor i syfte att förtydliga skrivningen avseende samverkan. Målet bedöms uppfyllt
eftersom interimsavtal är tecknade.

► AV Media redogör för följande finansiella mål:
► Soliditet ska ej understiga 6 000 000 SEK.
► Likviditet ska ej understiga 2 000 000 SEK.
► Målen bedöms vara uppfyllda.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019



Page 11

Bedömning forts

► AV Media bedömer att målet som säger att verksamheten ska kännetecknas av god ekonomisk
hushållning är uppfyllt. Målet bedöms vara uppfyllt eftersom merparten av verksamhetsmålen är
uppfyllda och båda de finansiella målen är uppfyllda.

► Balanskravet bedöms uppfyllas eftersom ett överskott redovisas och det bedöms inte finnas några
väsentliga justeringsposter att beakta som påverkar balanskravet så att det blir negativt.
Återställning har skett av tidigare års underskott.

► Avstämning av balanskravet görs i årsredovisningen.
► Sammanfattande bedömning

► Efter granskningen av årsredovisningen för 2019 är det revisionens uppfattning
► att årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed
► att årets balanskrav är uppfyllt
► att föregående års negativa balanskravsresultat har återställts i sin helhet 2019-12-31.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019





Datum
2020-04-08

Beteckning
KS 2020.0153-4

Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Kommunstyrelsen

Yttrande avseende årsredovisning 2019 för AV Media Skåne

Ärendet
Ekonomiavdelningen har erhållit årsredovisning från kommunförbundet AV Media 
Skåne för år 2019 för att bilägga yttrande. 

AV Media Skåne har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 2019-12-31 som 
varit föremål för revisionsgranskning. Svar om ansvarsfrihet för verksamhetsår 2019 
vill kommunförbundet AV Media Skåne erhålla senast 2020-06-30.

För år 2019 redovisar kommunförbundet AV Media Skåne ett resultat på +0,3 mnkr. 
Resultatet är bättre än förväntat vilket beror på att begäran om gottgörelse från 
pensionsstiftelsen beviljades med 0,3 mnkr. 2018 års negativa resultat om -0,2 mnkr 
återställs därmed i sin helhet. 

I revisionsberättelsen görs bedömning att direktionen i allt väsentlighet bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande 
sätt. Vidare bedöms direktionens interna kontroll som tillräcklig. Revisionen 
tillstyrker därmed att medlemskommunernas kommunfullmäktige beviljar 
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 och 
att årsredovisningen för 2019 godkänns för AV Media Skåne.

Beslutsunderlag/Bilagor
Skrivelse från AV Media Skåne daterad 2020-04-01
Protokoll för kommunförbundet AV Media Skåne, sammanträdesdag 2020-03-09
Av Media Skånes årsredovisning 2019
Statistik 2019
Revisionsrapport från EY, granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019
Revisionsberättelse för år 2019

Förslag till beslut
Att godkänna årsredovisning 2019 för AV Media Skåne 
Att bevilja förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetår 
2019



Datum
2020-04-08

Beteckning
KS 2020.0153-4

Ert datum Er beteckning

KS 2020.0153

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG.NR. PLUSGIRO
99 999 Kommunen Besöksgatan 3 099 – 98 76 54 vx 999999-0000 999 99-5

E-POST TELEFAX WEBPLATS BANKGIRO
kommunstyrelsen@kommunen.se 099-98 76 00 www.kommunen.se 999-0000

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen 
AV Media Skåne 
Ekonomiavdelningen 

Magdalena Stajcic Tomas Rikse 



Ärende 11  
Årsredovisning 2019 för 

kommunalförbundet 
Medelpunkten samt hemställan om 

ansvarsfrihet
KS 2020.0185

Sammanfattning
Kommunförbundet Medelpunkten har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 2019-12-31 
som varit föremål för revisionsgranskning. För år 2019 redovisar kommunförbundet 
Medelpunkten ett resultat på +2,0 mnkr.

Beslutsunderlag
KS § 84/2020
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-05-06
Kommunförbundet Medelpunktens årsredovisning 2019
Revisionsrapport från PWC, granskning av årsredovisning 2019
Revisionsberättelse för 2019

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning 2019 för kommunförbundet Medelpunkten,

 

att bevilja förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetår 2019.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 84, Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet 
Medelpunkten samt hemställan om ansvarsfrihet

Kommunalförbundet Medelpunkten Årsredovisning 2019



Tjänsteskrivelse, medelpunkten årsredovisning 2019

Revisionsberättelse 2019 

PWC:s granskningsrapport av Kommunalförbundet Medelpunkten årsredovisning 2019



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 84

Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt 
hemställan om ansvarsfrihet 
KS 2020.0185

Ärendet
Kommunförbundet Medelpunkten har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 2019-
12-31 som varit föremål för revisionsgranskning. För år 2019 redovisar 
kommunförbundet Medelpunkten ett resultat på +2,0 mnkr.
 
Årets totala intäkter var betydligt högre än budgeterat. Även försäljningsintäkter och 
verksamhetskostnader är högre men sammantaget är resultatförbättringen betydande 
mellan 2018 och 2019. Soliditeten har ökat från 21 till 26 procent.
 
Balanskravet är uppfyllt för 2019 och bedöms även kunna mötas för perioden 2020-2022.
 
I revisionsberättelsen nämns det att direktionen sammantaget bedöms ha bedrivit sin 
verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Revisionen tillstyrker att 
direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet och att 
årsredovisningen för år 2019 godkänns.

Beslutsunderlag
KSAU § 103/2020
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-05-06
Kommunförbundet Medelpunktens årsredovisning 2019
Revisionsrapport från PWC, granskning av årsredovisning 2019
Revisionsberättelse för 2019

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning 2019 för kommunförbundet Medelpunkten,
 
att bevilja förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetår 2019.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Anna Andresen (M) i handläggning och beslut i ärendet.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____
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Datum
2020-05-065-06

Beteckning
KS 2020.0185-720 xx

Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Kommunstyrelsen 

Yttrande avseende Årsredovisning 2019 för Medelpunkten

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har erhållit årsredovisning från kommunalförbundet 
Medelpunkten för år 2019 för att bilägga yttrande. 

Kommunförbundet Medelpunkten har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 
2019-12-31 som varit föremål för revisionsgranskning. 

Ärendet
För år 2019 redovisar kommunförbundet Medelpunkten ett resultat på +2,0 mnkr. 
Årets totala intäkter var betydligt högre än budgeterat. Även försäljningsintäkter och 
verksamhetskostnader är högre men sammantaget är resultatförbättringen betydande 
mellan 2018 och 2019. Soliditeten har ökat från 21 till 26 procent.

Balanskravet är uppfyllt för 2019 och bedöms även kunna mötas för perioden 2020-
2022.

I revisionsberättelsen nämns det att direktionen sammantaget bedöms ha bedrivit sin 
verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.

Revisionen tillstyrker att direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten beviljas 
ansvarsfrihet och att årsredovisningen för år 2019 godkänns. 

Beslutsunderlag/Bilagor
Kommunförbundet Medelpunktens årsredovisning 2019
Revisionsrapport från PWC, granskning av årsredovisning 2019
Revisionsberättelse för 2019



Datum
2020-05-06

Beteckning
KS 2020.0185-7

Ert datum Er beteckning

KS 2020.0185

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG.NR. PLUSGIRO
99 999 Kommunen Besöksgatan 3 099 – 98 76 54 vx 999999-0000 999 99-5

E-POST TELEFAX WEBPLATS BANKGIRO
kommunstyrelsen@kommunen.se 099-98 76 00 www.kommunen.se 999-0000

Förslag till beslut
Godkänna årsredovisning 2019 för kommunförbundet Medelpunkten. 

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen 
Kommunförbundet Medelpunkten 

Jan Enberg































Ärende 12  
Fråga avseende "Struktuellt 

hemlösa utan socialt behov"
KS 2020.0265

Sammanfattning
Kristdemokraterna har skickat in en fråga till socialnämndens ordförande där de undrar om 
Klippans kommun har några personer i den grupp som är kallad "Strukturellt hemlösa utan 
social behov". Och om så är fallet hur många individer, vuxna och barn det handlar om?

Beslutsunderlag
Fråga från KD, 2020-06-03

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse frågan besvarad.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Fråga 2020-06-03 till socialnämndens ordförande Anna Andresen avseende "Struktuellt hemlösa utan 
socialt behov"





Ärende 13  
Delgivningsärenden

Sammanfattning
Kommunfullmäktige delges följande ärenden:

- Länsstyrelsens beslut om ny ersättare för ledamot (MP) i kommunfullmäktige - Cecilia 
Örnemark är ny ersättare efter Mattias Lexenius.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.

 

 

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Beslut 2020-06-04 för utseende av ny ersättare Cecillia Örnemark (MP) i Kommunfullmäktige efter 
Mattias Lexenius (MP)
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