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VÄLKOMMEN

Datum och tid:  2021-03-03, kl  17:00-18:00
Plats: Regnbågen, Östra Teatergatan 7, Klippan

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet ska kalla sin personliga ersättare. 
Kallade till sammanträdet är kommunstyrelsens ledamöter, Tomas Rikse, Cecilia 
Christensen, Jan Enberg, Hanna Holm och Sara Persson. Kallelsen delges kommunstyrelsens 
ersättare.

Hans Bertil Sinclair (M)

Ordförande
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1. Val av justerare  

Ärendet i korthet
En justerare ska utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att utse NN att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
_____

2. Godkännande av dagordning  

Ärendet i korthet
Godkännande av dagordning föreligger.
 
Förlsag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.
_____

3. Redovisning av provtagning för narkotika i 
avloppsvattnet

Sara Persson 17:00

Sammanfattning
Klippans kommun har årligen sedan 2013 tagit prover på avloppsvattnet för 
narkotikaanalys. Prover har tagits vid ungefär samma tidpunkter på året vid vatten- 
och avloppsverken i Klippan och i Ljungbyhed.
 
Beslutsunderlag
Stabens tjänsteksrkrivelse, 2021-02-12
Sammanställning av analysrapporter rörande droger i avloppsvattnet år 2020
 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att notera informationen.
____
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4. Yttrande – Möjliga sträckningar för ny stambana 
Hässleholm - Lund

 

Sammanfattning
Klippans kommun har under samråd 2 yttrat sig i ärendet gällande korridor för 
möjlig sträckning av ny stambana mellan Hässleholm och Lund.
Inför samråd 3 har korridoren smalnats av till sju stycken mer precisa 
lokaliseringsalternativ. Av dessa sju alternativ är det tre som sträcker sig inom 
Klippans kommun och de tre alternativen påverkar Klippan på samma sätt då det 
enda som skiljer de tre åt är stationsläget i Lund.
 
Beslutsunderlag
KSAUA § 14/2021
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-05
Bilaga 1, Yttrande del av ny stambana Hässleholm – Lund, samråd 3, daterad 
2021-02-05
Yttrande höghastighetsjärnväg i Klippans östra kommundel, daterat 2020-06-18
 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att ställa sig bakom tekniska förvaltningens förslag, bilaga 1, Yttrande del av ny 
stambana Hässleholm – Lund, samråd 3, daterad 20210205, och
 
att översända detsamma till Trafikverket.

5. Antagande av nytt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnderna

 

Sammanfattning
Det nya förslaget innebär att reglementena är samlade i ett och samma dokument 
där den första delen innehåller sådant som är gemensamt för samtliga nämnder.
Därefter följer en del för respektive nämnd. Med ett gemensamt dokument för 
reglementena blir det mer överblickbart, vi får
mer enhetlighet och därmed en bättre kvalitetssäkring.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 16/2021
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-02-01
Kommundirektörens skrivelse, 2021-02-10
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna
SN § 106/2020
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BUN § 103/2020
KFN § 149/2020
PBN § 7/2021
 
Förslag till beslut
KSAU lämnar över ärendet till KS utan eget förslag till beslut.
 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att i nuläget inte tillmötesgå socialnämndens önskemål om ändrad 
ansvarsfördelning avseende hyreshantering inom särskilda boenden och bostäder 
med särskild service.
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att anta reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna, att börja gälla från och 
med 2021-04-01, samt
 
att nu gällande reglementen därmed upphör att gälla.

6. Översiktsplan Svalövs kommun 2021  

Sammanfattning
Svalövs kommun har tagit fram ett granskningsförslag för ny översiktsplan.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Alexandra von Post, daterad 2021-01-27
Granskningsförslag översiktsplan för Svalövs kommun
 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att inte ha några synpunkter på förslaget.

7. Detaljplan för del av fastigheten Herrevadskloster 2:3, 
Ny förskola i Ljungbyhed

 

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett Plan- och byggavdelningen i uppdrag att planera för en 
ny förskola inom Herrevadskloster 2:3. Området preciserades senare till norr om 
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friluftsbadet. Syftet med detaljplanen är möjliggöra uppförande av en ny förskola 
baserad på arbetet med förskolan Himlabacken.
 
Ärendet kommer att kompletteras med beslut från plan- och byggnämnden.
 
Beslutsunderlag
KSAU §18/2021
Tjänsteskrivelse från planarkitekten, 2021-02-05
Plankarta
Planbeskrivning
 
Förslag till beslut
Kommuntyrelse beslutar
 
att ställa ut förslaget för samråd.

8. Planuppdrag Stidsvig 1:88  

Sammanfattning
Fastighetsägaren till Stidsvig 1:88 har begärt planbesked för ca. 40 villor inom 
fastigheten.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 17/2021
Tjänsteskrivelse från planarkitekten, 2021-02-05
Karta Stidsvig 1:88
 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att ge ett positivt planbesked till fastighetsägaren för Stidsvig 1:88, och
 
att ge plan- och byggavdelningen i uppdrag att i samråd med fastighetsägaren 
påbörja planarbetet.

9. Delegeringsärenden  

Sammanfattning
Kansliavdelningen har sammanställt delegeringsärenden inför kommunstyrelsens 
sammanträde 2021-03-03.
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Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-02-23
 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att notera informationen.
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