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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2020-03-23, kl  19:00
Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet ska kontakta kansliavdelningen på 
kommunledning@klippan.se eller 0435-28107, 28505, 28103.

Gunilla Svensson (S)
Ordförande

Cecilia Christensen
Sekreterare

Kungörelsen är anslagen i laga ordning på kommunens anslagstavla ……………………
Intygar …………………………………………
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1. 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.

2. Föredragningslista  

Ärendet i korthet
Godkännande av föredragningslistan föreligger.

Förslga till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föredragningslistan.

3. Information om Klippans kommuns arbete med Covid-19 
(Coronaviruset)

 

Ärendet i korthet
Information med anledning av Covid-19.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.

4. Motion angående införande av barnperspektivet i 
tjänsteskrivelser

 

Sammanfattning
Kristdemokraterna har lämnat in en motion angående införande av 
barnperspektivet i skrivelser samt att varje nämnd ska redovia hur man arbetat 
utifrån barnkonventionens perspektiv i årsbokslutet.
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Beslutsunderlag
Kristdemokraternas motion, 2020-02-14

Förslag till beslut
kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen.

5. Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i socialnämnden 
för Liberalerna

 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige befiade 2020-02-24, Lars Roslund (L) från uppdraget som 
ersättare i socialnämnden. Val av ny ersättare bordlades.

Beslutsunderlag
KF § 13/2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att till ny ersättare i socialnämnden för innevarande mandatperiod utse Elisabeth 
Forsell.

6. Markanvisning avseende del av fastigheten Östra 
Ljungby 3:2, vid Bolestad

 

Sammanfattning
Kommunen har blivit kontaktad av Hökerum Logistikfastigheter AB som bedriver 
fastighetsutveckling för aktörer inom logistik- och e-handelsbranschen.
Avtalet avser mark inom verksamhetsplanen vid Bolestad norr om E4 i Östra 
Ljungby öster om väg 13.

Beslutsunderlag
KS § 34/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-04
Förslag på avtal
Kartskiss

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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att godkänna tekniska förvaltningens förslag till markanvisningsavtal avseende del 
av fastigheten Östra Ljungby 3:2
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna marköverlåtelseavtal med Hökerum i 
enlighet med riktlinjerna i markanvisningsavtalet.

7. Biblioteksplan 2020  

Sammanfattning
Klippans kommun är ålagda enligt bibliotekslagen att ha en biblioteksplan. 
Nuvarande plan gäller fram till 2019-12-31 och en ny måste tas fram. Eftersom en 
utredning kring kommuens skolbibliotektsverksamhet pågår önskar kultur- och 
fritidsförvaltningen avvakta med en ny plan gällande kommunens samtliga 
bibliotek. Därför föreslår man att nuvarande biblioteksplan förlängs med ett år, att 
gälla till och med 2020-12-31.

Beslutsunderlag
KS § 33/2020
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen, 2019-12-11
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 121, 2019-12-05.
Bibliioteksplan för Klippans kommun 2016-2019

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att förlänga nu gällande biblioteksplan med ett år, till 2020-12-21
 
att uppdra åt kultur- och fritdsnämnden att i samverkan med barn- och 
utbildningsnämnden ta fram en biblioteksplan för 2021-2024 för kommunens alla 
bibliotek.

8. Svar på motion om att erbjuda sommarjobb till 
kommunens ungdomar som fyllt 16 år

 

Sammanfattning
Vår Framtid – Klippan har inkommit med motion angående sommarjobb åt 
samtliga ungdomar fyllda 16 år i Klippans kommun och inom föreningslivet. 
Jobben ska främst vara inom samhällsnytta, och vara under tre veckor.

Beslutsunderlag
KS §37/2020
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HR-chefens tjänsteskrivelse 2020-01-07
Motion från Vår Framtid - Klippan

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen

9. Svar på motion om att byta namn på Musikskolan till 
Kulturskolan!

 

Sammanfattning
Kristdemokraterna har lämnat en motion om att byta namn på Musikskolan till 
Kulturskolan.
Motionen har skickats till kultur- och fritidsnämnden, som har inkommit med ett 
svar på motionen.

Beslutsunderlag
KS § 38/2020
KFN § 8/2020
Kristdemokraternas motion 2019-08-29

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att, med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens beskrivning i ärendet, anse 
motionen besvarad.

10. Svar på motion osynliggörande av delaktighet för 
medborgarna

 

Sammanfattning
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har lämnat in en motion med följande förslag:
1. Att i samtliga protokoll på kommunens hemsida ska bifogas beslutsunderlag som 
inte är sekretessbelagt.
2. Att i samtliga protokoll ska det framgå vilka som reserverat sig mot tagna beslut.
 
Kansliavdelningen har lämnat ett yttrande och föreslår med detta att motionen 
anses besvarad.

Beslutsunderlag
KS § 39/2020
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Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen 2020-01-22
Yttrande från kansliavdelningen 2020-01-22
Motion inkommen 2019-11-25

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

11. Delgivningsärenden  

Ärendet i korthet
Följande ärenden delges kommunfullmäktige:

- Granskningsrapport av upphandling, genomförande och uppföljning av 
investeringar
- Granksningsrapport gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna
- Granksningsrapport av verkställigheten av fullmäktiges beslut
- Sammansträdesprotokoll från överförmyndarnämnden 2020-02-25, § 106
- Årsredovisning 2019 för Söderåsens Miljöförbund

Förslag til beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.
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Ärende 1  
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 2  
Föredragningslista

Sammanfattning
Godkännande av föredragningslistan föreligger.

Förslga till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föredragningslistan.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet



Ärende 3  
Information om Klippans 

kommuns arbete med Covid-19 
(Coronaviruset)

Sammanfattning
Information med anledning av Covid-19.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet



Ärende 4  
Motion angående införande av 

barnperspektivet i 
tjänsteskrivelser

KS 2020.0074
Sammanfattning
Kristdemokraterna har lämnat in en motion angående införande av barnperspektivet i 
skrivelser samt att varje nämnd ska redovia hur man arbetat utifrån barnkonventionens 
perspektiv i årsbokslutet.

Beslutsunderlag
Kristdemokraternas motion, 2020-02-14

Förslag till beslut
kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Kristdemokraternas motion 2020-02-14. 





Ärende 5  
Fyllnadsval av uppdrag som 

ersättare i socialnämnden för 
Liberalerna

KS 2020.0058
Sammanfattning
Kommunfullmäktige befiade 2020-02-24, Lars Roslund (L) från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. Val av ny ersättare bordlades.

Beslutsunderlag
KF § 13/2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att till ny ersättare i socialnämnden för innevarande mandatperiod utse Elisabeth Forsell.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-02-24 § 13, Lars Roslund (L) avsägelse från uppdrag som 
ersättare i socialnämnden



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-02-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13

Lars Roslund (L) avsägelse från uppdrag som ersättare i 
socialnämnden 
KS 2020.0058

Ärendet
Lars Roslund (L) har begärt att få bli avsagd från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden.

Beslutsunderlag
Begäran om avsägelse från Lars Roslund, 2020-02-17

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att befria Lars Roslund (L) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

att bordlägga valet av ny ersättare för Liberalerna i socialnämnden.

Beslut skickas till 
Lars Roslund
Socialnämnden
Kansliet (Troman)
_____
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Ärende 6  
Markanvisning avseende del av 

fastigheten Östra Ljungby 3:2, vid 
Bolestad

KS 2020.0041
Sammanfattning
Kommunen har blivit kontaktad av Hökerum Logistikfastigheter AB som bedriver 
fastighetsutveckling för aktörer inom logistik- och e-handelsbranschen.

Avtalet avser mark inom verksamhetsplanen vid Bolestad norr om E4 i Östra Ljungby öster 
om väg 13.

Beslutsunderlag
KS § 34/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-04
Förslag på avtal
Kartskiss

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att godkänna tekniska förvaltningens förslag till markanvisningsavtal avseende del av 
fastigheten Östra Ljungby 3:2
 

att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna marköverlåtelseavtal med Hökerum i enlighet med 
riktlinjerna i markanvisningsavtalet.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-03-04 § 34, Markanvisning avseende del av fastigheten 
Östra Ljungby 3:2, vid Bolestad

Förslag till markanvisningsavtal del av fast. Östra Ljungby 3:2



Markanvisningsavtal bolestad

kartskiss bolestad

Registreringsbevis Hökerum



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34

Markanvisning avseende del av fastigheten Östra Ljungby 3:2, vid 
Bolestad 
KS 2020.0041

Ärendet
Kommunen har blivit kontaktad av Hökerum Logistikfastigheter AB som bedriver 
fastighetsutveckling för aktörer inom logistik- och e-handelsbranschen. Deras affärsidé 
innebär att de matchar ledig verksamhetsmark med aktörer inom branschen och sedan 
uppför och förvaltar behovsanpassade lokaler. Avtalet avser mark inom 
verksamhetsplanen vid Bolestad norr om E4 i Östra Ljungby öster om väg 13.
 
Förslag till markanvisningsavtal är upprättat och godkänt av Hökerum, se villkor i 
bifogade handlingar. Köpeskilling vid avrop av mark är satt till 200 kr/m², markområdet 
är totalt om ca 85 000 m². Markområdet är uppdelat i två områden, område 1 om ca 52 
000 m² och område 2 om ca 33 000 m². Marköverlåtelseavtal ska upprättas vid varje 
avrop och Hökerum ska betala förrättningskostnaden vid varje fastighetsbildnings-åtgärd.
Markanvisningsavtalet träder i kraft den 1 april 2020 och gäller till och med 31 mars 
2024.

Beslutsunderlag
KSAU §29/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-04
Förslag på avtal
Kartskiss

Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) och Robert Larsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige belsuta
 
att godkänna tekniska förvaltningens förslag till markanvisningsavtal avseende del av 
fastigheten Östra Ljungby 3:2
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna marköverlåtelseavtal med Hökerum i enlighet 
med riktlinjerna i markanvisningsavtalet.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____
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2020-02-04 Beteckning

Ert datum Er beteckning

Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida Bankgiro
264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00 0435-184 60 www.klippan.se 991-2122

Direkttelefon E-post PlusGiro 
förnamn.efternamn@klippan.se 829 79-6

Kommunstyrelsen

Förslag till markanvisningsavtal avseende del av fastigheten 
Östra Ljungby 3:2, markområde vid Bolestad öster om väg 
13

Bakgrund
Kommunen har blivit kontaktad av Hökerum Logistikfastigheter AB, nedan 
kallad Hökerum, som bedriver fastighetsutveckling för aktörer inom logistik- 
och e-handelsbranschen. Deras affärsidé innebär att de matchar ledig 
verksamhetsmark med aktörer inom branschen och sedan uppför och förvaltar 
behovsanpassade lokaler. Avtalet avser mark inom verksamhetsplanen vid 
Bolestad norr om E4 i Östra Ljungby öster om väg 13.

Trafik
Det pågår diskussioner mellan Kommunen och Trafikverket angående 
anslutningsväg för området till riksväg 13. Kommunen har inlett trafikutredning 
som ska ge förslag på lämplig utformning av vägens anslutning samt placering.

Markanvisning
Förslag till markanvisningsavtal är upprättat och godkänt av Hökerum, se 
villkor i bifogade handlingar. Köpeskilling vid avrop av mark är satt till 200 
kr/m², markområdet är totalt om ca 85 000 m². Markområdet är uppdelat i två 
områden, område 1 om ca 52 000 m² och område 2 om ca 33 000 m². 
Marköverlåtelseavtal ska upprättas vid varje avrop och Hökerum ska betala 
förrättningskostnaden vid varje fastighetsbildningsåtgärd. 
Markanvisningsavtalet träder i kraft den 1 april 2020 och gäller till och med 31 
mars 2024.

Förslag till beslut
1. Tekniska förvaltningens förslag till markanvisningsavtal avseende del av fastigheten 

Östra Ljungby 3:2 godkänns.
2. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att teckna marköverlåtelseavtal 

med Hökerum i enlighet med riktlinjerna i markanvisningsavtalet.

Tekniska förvaltningen

Monica Johansson



Markanvisningsavtal
1. Parter

Klippans kommun, nedan kallat Kommunen, 212000-0928, 264 80 Klippan

Hökerum Logistikfastigheter AB, nedan kallat Hökerum, 559209-3149, c/o Hökerum 

Fastigheter, Norra Strandgatan 5A, 523 44 Ulricehamn

2. Markanvisning

2.1 Hökerum får genom detta avtal ensamrätt att förhandla med Kommunen om ett 

markområde (nedan kallat Området) under tiden 2020-04-01-2024-03-31 (nedan kallad 

Bindningstiden). Området är markerat på bilaga 1 och är en del av fastigheten Östra 

Ljungby 3:2 och omfattar ca 85 000 m2 fördelat på två områden, område 1 ca 52 000 m² 

och område 2 ca 33 000 m². Hökerum har lämnat in ett förslag om att bygga ett 

logistikcenter inom Området innehållande totalt ca 35 000 – 40 000 m² fördelat på två 

eller flera byggnader vid full utbyggnad.

För Området finns en gällande detaljplan som är antagen 2009-03-31 och som Hökerum 

har att förhålla sig till i kommande byggnation. Det pågår diskussioner mellan 

Kommunen och Trafikverket angående anslutningsväg för området till riksväg 13. 

Kommunen har inlett trafikutredning som ska ge förslag på lämplig utformning av 

vägens anslutning samt placering. Kommunen avser att i trafikutredningen föreslå en 

tillfällig anslutningsväg tills den permanenta vägen kan nyttjas, efter initiativ från 

Trafikverket.

2.2 Markanvisningen innebär att Hökerum äger rätt att förvärva Området uppdelat på 

område 1 och område 2. Beroende på beviljande av bygglov äger Hökerum rätt att välja 

vilket av områdena, område 1 alternativt område 2, om förvärvas först. Kvarvarande 

område får inte förvärvas förrän byggnation är påbörjad inom det område som först 

förvärvats. Med påbörjad byggnation menas gjuten bottenplatta. Inför utnyttjande av 

markanvisningen ska Kommunen och Hökerum diskutera samt överenskomma om 
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gränslinjer, ytor m.m., för att uppnå rationella enheter avseende såväl den mark som ska 

överlåtas som kvarvarande mark.

Hökerum åtar sig att inom 1 år från det att kommunfullmäktiges beslut om 

markanvisning vunnit laga kraft lämna in en fullständig ansökan om bygglov för en 

byggnad, inom område 1 eller område 2 beroende på vilket som först förvärvas, om 

minst 18 000 m². Kommunen ska skyndsamt hantera det inkomna bygglovet (inom 8 

veckor) så att startbesked kan lämnas så fort som möjligt. Den angivna tiden för 

bygglovsprocessen förutsätter att Hökerum har haft underhandskontakter med Plan- och 

byggavdelningen under framtagandet av bygglovshandlingarna.

Kommunen har rätt att återta markanvisningen i dess helhet under den angivna 

Bindningstiden om Hökerum inte fullföljer projektet i enlighet med bygglovsansökan. 

Återtagen markanvisning ger inte Hökerum rätt till ersättning för nedlagda kostnader.

2.3 Markanvisningsavtalet ska fullföljas genom tecknande av marköverlåtelseavtal för 

område 1 respektive område 2 mellan parterna. Detta ska ske när Hökerum har beviljats 

bygglov och startbesked är lämnat. Sådant Marköverlåtelseavtal ska reglera 

marköverlåtelse, slutgiltig köpeskilling, och andra genomförandefrågor mellan Hökerum 

såsom exploatör och Kommunen. 

Om marköverlåtelseavtal inte kan träffas inom Bindningstiden står det Kommunen fritt 

att återta och besluta om en ny markanvisning till utomstående part. Förlängning av 

tiden för markanvisning kan dock medges av kommunen. Vid beviljande av förlängd 

bindningstid har kommunen rätt att villkora förlängningen med till exempel en 

vitesklausul. 

Hökerum förbinder sig, inom 2 år efter lämnat startbesked, ha en färdigställd byggnad 

om 18 000 m² inom område 1 eller område 2 beroende på vilket som först förvärvas. 

Om denna byggplikt inte uppfylls är Hökerum skyldig att omgående betala en 

tilläggsköpeskilling om 40 kr/m² tomtareal till Kommunen.
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Kommunen åtar sig att se till att Området som Hökerum förvärvar har tillgång till väg 

13 genom en provisorisk anslutningsväg senast i samband med att startbesked erhålles 

för Hökerum.  Om Hökerum väljer att förvärva område 2 före område 1 ska Hökerum 

själva bygga nödvändiga anslutningsvägar inom område 1, utmed väg 13, i samråd med 

kommunen tills de når anslutningen som kommunen anvisar. Permanent anslutningsväg 

enligt detaljplan är beroende av Trafikverkets om- och utbyggnad av väg 13.

Förbindelsepunkt för vatten och avlopp vid tomtgräns samt fördröjningsmagasin för 

dagvatten ska också vara utförda i samband med slutbeskedet och utföres samt bekostas 

av Kommunen. Drift och underhåll av fördröjningsmagasin och anslutningsväg ska 

utföras och bekostas av Kommunen.

2.4 Köpeskillingen uppgår till 200 kronor/m² mark och Hökerum ska betala 

förrättningskostnaden vid respektive fastighetsbildningsåtgärd. Kommunen lämnar in 

ansökan om avstyckning till Lantmäterimyndigheten.

Anläggningsavgift för vatten och avlopp ska erläggas av Hökerum och beräknas enligt 

gällande va-taxa vid tidpunkt för startbesked för respektive delområde.

2.5 Området upplåts i befintligt skick. Hökerum erinras om vikten av att noga undersöka 

fastighetens grundförhållanden. Under bindningstiden för markanvisning har Hökerum 

rätt att beträda Området för att göra de undersökningar som krävs efter kontakt med 

kommunens arrendator.

En tidigare gjord dagvatten- och geoteknisk undersökning för Området finns att tillgå, 

men eventuellt kommer den att behöva kompletteras.

2.6 Inom område 2 finns en stamdräneringsledning där den fortsatta funktionen behöver 

säkerställas. Kommunen åtar sig att förstärka ledningen så den fortsatta användningen 

av ledningen tryggas.

3. Övrigt
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3.1 Markanvisningsavtalet får överlåtas till svenskt bolag inom Hökerum 

Logistikfastigheter AB koncern, men Kommunen ska informeras om detta sker. 

Markanvisningsavtalet får inte överlåtas till utomstående part utan kommunens skriftliga 

godkännande.

3.2 Detta avtal förutsätter för sin giltighet godkännande från kommunfullmäktige.

3.3 Tvister med anledning av detta avtals tillkomst, tillämpning eller tolkning ska avgöras 

vid svensk domstol i enlighet med svensk rätt.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Klippan den       /       Ulricehamn den       /        

Klippans kommun Hökerum Logistikfastigheter AB

………………………………. …………………………………..
Hans-Bertil Sinclair Victor Ståhl 
Kommunstyrelsens ordf. Styrelseledamot

………………………………. ………………………………….
Tomas Rikse Linda Ståhl  
Kommundirektör Styrelseledamot
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Ärende 7  
Biblioteksplan 2020

KS 2016.1505
Sammanfattning
Klippans kommun är ålagda enligt bibliotekslagen att ha en biblioteksplan. Nuvarande plan 
gäller fram till 2019-12-31 och en ny måste tas fram. Eftersom en utredning kring kommuens 
skolbibliotektsverksamhet pågår önskar kultur- och fritidsförvaltningen avvakta med en ny 
plan gällande kommunens samtliga bibliotek. Därför föreslår man att nuvarande 
biblioteksplan förlängs med ett år, att gälla till och med 2020-12-31.

Beslutsunderlag
KS § 33/2020
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen, 2019-12-11
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 121, 2019-12-05.
Bibliioteksplan för Klippans kommun 2016-2019

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att förlänga nu gällande biblioteksplan med ett år, till 2020-12-21
 

att uppdra åt kultur- och fritdsnämnden att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden ta 
fram en biblioteksplan för 2021-2024 för kommunens alla bibliotek.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-03-04 § 33, Biblioteksplan 2020

"Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-19 § 171, Revidering av biblioteksplan

Biblioteksplan för Klippans kommun 2016-2019



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33

Biblioteksplan 2020 
KS 2016.1505

Ärendet
Klippans kommun är ålagda enligt bibliotekslagen att ha en biblioteksplan. Nuvarande 
plan gäller fram till 2019-12-31 och en ny måste tas fram. Eftersom en utredning kring 
kommuens skolbibliotektsverksamhet pågår önskar kultur- och fritidsförvaltningen 
avvakta med en ny plan gällande kommunens samtliga bibliotek. Därför föreslår man att 
nuvarande biblioteksplan förlängs med ett år, att gälla till och med 2020-12-31.
 
Kultur- och fritidsförvaltningen önskar även att kommunfullmäktige uppdrar åt kultur- 
och fritidsnämnden att i nära samverkan med barn- och utbildningsnämnden ta fram en 
biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i kommunen. att gälla år 2021-2024.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen, 2019-12-11
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 121, 2019-12-05.
Bibliioteksplan för Klippans kommun 2016-2019

Yrkanden
Christer Johansson (C) yrkar att frågan om integrerade skol- och folkbibliotek i 
kommundelarna Östra Ljungby och Ljungbyhed utreds och redovisas under ett särskilt 
avsnitt i biblioteksplanen som skall revideras och gälla fr.o.m. 2021.

Johan Petersson (S) yrkar avslag på Christer Johanssons tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar i första hand om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen gör det. I andra hand frågar ordföranden om 
kommunstyrelsen beslutar enligt Christer Johanssons tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att förlänga nu gällande biblioteksplan med ett år, till 2020-12-21
 
att uppdra åt kultur- och fritdsnämnden att i samverkan med barn- och 
utbildningsnämnden ta fram en biblioteksplan för 2021-2024 för kommunens alla 
bibliotek.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Reservation
Christer Johansson (C) reserverar sig mot belsutet till förmån för eget yrkande.
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2019-12-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 171

Revidering av biblioteksplan (2020-2023) 
KFN 2019.0210

Ärendet
Klippans kommun är ålagda enligt bibliotekslagen att ha en biblioteksplan. Nuvarande 
plan gäller fram till 2019-12-31 och en ny måste tas fram. Att ta fram en biblioteksplan är 
ett relativt stort arbete och skall omfatta såväl folk- som skolbiblioteksverksamheten.

En utredning kring kommunens skolbiblioteksverksamhet pågår och beräknas vara klart 
under Q1 2020. Resultatet av denna utredning ger ett bättre underlag för en välgrundad 
biblioteksplan varför kultur- och fritidsförvaltningen önskar avvakta med en ny 
biblioteksplan gällande kommunens samtliga bibliotek.

Kultur- och fritidsförvaltningen önskar med detta som bakgrund att nuvarande 
biblioteksplan förlängs ett år, att gälla till och med 2020-12-31. Förvaltningen önskar 
också att Fullmäktige uppdrar åt Kultur- och fritidsnämnden och förvaltningen att i nära 
samverkan med Barn- och utbildningsnämnden ta fram en biblioteksplan för folk- och 
skolbiblioteken i Klippans kommun att gälla år 2021-2024.
 
Beslutsunderlag     
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen, 2019-12-11.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 121, 2019-12-05.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar    
att föreslå Kommunfullmäktige att förlänga nu gällande biblioteksplan med ett år, till 
2020-12-31,
 
att föreslå Kommunfullmäktige att uppdra åt Kultur- och fritidsnämnden att i samverkan 
med Barn- och utbildningsnämnden ta fram en biblioteksplan för 2021-2024 för 
kommunens alla bibliotek.
_____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Bibliotekschef
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Ärende 8  
Svar på motion om att erbjuda 

sommarjobb till kommunens 
ungdomar som fyllt 16 år

KS 2018.0699
Sammanfattning
Vår Framtid – Klippan har inkommit med motion angående sommarjobb åt samtliga 
ungdomar fyllda 16 år i Klippans kommun och inom föreningslivet. Jobben ska främst vara 
inom samhällsnytta, och vara under tre veckor.

Beslutsunderlag
KS §37/2020
HR-chefens tjänsteskrivelse 2020-01-07
Motion från Vår Framtid - Klippan

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-03-04 § 37, Svar på motion om att erbjuda sommarjobb till 
kommunens ungdomar som fyllt 16 år

Vår Framtid - Klippans motion 2018-11-21.

Svar på motion



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37

Svar på motion om att erbjuda sommarjobb till kommunens 
ungdomar som fyllt 16 år 
KS 2018.0699

Ärendet
Vår Framtid – Klippan har inkommit med motion angående sommarjobb åt samtliga 
ungdomar fyllda 16 år i Klippans kommun och inom föreningslivet. Jobben ska främst 
vara inom samhällsnytta, och vara under tre veckor.
 
Att erbjuda samtliga ungdomar möjlighet till sommarjobb i enlighet med motionen är i 
dagsläget inte möjligt med de resurser kommunen har på HR och Arbete och utveckling, 
som tillsammans ansvarar för uppdraget.

Beslutsunderlag
KSAU § 23/2020
HR-chefens tjänsteskrivelse 2020-01-07
Motion från Vår Framtid - Klippan

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____
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Datum Beteckning

2020-01-07 Er beteckning

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

                       

Kommunfullmäktige

Svar på motion om att erbjuda sommarjobb till kommunens ungdomar som 
fyllt 16 år

Sammanfattning av ärendet
Vår Framtid – Klippan har inkommit med motion angående sommarjobb åt samtliga 
ungdomar fyllda 16 år i Klippans kommun och inom föreningslivet. Jobben ska 
främst vara inom samhällsnytta, och vara under tre veckor.

Ärendet
Klippans kommun erbjuder årligen sommarjobb åt 60 ungdomar under fyra 
sommarveckor. För många ungdomar är det den första riktiga kontakten med 
arbetslivet. Kommunen ackvirerar platser och handledare för sommarjobbarna och 
har redan idag svårigheter att få ihop samtliga 60 platser. För närvarande är det inte 
aktuellt att placera ungdomar i föreningar. 

Att erbjuda samtliga ungdomar möjlighet till sommarjobb i enlighet med motionen är 
i dagsläget inte möjligt med de resurser kommunen har på HR och Arbete och 
utveckling, som tillsammans ansvarar för uppdraget

Beslutsunderlag/Bilagor
HR-chefens tjänsteskrivelse 2020-01-07
Motion från Vår Framtid - Klippan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar
att avslå motionen.

Stefan Christiansson Tomas Rikse

HR-chef Kommundirektör



Ärende 9  
Svar på motion om att byta namn 
på Musikskolan till Kulturskolan! 

KS 2019.0435
Sammanfattning
Kristdemokraterna har lämnat en motion om att byta namn på Musikskolan till Kulturskolan.

Motionen har skickats till kultur- och fritidsnämnden, som har inkommit med ett svar på 
motionen.

Beslutsunderlag
KS § 38/2020
KFN § 8/2020
Kristdemokraternas motion 2019-08-29

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att, med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens beskrivning i ärendet, anse motionen 
besvarad.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-03-04 § 38, Svar på motion om att byta namn på 
Musikskolan till Kulturskolan! 

Kristdemokraternas motion 2019-08-29.

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-01-29, § 8 Yttrande över motion om att byta namn på 
Musikskolan till Kulturskolan.

Avdelningschef Anders Björkqvists förslag till beslut 2020-01-20. 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38

Svar på motion om att byta namn på Musikskolan till Kulturskolan! 
KS 2019.0435

Ärendet
Kristdemokraterna har lämnat en motion om att byta namn på Musikskolan till 
Kulturskolan.
 
Motionen har skickats till kultur- och fritidsnämnden, som har inkommit med ett svar på 
motionen där nämnden i grunden är positiva till att omforma Musikskolan till en 
Kulturskola, men att medel för att bedriva en kulturskola inte finns.
Nämnden har tidigare år sökt statligt bidrag för att skapa en grund för en framtida 
utveckling av en kulturskola där ämnen som drama/teater, musikterapi, rytmik, media, 
esport mm har testats. Idag är inga av dessa ämnen igång eftersom nämnden inte har 
något aktivt bidrag för det. För att verksamheten ska kallas Kulturskola bör det finnas fler 
ämnen än musik.

Beslutsunderlag
KSAU §32/2020
KFN § 8/2020
Kristdemokraternas motion 2019-08-29
 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att, med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens beskriving i ärendet, anse motionen 
besvarad.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-01-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8

Yttrande - Remiss av motion om att byta namn på Musikskolan till 
Kulturskolan 
KFN 2019.0201

Ärendet
Kultur – och fritidsnämnden har 2019-11-13 från Kommunstyrelsen fått rubricerade 
ärende för yttrande.

Under flera års tid har det pågått en diskussion om att omvandla Klippans Musikskola till 
Kulturskola. Detta har skett både genom partipolitiska motioner och 
tjänstemannaäskanden. Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till att omforma 
Musikskolan till en Kulturskola. Vi tror att det skulle kunna bli till stort gagn för 
Klippans invånare. Fler ämnen med ett bra urval kan skapa en större mångfald av 
aktiviteter för Klippans unga.

Under ett antal år har det funnits ett statligt utvecklingsbidrag för musik- och 
kulturskolor, detta har sökts årligen. Med utgångspunkt i intresset för att skapa en 
kulturskola i Klippan har ambitionen i ansökningarna varit att skapa en grund för en 
framtida utveckling av en kulturskola. Det har testats ämnen som drama/teater, 
musikterapi, rytmik, media, skapande/maker, öppen musikverksamhet och e-sport. I 
dagsläget har vi inga ämnen av dessa igång eftersom vi inte har något aktivt bidrag för 
det. Det statliga bidraget har varit ett utvecklingsbidrag och inte ett driftsbidrag.
Traditionellt bör det finnas fler ämnen än musik för att kalla sig kulturskola. Dessutom 
finns det en stor vinst i att flera konstformer får en möjlighet att arbeta tillsammans med 
alla synergieffekter det kan ge. Hänvisar till den Statliga utredning som gjordes 
1995(1995:84) och dess tillhörande kulturutredning.

En särskild studie som Kulturutredningen låtit genomföra visar att ett tjugotal kommuner 
hade våren 1994 någon form av kulturskola. Ytterligare drygt 25 kommuner hade långt 
framskridna planer på att införa kulturskola. Det som kännetecknar dessa är att de 
erbjuder frivillig och regelbunden undervisning i åtminstone tre av uttrycksformerna 
musik, bildkonst, teater, dans och film/video efter skoldagens slut. En ambition är vidare 
att en integration mellan olika konstnärliga uttrycksformer ska komma till stånd. Därmed 
blir verksamheten i kulturskolor projektinriktad och tar sin utgångspunkt i de ungas egna 
erfarenheter. Betoningen på samverkan och kreativitet blir mer framträdande än betoning 
på reproduktion av färdigskriven musik, något som i hög grad hittills präglat 
Musikskolans arbetssätt.

I dagens budget finns inte medel till att bedriva en kulturskola utan vill man se en sådan 
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-01-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

utveckling bör medel tillföras.

Kultur- och fritidsförvaltningen yrkar på avslag för motionen men ser med tillförsikt fram 
mot en utveckling till Kulturskola.
 
Beslutsunderlag      
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 6, 2020-01-15.
Tjänsteskrivelse från avd.chef kultur, 2020-01-07.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar       
att ställa sig bakom förvaltningens yttrande,
 
att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.
_____

Beslut skickas till 
Avd.chef kultur
Kommunstyrelsen
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Datum
2020-01-20

Beteckning
KFN 2019.0201-3

Ert datum Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

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

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande - Remiss av motion om att byta namn på Musikskolan till 
Kulturskolan

Ärendet
Kultur – och fritidsnämnden har 2019-11-13 från Kommunstyrelsen fått rubricerade ärende 
för yttrande.

Under flera års tid har det pågått en diskussion om att omvandla Klippans Musikskola till 
Kulturskola. Detta har skett både genom partipolitiska motioner och 
tjänstemannaäskanden. Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till att omforma 
Musikskolan till en Kulturskola. Vi tror att det skulle kunna bli till stort gagn för Klippans 
invånare. Fler ämnen med ett bra urval kan skapa en större mångfald av aktiviteter för 
Klippans unga.
Under ett antal år har det funnits ett statligt utvecklingsbidrag för musik- och kulturskolor, 
detta har sökts årligen. Med utgångspunkt i intresset för att skapa en kulturskola i Klippan 
har ambitionen i ansökningarna varit att skapa en grund för en framtida utveckling av en 
kulturskola. Det har testats ämnen som drama/teater, musikterapi, rytmik, media, 
skapande/maker, öppen musikverksamhet och e-sport. I dagsläget har vi inga ämnen av 
dessa igång eftersom vi inte har något aktivt bidrag för det. Det statliga bidraget har varit 
ett utvecklingsbidrag och inte ett driftsbidrag.
Traditionellt bör det finnas fler ämnen än musik för att kalla sig kulturskola. Dessutom finns 
det en stor vinst i att flera konstformer får en möjlighet att arbeta tillsammans med alla 
synergieffekter det kan ge. Hänvisar till den Statliga utredning som gjordes 1995(1995:84) 
och dess tillhörande kulturutredning.

En särskild studie som Kulturutredningen låtit genomföra visar att ett tjugotal kommuner 
hade våren 1994 någon form av kulturskola. Ytterligare drygt 25 kommuner hade långt 
framskridna planer på att införa kulturskola. Det som kännetecknar dessa är att de erbjuder 
frivillig och regelbunden undervisning i åtminstone tre av uttrycksformerna musik, 
bildkonst, teater, dans och film/video efter skoldagens slut. En ambition är vidare att en 
integration mellan olika konstnärliga uttrycksformer ska komma till stånd. Därmed blir 
verksamheten i kulturskolor projektinriktad och tar sin utgångspunkt i de ungas egna 
erfarenheter. Betoningen på samverkan och kreativitet blir mer framträdande än betoning 
på reproduktion av färdigskriven musik, något som i hög grad hittills präglat Musikskolans 
arbetssätt.



Datum
2020-01-20

Beteckning
KFN 2019.0201-3

Ert datum Er beteckning

KFN 2019.0201

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

I dagens budget finns inte medel till att bedriva en kulturskola utan vill man se en sådan 
utveckling bör medel tillföras.

Kultur- och fritidsförvaltningen yrkar på avslag för motionen men ser med tillförsikt fram 
mot en utveckling till Kulturskola.

Beslutsunderlag/Bilagor
Lägg till beslutsunderlag här

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslut skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Anders Björkqvist Arne Amnér
Avdelningschef, Kultur Förvaltningschef



Ärende 10  
Svar på motion osynliggörande av 

delaktighet för medborgarna
KS 2019.0550

Sammanfattning
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har lämnat in en motion med följande förslag:

1. Att i samtliga protokoll på kommunens hemsida ska bifogas beslutsunderlag som inte är 
sekretessbelagt.

2. Att i samtliga protokoll ska det framgå vilka som reserverat sig mot tagna beslut.

 

Kansliavdelningen har lämnat ett yttrande och föreslår med detta att motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag
KS § 39/2020
Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen 2020-01-22
Yttrande från kansliavdelningen 2020-01-22
Motion inkommen 2019-11-25

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-03-04 § 39, Svar på motion osynliggörande av delaktighet 
för medborgarna - Remiss  

Kenneth Dådring och Lena Landin (VF) motion 2019-11-21. 

Svar på motion om beslutsunderlag och reservationer i protokoll

Yttrande i motion om beslutsunderlag och reservationer i protokoll





PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39

Svar på motion osynliggörande av delaktighet för medborgarna - 
Remiss 
KS 2019.0550

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har lämnat in en motion med följande förslag:
1. Att i samtliga protokoll på kommunens hemsida ska bifogas beslutsunderlag som inte 
är sekretessbelagt.
2. Att i samtliga protokoll ska det framgå vilka som reserverat sig mot tagna beslut.
 
Kommunfullmäktige remitterade 2019-11-25 motionen till kommunstyrelsen för 
yttrande.
 
Kansliavdelningen har lämnat ett yttrande och föreslår med detta att motionen anses 
besvarad.

Beslutsunderlag
KSAU § 34/2020
Tjänsteutlåtande från kansliavdelningen 2020-01-22
Yttrande från kansliavdelningen 2020-01-22
Motion inkommen 2019-11-25

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____
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Datum
2020-01-22

Beteckning
132426

Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

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

Kommunfullmäktige

Svar på motion om beslutsunderlag och reservationer i protokoll

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har lämnat in en motion med följande förslag:

1. Att i samtliga protokoll på kommunens hemsida ska bifogas beslutsunderlag som 
inte är sekretessbelagt.
2. Att i samtliga protokoll ska det framgå vilka som reserverat sig mot tagna beslut.

Kommunfullmäktige remitterade 2019-11-25 motionen till kommunstyrelsen för 
yttrande.

Kansliavdelningen har lämnat ett yttrande och föreslår med detta att motionen anses 
besvarad.

Beslutsunderlag/Bilagor
Tjänsteutlåtande från kansliavdelningen 2020-01-22
Yttrande från kansliavdelningen 2020-01-22
Motion inkommen 2019-11-25

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.

Beslut skickas till
Motionärerna
Kommunikationsavdelningen (för kännedom)

Cecilia Christensen
Kanslichef
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Kommunfullmäktige

Yttrande angående Yttrande i motion om beslutsunderlag 
och reservationer i protokoll

Bakgrund
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har lämnat in en motion med förslag att 
samtliga protokoll på kommunens hemsida ska bifogas beslutsunderlag 
som inte är sekretessbelagt, samt att det i samtliga protokoll ska framgå 
vilka som reserverat sig mot tagna beslut. Kommunstyrelsen har fått 
motionen för yttrande.

Från årsskiftet 2018/2019 publiceras inte beslutsunderlag tillsammans med 
protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder, på 
kommunens hemsida. En och samma handling kan både vara en offentlig 
allmän handling som ska lämnas ut vid förfrågan och samtidigt en 
handling med uppgifter som inte kan publiceras på hemsidan med 
hänvisning till Dataskyddsförordningen. Nedan redogörs för de olika 
lagrum som styr hur och vilka handlingar och uppgifter som kan lämnas ut 
eller publiceras på internet. De lagar vi har att förhålla oss till är 
Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen samt 
Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Olika lagrum
Tryckfrihetsförordningens 2 kap (1949:105) reglerar allmänna handlingars 
offentlighet; vad som kan anses vara en handling, vad som är en allmän 
handling, när en handling anses vara inkommen eller upprättad samt hur 
och när en allmän offentlig handling ska lämnas ut vid begäran. 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) innehåller bestämmelser om 
myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande av allmänna 
handlingar, tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att 
lämna ut vissa allmänna handlingar på grund av sekretess. Detta innebär 
bl.a. begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar som följer av 
tryckfrihetsförordningen.

Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde ikraft 2018-05-25 och ersätter vår 
tidigare personuppgiftslag (PUL). Ett av syftena med Dataskydds-
förordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och 
friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Med 
personuppgifter avses varje upplysning som kan identifiera en fysisk 
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person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra 
uppgifter, kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är 
personnummer, namn, adress men det kan även vara bild, ljudupptagning, 
registreringsnummer eller fastighetsbeteckning.

Dataskyddsförordningen fastställer att personuppgifter bara får samlas in 
för berättigade ändamål som inte är alltför allmänt hållna och att mängden 
uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. 
Uppgifterna får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med 
dessa ändamål och inte heller sparas längre än nödvändigt. 

Dataskyddsförordningen hindrar inte myndigheter att lämna ut allmänna 
handlingar i pappersform. Dock gäller dataskyddsförordningen för digitalt 
utlämnade som till exempel via epost eller internet.

Datainspektionen kan utfärda reprimander om en pågående behandling av 
personuppgifter bryter mot bestämmelserna och kan dessutom förelägga 
att myndigheten måste upphöra med en viss behandling. En myndighete 
kan även påföras sanktionsavgift. För mindre allvarliga överträdelser ska 
avgiften uppgå till högst 5 miljoner kronor och för allvarligare 
överträdelser till högst 10 miljoner kronor.

Det är varje myndighets övergripande ansvar att se till att 
personuppgiftslagstiftningen följs, därför kommer det inte i lag regleras 
hur personuppgifter ska hanteras vid publicering. Kommunens 
dataskyddsombud, JP InfoNet, menar att en bedömning av om 
publiceringen strider mot personuppgiftslagstiftningen måste göras från 
fall till fall. Deras rekommendation är att ”Eftersom att rättsläget ännu är 
osäkert, är vår rekommendation att ta det säkra före det osäkra.”

Kommunjämförelse
Vid en kort överblick i de angränsande kommunerna visar det sig att 
kommunerna Perstorp, Åstorp, Bjuv och Klippan publicerar protokoll och 
handlingar på liknande sätt; protokollen publiceras utan tillhörande 
beslutsunderlag, fullmäktiges kungörelse/kallelse publiceras dock med 
tillhörande beslutsunderlag. Kommunerna har inga webbdiarium. Övriga 
kommuner såsom Ängelholm, Svalöv, Höör, Båstad, Helsingborg, Eslöv 
och Lomma publicerar beslutsunderlag via webbdiarium och/eller 
sammanträdesportaler.

Ställningstagande och framtid gällande publicering av 
beslutsunderlag
Precis som motionärerna skriver är öppenhet och transparens av stor vikt 
för medborgarnas möjlighet till delaktighet och för att skapa ett 
förtroendekapital mellan medborgare och kommun/förtroendevalda. 
Kommunen ska så långt det är möjligt, utifrån givna lagar, verka för att 
medborgarna på ett enkelt sätt ska kunna ta del av beslut och andra 
handlingar.
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Dataskyddsförordningens ikraftträdande den 25 maj 2018 medförde att alla 
handlingar som publicerades på hemsidan skulle behöva korrekturläsas för 
att manuellt ta bort personuppgifter. För att öka insynen i kommunens 
handlingar har kansliavdelningen istället önskemål om att införa 
webbdiarium. Det är ett mer rättssäkert verktyg för att publicera 
handlingar än att manuellt GDPR-maska och publicera beslutsunderlag 
tillhörande protokoll. Ett webbdiarium är kopplat till registrering av 
handlingar vilket medför att en handling blir bedömd utifrån Offentlighets- 
och sekretesslag och Dataskyddsförordning direkt vid registrering. 
Antingen publiceras hela handlingen, utifrån att den är allmän och 
offentlig, eller så publiceras den inte alls med hänvisning till att den 
antingen innehåller sekretessuppgifter eller personuppgifter. Det hade 
medfört att alla handlingar som inte innehåller personuppgifter eller 
sekretess bland beslutsunderlagen blir publicerade när de är upprättade 
eller inkomna.

I webbdiariet bör det synas varför en handling inte finns publicerad, dvs 
hänvisning till sekretess eller GDPR. Det bör i detta sammanhang även 
upplysas om att en handling som inte är publicerad på grund av GDPR 
mycket väl kan vara en allmän offentlig handling som kan lämnas ut vid 
förfrågan.

Kansliavdelningen har nyligen upphandlat ny supportleverantör till 
kommunens gemensamma dokument- och ärendehanteringssystemet. Ett 
första uppdrag blir att undersöka ifall det finns möjlighet till webbdiarium 
i det system vi har idag som heter Platina.

Kansliavdelningen kommer under 2020 göra ny upphandling avseende ett 
dokument- och ärendehanteringssystem och ställer i detta sammanhang 
krav om bl.a. webbdiarium. 

Kansliavdelningen kommer även se till att hemsidan uppdateras med 
tydligare information om hur man som medborgare kan ta del av 
beslutsunderlag tillhörande protokoll. Protokollen kan också i vissa fall 
vara utförligare vad gäller sammanfattning av ärendet.

Reservationer i protokoll
Vad gäller reservationer i protokoll ska det självklart i samtliga protokoll 
framgå vilka som reserverat sig mot tagna beslut. Har fel begåtts 
uppmanas kontakt med kansliavdelningen för rättelse.

Cecilia Christensen
Kanslichef



Ärende 11  
Delgivningsärenden

Sammanfattning
Följande ärenden delges kommunfullmäktige:

- Granskningsrapport av upphandling, genomförande och uppföljning av investeringar

- Granksningsrapport gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna

- Granksningsrapport av verkställigheten av fullmäktiges beslut

- Sammansträdesprotokoll från överförmyndarnämnden 2020-02-25, § 106

- Årsredovisning 2019 för Söderåsens Miljöförbund

Förslag til beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.

 

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Revisorernas remiss 2020-02-24.

Granskningsrapport av upphandling, genomförande och uppföljning av investeringar. 

Revisorernas remiss 2020-02-24.

Granskningsrapport gällande kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna. 

Revisorernas remiss 2020-02-24. 

Granskningsrapport av verkställigheten av fullmäktiges beslut.

Överförmyndarnämnden 4K - Sammanträdesprotokoll 2020-02-25, § 106.



Söderåsens miljöförbund - Protokoll 2020-03-03, § 21 Årsredovisning 2019
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