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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2020-10-26, kl  18:00
Plats: Spontanytan, Sågenhuset

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 NN och NN att jämte ordföranden justera dagens protokoll

2. Godkännande av dagordning  

Ärendet i korthet
Godkännande av dagordning föreligger.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna dagordningen.

3. Delårsrapport Klippans kommun per den 2020-08-31 Jan Enberg 18:00

Sammanfattning
Delårsrapport för Klippans kommun har upprättats per 2020-08-31. Rapporten 
redogör för verksamhet och ekonomi under perioden fram till 2020-08-31 och den 
förväntade utvecklingen under resten av verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
KS § 127/2020
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2020-09-21
Delårsrapport Klippans kommun per den 2020-08-31

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapport för Klippans kommun per 2020-08-31.

4. Granskning av delårsrapport per 2020-08-31 Irene Dahl 18:15
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Sammanfattning
Revisorerna har granskat delårsrapporten per 2020-08-31. Uppdraget har varit att 
bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål 
kommunfullmäktige beslutat om.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-10-16
Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2020-10-12
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2020-08-31

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.

5. Upphandling Bostad med särskild service  

Sammanfattning
Socialnämnden ser ökande volymer inom insatsen bostad med särskild service, 
LSS. Klippans kommun är därför i behov av ett utökat antal platser.
Effekten av de ökade volymerna blir således att socialnämnden är i behov av nya 
resurser under sista kvartalet 2020 samt i driftsbudgeten 2021 för att klara 
finansieringen av en ny bostad med särskilt service.
 
Beslutsunderlag
KS § 132/2020
Tjänsteskrivelse, förändringar bostad med särskild service, 2020-06-03
Beräkningsexempel LSS-utjämningen
Kommentarer potentiella effekter på LSS-utjämningen
SN § 57/2020
KSAU § 112/2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslustar

att socialnämnden beviljas tilläggsanslag i 2020 års driftbudget med 1.250 tkr för 
finansiering av sex nya LSS-platser under årets resterande tre månader 
(helårseffekten är 5.000 tkr)
 
att finansiering 2020 sker genom att belasta årets resultat

att frågan om utökning av socialnämndens ram 2021 med 5.000 tkr, för 
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helårsfinansiering av LSS-platserna, hänskjuts till behandlingen av 2021 års 
kompletteringsbudget.
 

6. Sammanträdestider 2021  

Sammanfattning
Kansliavdelningen lämnar förslag till sammanträdesdatum för 
kommunfullmäktige för år 2021.

Beslutsunderlag
KS § 138/2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa följande sammanträdestider för år 2021:

Kommunfullmäktige måndagar kl. 19.00
25 januari                       27 september
22 februari                     25 oktober
22 mars                         22 november
26 april                          20 december
24 maj
28 juni

7. Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut

 

Sammanfattning
Verkställigheten av komunfullmäktiges beslut från 2020-01-01 redovisas.

Beslutsunderlag
KS § 137/2020
Redovisning av beslut, 2020-08-31

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.
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8. Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts 
under 2020

 

Sammanfattning
Två gånger årligen, april och oktober, ska en redovisning till kommunfullmäktige 
göras av inlämnade motioner vars beredning ej slutförts. Kansliavdelningen har 
sammanställt en lista över motionerna med beskrivning av var ärendet ligger.

Beslutsunderlag
KS § 136/2020
Redovisning av motioner

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.

9. 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.
 
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
KS § 37/2020
HR-chefens tjänsteskrivelse 2020-01-07
Motion från Vår Framtid - Klippan

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

10. Svar på motion om att byta namn på Musikskolan till 
Kulturskolan!
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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 där nämnden i grunden är positiva till att omforma Musikskolan 
till en Kulturskola, men att medel för att bedriva en kulturskola inte finns.

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.

11. 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
Yttrande från kansliavdelningen 2020-01-22
Motion inkommen 2019-11-25

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.
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12. Svar på motion om funktionshinderspolitiska planer, 
strategier och mål

 

Sammanfattning
Vår Framtid har inkommit med en motion om funktionshinderpolitiska planer, 
strateriger och mål. Motionärerna yrkar på att ta fram kommunala planer, strategier 
och mål för kommunens funktionshinderpolitik samt att det i upphandlingar och 
beslut alltid ska finnas med ett funktionshinderperspektiv.

I ärendet föreligger ett svar från kansliavdelningen.

Beslutsunderlag
KS § 52/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2020-02-12
Kenneth Dådring m.fl. (VF) motion 2019-11-21.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

13. Svar på motion om att öka kunskapen om 
funktionshinder, funktionsnedsättning och bemötande

 

Sammanfattning
Vår Framtid har inkommit med en motion om där man yrkar att arrangera 
utbildningar för politiker och tjänstemän i ”FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning” samt i de funktionshinderpolitiska målen och 
att inom kommunen erbjuda utbildningar i funktionshinderkunskap, exempelvis 
olika funktionsnedsättningar och i bemötande.

Beslutsunderlag
KS § 53/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-02-19
Motion Kenneth Dådring m.fl. (VF) 2019-12-13

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

14. Svar på motion om att Klippans kommun utreder  
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arbetsdirektiv samt skyndsamt anställer en 
handikappkonsulent

Sammanfattning
Vår Framtid har inkommit med en motion att utreda arbetsdirektiv samt skyndsamt 
anställa en hadikappkonsulent. I ärendet föreligger ett svar från kansliavdelningen.

Beslutsunderlag
KS § 54/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2020-02-20
Kenneth Dådring (VF) m.fl. motion 2018-12-17

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

15. Svar på motion om miljötänkande vid samtliga av 
kommunens renoveringar och nybyggnationer

 

Sammanfattning
Vår framtid – Klippan har lämnat in en motion om miljötänkande vid samtliga av 
kommunens renoveringar och nybyggnationer.
Fastighetsavdelningen har tagit fram ett svar på motionen med förslag att anse 
motionen besvarad.

Beslutsunderlag
KS § 55/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-03
Motion från Vår Framtid 2019-09-19

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad

16. Svar på motion om parkeringssituation vid 
Torggatan/Brandstation

 

Sammanfattning
Vår Framtid – Klippan har 2018-12-17 inkommit med en motion där man yrkar att 
Klippans kommun ser över parkeringssituationen vid Torggatan och brandstationen 
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samt skapar fler parkeringsplatser i angivet område då det i området finns många 
nya bostäder, två förskolor, en grundskola och en gymnasieskola.
 
I ärendet föreligger ett svar från planarkitekten.

Beslutsunderlag
KS § 70/2020
Planarkitektens tjänsteskrivelse, 2020-03-03
Karta Torggatan, Brandstationen
Vår Framtids motion 2018-12-13

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

17. Svar på motion om att införa integrationsplikt i Klippans 
kommun

 

Sammanfattning
Åsa Edvardsson (SD) har 2018-01-09 inkommit med en motion avseende att införa 
integrationsplikt i Klippans kommun. I motionen yrkas att det införs 
integrationsplikt i Klippans kommun samt att det ska medföra konsekvenser om 
man inte fökjer planen, såsom indraget bidrag.
 
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen.

Beslutsunderlag
KS § 71/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-04-09
BUN § 121/2018
Åsa Edvardssons motion 2018-01-09

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

18. Svar på motion om att avsätta mark för odlingslotter 
Klippans medborgare

 

Sammanfattning
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Vår framtid – Klippan har 2018-11-23 inkommit med motion om att undersöka 
möjligheten för att avsätta mark för odlingslotter i Klippans, Ljungbyheds och Ö 
Ljungbys närområden.
 
I ärendet föreligger svar från gata- och parkchefen.

Beslutsunderlag
KS § 72/2020
Gata- och parkchefens tjänsteksrivelse 2020-04-16
Vår framtids motion 2018-11-21

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen då det inte finns resurser för att öka kommunens åtaganden.

19. Svar på motion om gång- och cykelväg Östra Ljungby-
Klippan-Ljungbyhed-Söderåsen/Skäralid

 

Sammanfattning
Vår framtid Klippan har 2019-05-24 inkommit med motion om att ta fram en plan 
för hur och när en sammanlänkad gång/cykelväg mellan Ö Ljungby-Klippan-
Ljungbyhed-Söderåsen/Skäralid ska kunna genomföras.
 
I ärendet finns ett svar från Gata- och parkavdelningen.

Beslutsunderlag
KS § 85/2020
Gatu- och parkavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-04-22
Motion från Vår Framtid, 2019-05-24

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad då en RTI-ansökan om en cykelplan för den tänkta 
sträckningen har lämnats in till Trafikverket.

20. Svar på motion om att Skolverkets regler gällande 
användning av registerkontroll, i verksamheter där det är 
obligatoriskt, skall följas utan något undantag.

 

Sammanfattning
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Christina Petersson och Åsa Edvardsson (SD) har 2019-04-23 lämnat in en motion 
med följande förslag till beslut:
att Skolverkets regler gällande registerutdrag efterföljs i Klippans kommun,
 
att berörda nämnder kontrollerar och åtgärdar ev. brister och i de fall inte 
registerutdrag kunnat erhållas omplaceras berörd personal,
 
att Klippans kommun uppdaterar berörd personals registerutdrag vart tredje år.
 
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har lämnat ett 
yttrande.
HR-avdelningen har också yttrat sig över motionen.

Beslutsunderlag
KS § 118/2020
Tjänsteskrivelse från HR-avdelningen 2020-05-15
Protokollsutdrag BUN 2020-04-16, § 42
Motion från Christina Petersson inkommen 2019-04-23

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad vad gäller de två första att-satserna, samt
 
att avslå tredje att-satsen.

21. Svar på motion om digital skyltning  

Sammanfattning
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har 2019-05-24 lämnat in en motion om digital 
skyltning i kommunen där man yrkar följande:
 
1. Att det tas fram ett förslag på hur en sammanlänkad digital skyltning skulle 
kunna
möjliggöras.
2. Att denna skyltning skulle omfatta Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby.
3. Att det i förslaget också ingår hur en eventuell extern finansiering skulle kunna 
möjliggöras.
 
Kansliavdelningen har tagit fram ett svar på motionen.

Beslutsunderlag
KS § 119/2020
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Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2019-08-07
Motion från Vår Framtid, 2019-05-24

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

22. Svar på motion från SD om att införa förbud mot religiös 
klädsel í för- och grundskolor i Klippans kommun.

 

Sammanfattning
Sverigedemokraterna Marie Brink och Åsa Edvardsson har inkommit med motion 
med yrkande om förbud mot religiös klädsel i för – och grundskolor för både elever 
och skolpersonal.
 
Motionen har översänts till barn- och utbildningsnämnden samt till HR-
avdelningen för svar.
Både barn- och utbildningsnämnden och HR-avdelningen hänvisar till att ett sådant 
införande som motionärerna syftar till strider mot diskrimineringslagen, men även 
religions- och yttrandefriheten enligt Europakonventionen samt regeringsformen.

Beslutsunderlag
KS § 120/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-07-06
HR-avdelningens skrivelse, 2020-01-07
BUN § 35/2020
Skolchefens yttrande, 2020-05-05
Motion, 2019-10-08

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avlså motionen.

23. Svar på motion gällande ett digitalt nyckelsystem  

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har fått en motion angående nyckelskåp och digitala 
nycklar, där Sverigedemokraterna yrkar på – Att ge i uppdrag åt Tekniska 
förvaltningen att se över vårt nyckelsystem, därefter redovisa hur många 
nyckelskåp och nycklar som finns i Klippans kommuns ägda fastigheter. Tekniska 
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förvaltningen ska även ta fram en plan på hur vi byter ut nycklar mot ett digitalt 
nyckelsystem.
 
I ärendet föreligger ett svar från tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen, med 
förslaget att anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
KS § 135/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-13
Motion från Sverigedemokraterna om digitalt nyckelsystem

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

24. Delgivningsärenden  

Ärendet i korthet
Kommunfullmäktige delges information om följande ärenden:
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Ärende 1  
Val av justerare

Sammanfattning
Val av justerare föreligger.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse NN och NN att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet



Ärende 2  
Godkännande av dagordning

Sammanfattning
Godkännande av dagordning föreligger.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna dagordningen.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet



Ärende 3  
Delårsrapport Klippans kommun 

per den 2020-08-31
KS 2020.0349

Sammanfattning
Delårsrapport för Klippans kommun har upprättats per 2020-08-31. Rapporten redogör för 
verksamhet och ekonomi under perioden fram till 2020-08-31 och den förväntade 
utvecklingen under resten av verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
KS § 127/2020
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2020-09-21
Delårsrapport Klippans kommun per den 2020-08-31

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapport för Klippans kommun per 2020-08-31.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-10-07 § 127, Delårsrapport Klippans kommun per den 
2020-08-31

Tjänsteskrivelse delårsbokslut Klippans kommun 2020 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 127

Delårsrapport Klippans kommun per den 2020-08-31 
KS 2020.0349

Ärendet
Delårsrapport för Klippans kommun har upprättats per 2020-08-31. Rapporten redogör 
för verksamhet och ekonomi under perioden fram till 2020-08-31 och den förväntade 
utvecklingen under resten av verksamhetsåret 2020.
 
Kommunens resultat per 2020-08-31 uppgår till 20,4 mnkr. Prognosen för årets resultat 
per 2020-12-31 uppgår till 18,4 mnkr vilket är något lägre än det budgeterade 
helårsresultatet som uppgår till 25,0 mnkr. I resultatet för 2020 ingår jämförelsestörande 
poster hänförbara gångbron vid Klippans järnvägsstation med 32,3 mnkr. Med hänsyn till 
den jämförelsestörande posten får resultatet betraktas som starkt.
 
Koncernbolagen Bostads AB Treklövern och NÅRAB redovisar lägre resultat än 
föregående år. Treklövern redovisar dock en prognos med positiv avvikelse mot budget 
medan NÅRAB redovisar en prognos i paritet med budget.
 
Det finns, till stor del på grund av den pågående pandemin, ekonomiska underskott i 
verksamheterna. Det finns också en betydande osäkerhet om den samhällsekonomiska 
utvecklingen. Hittills har de extra statsbidragen som beslutats på grund av covid-19 väl 
kompenserat skattebortfall och kostnadsökningar.
 
Merparten av målen kommer att följas upp i samband med årsbokslutet.
 
Prognosen för helåret 2020 indikerar ett resultat i närheten av den långsiktiga 
målsättningen på 2 procent av skatteintäkter och bidrag. Givet de kostnader för gångbron 
som belastar resultatet med 32,3 mnkr 2020 bedöms kommunens kostnadsnivå vara väl i 
paritet med god ekonomisk hushållning.

 
Beslutsunderlag
KSAU § 154
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2020-09-21
Delårsrapport Klippans kommun per den 2020-08-31

 
Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapport för Klippans kommun per 2020-08-31.
____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____
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Datum
2020-09-21

Beteckning

Ert datum Er 
beteckning

Kommunstyrelsen

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

                       

Kommunfullmäktige

Delårsrapport per 2020-08-31 

Ärendet
Delårsrapport för Klippans kommun har upprättats per 2020-08-31. Rapporten redogör för 
verksamhet och ekonomi under perioden fram till 2020-08-31 och den förväntade 
utvecklingen under resten av verksamhetsåret 2020.

Kommunens resultat per 2020-08-31 uppgår till 20,4 mnkr. Prognosen för årets resultat per 
2020-12-31 uppgår till 18,4 mnkr vilket är något lägre än det budgeterade helårsresultatet 
som uppgår till 25,0 mnkr. I resultatet för 2020 ingår jämförelsestörande poster hänförbara 
gångbron vid Klippans järnvägsstation med 32,3 mnkr. Med hänsyn till den 
jämförelsestörande posten får resultatet betraktas som starkt.

Koncernbolagen Bostads AB Treklövern och NÅRAB redovisar lägre resultat än föregående 
år. Treklövern redovisar dock en prognos med positiv avvikelse mot budget medan NÅRAB 
redovisar en prognos i paritet med budget.

Det finns, till stor del på grund av den pågående pandemin, ekonomiska underskott i 
verksamheterna. Det finns också en betydande osäkerhet om den samhällsekonomiska 
utvecklingen. Hittills har de extra statsbidragen som beslutats på grund av covid-19 väl 
kompenserat skattebortfall och kostnadsökningar.

Merparten av målen kommer att följas upp i samband med årsbokslutet.

Prognosen för helåret 2020 indikerar ett resultat i närheten av den långsiktiga målsättningen 
på 2 procent av skatteintäkter och bidrag. Givet de kostnader för gångbron som belastar 
resultatet med 32,3 mnkr 2020 bedöms kommunens kostnadsnivå vara väl i paritet med god 
ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
Delårsrapport bilaga 1

Förslag till beslut
Att godkänna delårsbokslutet för Klippans kommun per 2020-08-31



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

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
Revisionen 
Ekonomiavdelning

Jan Enberg Tomas Rikse
Ekonomichef Kommundirektör



Ärende 4  
Granskning av delårsrapport per 

2020-08-31
KS 2020.0349

Sammanfattning
Revisorerna har granskat delårsrapporten per 2020-08-31. Uppdraget har varit att bedöma om 
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat om.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-10-16
Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2020-10-12
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2020-08-31

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Revisorernas bedömning av delårsrapport 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020

Granskning delårsrapport 2020 



Datum
2020-10-16

Beteckning
145004

Ert datum Er beteckning

KS 2020.0349

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

Kommunfullmäktige

Revisorernas bedömning av delårsrapport 

Ärendet
Revisorerna har granskat delårsrapporten per 2020-08-31. Uppdraget har varit att 
bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål kommunfullmäktige 
beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Beslutsunderlag/Bilagor
Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2020-10-12
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2020-08-31

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.

Beslut skickas till
Nämnderna
Revisorerna

Kristina Baron Tomas Rikse
Kommunsekreterare Kommundirektör



















































Ärende 5  
Upphandling Bostad med särskild 

service
KS 2020.0250

Sammanfattning
Socialnämnden ser ökande volymer inom insatsen bostad med särskild service, LSS. Klippans 
kommun är därför i behov av ett utökat antal platser.

Effekten av de ökade volymerna blir således att socialnämnden är i behov av nya resurser 
under sista kvartalet 2020 samt i driftsbudgeten 2021 för att klara finansieringen av en ny 
bostad med särskilt service.
 

Beslutsunderlag
KS § 132/2020
Tjänsteskrivelse, förändringar bostad med särskild service, 2020-06-03
Beräkningsexempel LSS-utjämningen
Kommentarer potentiella effekter på LSS-utjämningen
SN § 57/2020
KSAU § 112/2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslustar

att socialnämnden beviljas tilläggsanslag i 2020 års driftbudget med 1.250 tkr för finansiering 
av sex nya LSS-platser under årets resterande tre månader (helårseffekten är 5.000 tkr)
 

att finansiering 2020 sker genom att belasta årets resultat

att frågan om utökning av socialnämndens ram 2021 med 5.000 tkr, för helårsfinansiering av 
LSS-platserna, hänskjuts till behandlingen av 2021 års kompletteringsbudget.

 

Förslag till beslut



Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-10-07 § 132, Upphandling Bostad med särskild service

Tjänsteskrivelse förändringar bostad med särskild service 

Kommentarer potentiella effekter på LSS-utjämningen 

Beräkningsexempel LSS-utjämning 

SN §57  Upphandling av bostad med särskild service - Tilldelningsbeslut

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10 § 112, Upphandling av bostad med 
särskild service



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 132

Upphandling Bostad med särskild service 
KS 2020.0250

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 juni att medge Socialnämnden att 
genomföra upphandling av sex nya platser inom bostad med särskild service; samt att den 
nettokostnadsökning som kan konstateras efter upphandlingen och när ny bostad med 
särskild service kan tas i drift får hanteras i kompletteringsbudget.
 
Upphandlingen av gruppbostaden genomfördes mellan den 24 juni och den 30 augusti. 
Efter genomförd upphandling kunde det konstateras att Nytida AB vunnit upphandlingen 
och erhöll därmed tilldelningsbesked den 7 september.
 
Som framgick av skrivelse inför beslutet den 10 juni, om att medge upphandlingen i 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, ser Socialnämnden ökande volymer inom insatsen 
bostad med särskild service, LSS. Klippans kommun är därför i behov av ett utökat antal 
platser. Sedan 2017 har volymerna minskat inom insatsen, vilket är en följd av två 
nedlagda boenden. Nu står dock förvaltningen inför ett större inflöde. Minskade volymer 
inom insatsen har inte inneburit minskade kostnader i samma utsträckning då kostanden 
per insats inom boende med särskild service ökat sedan 2017. De minskade volymerna 
inom insatsen innebär inte heller att individerna har lämnat nämndens verksamheter utan 
har istället fått andra insatser. Effekten av de ökade volymerna blir således att 
socialnämnden är i behov av nya resurser under sista kvartalet 2020 samt i driftsbudgeten 
2021 för att klara finansieringen av en ny bostad med särskilt service.
 
Inför genomförd upphandling gjordes en uppskattning utifrån nuvarande kostnadsbild per 
insats inom bostad med särskilt service. Utifrån dessa beräkningar uppskattades den 
utökade nettokostnaden vara mellan 5 000 - 6 000 tkr. Efter genomförd upphandling av 
den nya gruppbostaden kan konstateras att den utökade nettokostnaden för drift är 5 000 
tkr.
 
Utökade volymer inom insatsen bostad med särskild service har ett särskilt stort 
genomslag på LSS- utjämningssystemet där alla landets kommuner rapporterar insatser 
verkställda per den 1 oktober varje år. Systemet är konstruerat för att kompensera mellan 
kommuner för höga respektive låga kostnader kopplade till LSS- insatser.
 
Utifrån preliminära beräkningar skulle Klippans kommuns utjämningsbidrag i LSS-
utjämningssystemet kunna öka till ca 8 443 tkr till följd av volymökningar inom bostad 
med särskild service, vilket motsvarar ca 3 700 tkr mer än det preliminära bidraget för 
2021.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
KSAU § 157/2020
Tjänsteskrivelse, förändringar bostad med särskild service, 2020-06-03
Beräkningsexempel LSS-utjämningen
Kommentarer potentiella effekter på LSS-utjämningen
SN § 57/2020
KSAU § 112/2020

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att socialnämnden beviljas tilläggsanslag i 2020 års driftbudget med 1.250 tkr för 
finansiering av sex nya LSS-platser under årets resterande tre månader (helårseffekten är 
5.000 tkr)

att finansiering 2020 sker genom att belasta årets resultat

att frågan om utökning av socialnämndens ram 2021 med 5.000 tkr, för helårsfinansiering 
av LSS-platserna, hänskjuts till behandlingen av 2021 års kompletteringsbudget.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____
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Datum
2020-06-03

Beteckning

Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

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

                       

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förändringar bostad med särskild service

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 juni att medge Socialnämnden att 
genomföra upphandling av sex nya platser inom bostad med särskild service; samt att 
den nettokostnadsökning som kan konstateras efter upphandlingen och när ny bostad 
med särskild service kan tas i drift får hanteras i kompletteringsbudget. 

Upphandlingen av gruppbostaden genomfördes mellan den 24 juni och den 30 
augusti. Efter genomförd upphandling kunde det konstateras att Nytida AB vunnit 
upphandlingen och erhöll därmed tilldelningsbesked den 7 september. 

Som framgick av skrivelse inför beslutet den 10 juni, om att medge upphandlingen i 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, ser Socialnämnden ökande volymer inom insatsen 
bostad med särskild service, LSS. Klippans kommun är därför i behov av ett utökat 
antal platser. Sedan 2017 har volymerna minskat inom insatsen, vilket är en följd av 
två nedlagda boenden. Nu står dock förvaltningen inför ett större inflöde. Minskade 
volymer inom insatsen har inte inneburit minskade kostnader i samma utsträckning 
då kostanden per insats inom boende med särskild service ökat sedan 2017. De 
minskade volymerna inom insatsen innebär inte heller att individerna har lämnat 
nämndens verksamheter utan har istället fått andra insatser. Effekten av de ökade 
volymerna blir således att socialnämnden är i behov av nya resurser under sista 
kvartalet 2020 samt i driftsbudgeten 2021 för att klara finansieringen av en ny bostad 
med särskilt service. 

Inför genomförd upphandling gjordes en uppskattning utifrån nuvarande 
kostnadsbild per insats inom bostad med särskilt service. Utifrån dessa beräkningar 
uppskattades den utökade nettokostnaden vara mellan 5 000 - 6 000 tkr. Efter 
genomförd upphandling av den nya gruppbostaden kan konstateras att den utökade 
nettokostnaden för drift är 5 000 tkr. 

Utökade volymer inom insatsen bostad med särskild service har ett särskilt stort 
genomslag på LSS- utjämningssystemet där alla landets kommuner rapporterar 
insatser verkställda per den 1 oktober varje år. Systemet är konstruerat för att 
kompensera mellan kommuner för höga respektive låga kostnader kopplade till LSS- 



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

insatser. 

Utifrån preliminära beräkningar skulle Klippans kommuns utjämningsbidrag i LSS- 
utjämningssystemet kunna öka till ca 8 443 tkr till följd av volymökningar inom 
bostad med särskild service, vilket motsvarar ca 3 700 tkr mer än det preliminära 
bidraget för 2021.

Beslutsunderlag/Bilagor
Tjänsteskrivelse ”förändringar bostad med särskild service”

”Beräkningsexempel LSS-utjämningen”

”Kommentarer potentiella effekter på LSS-utjämningen”

Förslag till beslut
Socialnämnden hemställer om tilläggsanslaget motsvarande 1 250 tkr för år 2020 
samt utökad budgetram för 2021 motsvarade 5 000 tkr för att finanserna driften av en 
ny bostad med särskilt service. 

Agneta Hugander

Socialchef



Effekter på LSS-utjämningen.

I beräkningen för LSS-utjämningen variablerna relativa. Alltså ersättningen som Klippan får i systemet 
är dels beroende av Kommunens egna kostnader dels kostnadsutvecklingen i Sveriges övriga 
kommuner. 

Steg 1

Första steget i beräkningen är att en snittkostnad per insats räknas ut för riket. Snittkostnaden för 
respektive insats multipliceras sedan med antalet insatser som kommuner har inom respektive 
insats. Denna beräkning generar sedan nu ny kostnad per insats för varje kommun. Produkterna av 
samtliga beräkningar inom insatser LSS summeras sedan och blir en standardkostnad för kommunen.

Steg 2

Nästa steg i beräkning är att räkna ut ett personalkostnadsindex för kommunen.  I beräkningen av 
indexet ingår samtliga externa löner, 85 % av övriga kostnader för insatserna, avdrag för 85 % av 
intäkterna inom verksamheterna samt beräknad personalkostnad för köp av personlig assistans.  
Summa av detta blir då kommunens beräknade personalkostnad för insatser inom LSS. 

I nästa steg beräknas 85 % av standardkostnaden fram då detta antas vara den delens som är 
personalkostnad. Detta jämförs sedan med de beräknade personalkostnader enligt ovan. Är 
beräknade kostnader högre än 85 % av standardkostnaden ger det ett positivt index över 1,0 och är 
beräknade personalkostnader lägre blir de ett index mindre än 1,0. 

Steg 3

I steg 3 beräknas sedan kostnad per invånare fram med hjälp av standardkostnaden från steg 1 och 
personalkostnadsindexet från steg 2. Standardkostnaden multipliceras med 
personalkostnadsindexet, produkten av detta divideras sedan med antalet invånare i kommunen. 
Den framräknade kostnaden per invånare i kommunen jämförs seden med rikets snittkostnad per 
invånare. Är skillnaden positiv kommer kommunen att få ersättning via systemet och är skillnaden 
negativ får kommunen betala. 

Slutsats: Beräkningen bygger på flertalet variabler och är till stor del beroende av utfallet i landets 
övriga kommuner. Det blir således svårt att prognostisera vilka effekter Klippans ökade kostnader 
inom bostad med särskild service kommer att ha i utjämningssystemet. Ökade kostnader för klippans 
kommun måste inte innebära större intäkter från utjämningen då det förutsätter att rikets kostnader 
inte har ökat i samma takt. 

Beräkningsexempel Klippans kommun: 

Två beräkningsexempel har tagits fram med olika förutsättningar. Beräkningen är att den nya LSS-
bostaden kommer bidra med en nettokostnadsökning för förvaltningen om 5 mnkr efter 
omdisponering av budget. 



Exempel 1: 

Kostnaderna beräknas öka utifrån de faktum att en nu bostad med särskild service har upphandlats. 

Det första exemplet bygger på den preliminär utjämningen för 2021 och de parametrar som finns i 
den, förändringar är endast att klippans kommuns kostnader har ökat med 5 mnkr samt att 
volymerna inom bostad med särskild service ökat.  I detta fall, allt annat lika, skulle högre kostnader 
innebära ökade intäkter om 3,7 mnkr i utjämningen. Kommunen skulle således bli kompenserade för 
74 % av sina utökade kostnader. 

Scenariot är dock väldigt osannolikt eftersom utvecklingen i resterande av Sveriges kommuner inte 
kommer stå stilla. 

Exempel 2: 

I exempel två har vi beaktat utvecklingen av kostnader för insatserna sett över de 3 senaste åren, för 
att sedan räkna upp kostnaderna per insats från den preliminär utjämningen 2021.  Befarade 
volymökningar inom insatsen bostad med särskild service har beaktats samt normal förändring av 
kommunens egna kostnader för lön och köp av verksamhet ( 2 % uppräkning av de egna 
kostnaderna, utöver de 5 mnkr förvaltning beräknar öka sina kostnader med ). Befolkningsstatistiken 
har justerats utifrån senaste offentliga statistiken på SCB, per juni 2020.

I detta fall skulle bidraget i systemet uppgå till 8 443 tkr, 3,7 mnkr högre än det preliminär bidraget 
2021. 

Förändringen i antalet invånare från 17 756 1 november 2019 till 17 687 30 juni 2020 påverkar 
utfallet positivt med +375 tkr. Har kommunen istället en växande befolkning i jämförelse mot 2019 
kommer det ha en negativ effekt i utjämningssystemet. 

Det säger dock inget om en växande befolknings eventuella positiva effekter på kommunens 
skatteintäkter i övrigt. 



Tabell 1 Beräkning av kommunernas utfall

1. Grundläggande standardkostnad för LSS-insatser 

Typ av insats Kostnad,

kronor Antal in- Belopp, Antal in- Belopp,

satser tkr satser tkr

LSS

Personlig assistans enligt LSS
1)

683 956 13 8 891 0

Ledsagarservice 79 230 21 1 664 0

Kontaktperson 31 693 56 1 775 0

Avlösarservice 79 230 0 0 0

Korttidsvistelse 316 923 11 3 486 0

Korttidstillsyn 174 306 8 1 394 0

Barn boende i familjehem 477 124 0 0 0

Barn i bostad m särskild service 1 325 345 0 0 0

Vuxna i bostad m särsk service 1 060 275 47 49 833 0

Daglig verksamhet
2)

219 422 99 21 723 0

LASS
3

Personlig assistans enligt LASS 341 978 30 10 259 0

Ersättning till Försäkringskassan 9 123

Grundläggande standardkostnad, tkr 108 148 0

1) Personlig assistans avseende vuxna som bor i bostad med särskild service ska exkluderas vid beräkningen.   

2) I antalet insatser avseende daglig verksamhet ingår de insatser som ges till personer i personkrets 1 och 2.

3) Lag om assistansersättning (LASS) är från och med 2011 inordnad i Socialförsäkringsbalken (51 kap.).

2. Kostnadsskillnader p.g.a. skillnader i behov av stöd

Som mått på kostnadsskillnaderna används ett personalkostnadsindex . Indexet mäter behovet av stöd

hos de personer som har insatser enligt LSS. Beräkningen av indextalet baseras på uppgifter för

enskilda kommuner ur de kommunala räkenskapssammandragen (RS). Indexet motsvarar 70 procent

av skillnaden mellan kommunens beräknade personalkostnader och de personalkostnader som ingår

i den grundläggande standardkostnaden enligt punkt 1 ovan. Motivet till att kompensation endast sker

för 70 procent av skillnaden är att minska risken för att kompensation utgår för skillnader i effektivitet 

och politiska ambitioner.

Klippan ny Klippan prel 2021

För varje kommun beräknas som ett första steg en grundläggande standardkostnad. Denna kostnad 
baseras på antalet LSS-insatser enligt Socialstyrelsens statistik, antalet assistansersättningsbeslut 
enligt Försäkringskassans statistik, riksgenomsnittliga kostnader enligt räkenskapssammandraget 
(RS) samt kommunens ersättning till Försäkringskassan.  
 
Beräkningen görs genom att antalet insatser för respektive kommun multipliceras med en beräknad 
riksgenomsnittlig kostnad för respektive typ av insats. Produkterna summeras och till den erhållna 
summan adderas kommunens ersättning till Försäkringskassan för de 20 första timmarna.  
 
Antalsuppgifterna som erhållits från Socialstyrelsen respektive Försäkringskassan har mättidpunkt i 
oktober utjämningsår t-2. Uppgiften om kommunens ersättning till Försäkringskassan hämtats från RS 
för utjämningsår år t-2. 

Beräkningarna regleras av förordning (2008:776) om utjämning av kostnader för stöd och service till 
vissa funktionshindrade. Beräkningen av kommunens utfall i systemet görs i flera olika steg och 
beskrivs nedan för en bidragskommun, Falun, och en avgiftskommun, Gävle. 



Klippan ny

Underlag från RS:

A. Externa löner (kol C) 46 948

B. Entreprenader och köp av verks (kol F) 20 723

C. Interna köp o övr interna kostnader (kol L) 8 992

D. Internt fördelade kostnader, kommunnyckel 0

E. Internt fördelade kostnader, SCB-nyckel 5 729

F. Interna intäkter (kol R) 6 882

G. Ersättning från Försäkringskassan [354] 6 002

H. Ersättning till Försäkringskassan [4538] 9 123

J. Försäljn av verksamhet till andra kommuner 88

Beräkning av personalkostnader:

Lönekostnader inkl 39,17 % PO-påslag 65 337 0

Tillkommer 85 % av köp av verks, övr interna

kostnader, internt fördelade kostnader 30 128 0

Avgår 85 % av ersättning från Fk, försäljn

till andra kommuner, interna intäkter -11 026 0

Tillkommer beräknad personalkostnad för

köpt verksamhet avs personlig assistans 6 734 0 0,85 x 0,2 x ((H/0,2)-G)

Beräknade personalkostnader 91 173 0

Beräkning av personalkostnadsindex

A. Beräknade personalkostnader 91 173 0

B. Grundläggande standardkostnad 108 148 0

C. - varav personalkostnader, 85 % 91 926 0

D. Överskjutande personalkostnader -754 0

E. Överskjutande personalkostnader, 70 % -527 0

Personalkostnadsindex 0,995 ########

3. Beräkning av utjämningsbidrag/utjämningsavgift

Klippan ny

Folkmängd den 1 november 17 687

Grundläggande standardkostnad, tkr 108 148 0

Personalkostnadsindex (PK-IX) 0,995 ########

Standardkostnad inklusive PK-IX, korrigerad

och omräknad till t-2 års beräknade nivå

- tkr 107 416 ########

- kronor per invånare 6 073 ########

Standardkostnad, riksmedelvärde, kr per inv 5 596

Beräknat belopp för utjämningsbidrag(+)/

utjämningsavgift(-), kr per inv 477 ########

Bidrag i systemet 8 442 834 ########

Preliminärt bidrag 2021 4 740 852  

Förändring 3 701 982

Klippan prel 2021

Belopp i tkr

Klippan prel 2021

A x 1,3917

0,85 x (B+C+D+E)

    -0,85 x (F+G+J)

0,85 x B

A - C

0,7 x D

(B+E)/B

I det avslutande steget räknas standardkostnaden om till utjämningsårets beräknade prisnivå med hjälp 
av den av regeringen prognostiserade förändringen av nettoprisindex (NPI). En slutlig standardkostnad i 
kronor per invånare beräknas dels för varje kommun, dels för hela riket. Om standardkostnaden för en 
kommun är högre än rikets utgår bidrag. En standardkostnad som är lägre än rikets resulterar i avgift. 



Tabell 1 Beräkning av kommunernas utfall

1. Grundläggande standardkostnad för LSS-insatser 

Typ av insats Kostnad,

kronor Antal in- Belopp, Antal in- Belopp,

satser tkr satser tkr

LSS

Personlig assistans enligt LSS
1)

683 956 13 8 891 0

Ledsagarservice 79 230 21 1 664 0

Kontaktperson 31 693 56 1 775 0

Avlösarservice 79 230 0 0 0

Korttidsvistelse 316 923 11 3 486 0

Korttidstillsyn 174 306 8 1 394 0

Barn boende i familjehem 477 124 0 0 0

Barn i bostad m särskild service 1 325 345 0 0 0

Vuxna i bostad m särsk service 1 060 275 51 54 074 0

Daglig verksamhet
2)

219 422 99 21 723 0

LASS
3

Personlig assistans enligt LASS 341 978 30 10 259 0

Ersättning till Försäkringskassan 9 123

Grundläggande standardkostnad, tkr 112 390 0

1) Personlig assistans avseende vuxna som bor i bostad med särskild service ska exkluderas vid beräkningen.   

2) I antalet insatser avseende daglig verksamhet ingår de insatser som ges till personer i personkrets 1 och 2.

3) Lag om assistansersättning (LASS) är från och med 2011 inordnad i Socialförsäkringsbalken (51 kap.).

2. Kostnadsskillnader p.g.a. skillnader i behov av stöd

Som mått på kostnadsskillnaderna används ett personalkostnadsindex . Indexet mäter behovet av stöd

hos de personer som har insatser enligt LSS. Beräkningen av indextalet baseras på uppgifter för

enskilda kommuner ur de kommunala räkenskapssammandragen (RS). Indexet motsvarar 70 procent

av skillnaden mellan kommunens beräknade personalkostnader och de personalkostnader som ingår

i den grundläggande standardkostnaden enligt punkt 1 ovan. Motivet till att kompensation endast sker

för 70 procent av skillnaden är att minska risken för att kompensation utgår för skillnader i effektivitet 

och politiska ambitioner.

Klippan ny Klippan prel 2021

För varje kommun beräknas som ett första steg en grundläggande standardkostnad. Denna kostnad 
baseras på antalet LSS-insatser enligt Socialstyrelsens statistik, antalet assistansersättningsbeslut 
enligt Försäkringskassans statistik, riksgenomsnittliga kostnader enligt räkenskapssammandraget 
(RS) samt kommunens ersättning till Försäkringskassan.  
 
Beräkningen görs genom att antalet insatser för respektive kommun multipliceras med en beräknad 
riksgenomsnittlig kostnad för respektive typ av insats. Produkterna summeras och till den erhållna 
summan adderas kommunens ersättning till Försäkringskassan för de 20 första timmarna.  
 
Antalsuppgifterna som erhållits från Socialstyrelsen respektive Försäkringskassan har mättidpunkt i 
oktober utjämningsår t-2. Uppgiften om kommunens ersättning till Försäkringskassan hämtats från RS 
för utjämningsår år t-2. 

Beräkningarna regleras av förordning (2008:776) om utjämning av kostnader för stöd och service till 
vissa funktionshindrade. Beräkningen av kommunens utfall i systemet görs i flera olika steg och 
beskrivs nedan för en bidragskommun, Falun, och en avgiftskommun, Gävle. 



Klippan ny

Underlag från RS:

A. Externa löner (kol C) 46 948

B. Entreprenader och köp av verks (kol F) 20 723

C. Interna köp o övr interna kostnader (kol L) 8 992

D. Internt fördelade kostnader, kommunnyckel 0

E. Internt fördelade kostnader, SCB-nyckel 5 729

F. Interna intäkter (kol R) 6 882

G. Ersättning från Försäkringskassan [354] 6 002

H. Ersättning till Försäkringskassan [4538] 9 123

J. Försäljn av verksamhet till andra kommuner 88

Beräkning av personalkostnader:

Lönekostnader inkl 39,17 % PO-påslag 65 337 0

Tillkommer 85 % av köp av verks, övr interna

kostnader, internt fördelade kostnader 30 128 0

Avgår 85 % av ersättning från Fk, försäljn

till andra kommuner, interna intäkter -11 026 0

Tillkommer beräknad personalkostnad för

köpt verksamhet avs personlig assistans 6 734 0 0,85 x 0,2 x ((H/0,2)-G)

Beräknade personalkostnader 91 173 0

Beräkning av personalkostnadsindex

A. Beräknade personalkostnader 91 173 0

B. Grundläggande standardkostnad 112 390 0

C. - varav personalkostnader, 85 % 95 531 0

D. Överskjutande personalkostnader -4 358 0

E. Överskjutande personalkostnader, 70 % -3 051 0

Personalkostnadsindex 0,973 ########

3. Beräkning av utjämningsbidrag/utjämningsavgift

Klippan ny

Folkmängd den 1 november 17 687

Grundläggande standardkostnad, tkr 112 390 0

Personalkostnadsindex (PK-IX) 0,973 ########

Standardkostnad inklusive PK-IX, korrigerad

och omräknad till t-2 års beräknade nivå

- tkr 109 160 ########

- kronor per invånare 6 172 ########

Standardkostnad, riksmedelvärde, kr per inv 5 596

Beräknat belopp för utjämningsbidrag(+)/

utjämningsavgift(-), kr per inv 576 ########

Bidrag i systemet 10 193 847 ########

Preliminärt bidrag 2021 4 740 852  

Förändring 5 452 995

Klippan prel 2021

Belopp i tkr

Klippan prel 2021

A x 1,3917

0,85 x (B+C+D+E)

    -0,85 x (F+G+J)

0,85 x B

A - C

0,7 x D

(B+E)/B

I det avslutande steget räknas standardkostnaden om till utjämningsårets beräknade prisnivå med hjälp 
av den av regeringen prognostiserade förändringen av nettoprisindex (NPI). En slutlig standardkostnad i 
kronor per invånare beräknas dels för varje kommun, dels för hela riket. Om standardkostnaden för en 
kommun är högre än rikets utgår bidrag. En standardkostnad som är lägre än rikets resulterar i avgift. 



2020-04-29

Beräkning LSS-kostnader
dec-18 mars 2020 april-20

Standardkostnad Def 2018 Def 2019 Def 2020 Prel 2021

Kostn/insats Antal Belopp, kkr Kostn/insats Antal Belopp, kkr Kostn/insats Antal Belopp, kkr Kostn/insats Antal Belopp, kkr % förändring 

Personlig assistans 432 452 7 3 027 19% 512 579 9 4 613 13% 576 765 10 5 768 6% 609 392 13 7 922 2 154 12%

Ledsagarservice 70 690 23 1 626 2% 71 935 24 1 726 1% 73 014 19 1 387 5% 76 994 21 1 617 230 3%

Kontaktperson 28 276 63 1 781 2% 28 774 71 2 043 2% 29 206 75 2 190 5% 30 798 56 1 725 -466 3%

Avlösarservice 70 690 7 495 2% 71 935 5 360 1% 73 014 5 365 5% 76 994 0 0 -365 3%

Korttidsvistelse 282 761 20 5 655 2% 287 742 19 5 467 1% 292 057 17 4 965 5% 307 976 11 3 388 -1 577 3%

Korttidstillsyn 155 519 13 2 022 2% 158 258 11 1 741 2% 160 632 9 1 446 5% 169 387 8 1 355 -91 3%

Boende barn, fam.hem 406 493 0 0 3% 418 063 0 0 4% 436 131 0 0 5% 458 378 0 0 0 4%

Boende barn, annat 1 129 147 0 0 3% 1 161 286 0 0 4% 1 211 476 1 1 211 5% 1 273 272 0 0 -1 211 4%

Boende vuxna 903 318 44 39 746 3% 929 029 51 47 380 4% 969 181 48 46 521 5% 1 018 617 45 45 838 -683 4% 45 837 765 47 380 479 -1 542 714

Daglig verksamh 200 603 86 17 252 3% 206 694 101 20 876 3% 212 725 108 22 974 1% 214 550 99 21 240 -1 734 2%

LASS-beslut 216 226 32 6 919 19% 256 289 33 8 458 13% 288 382 33 9 517 6% 304 696 30 9 141 -376 12%

Summa 78 523 92 664 96 344 92 226

Ersättn försäkr.kassa (RS föreg år) 9 771 9 540 7 655 8 988

Standardkostnad 88 294 102 204 103 999 101 214 102 425

dec-18

Beräkning avgift LSS Def 2018 Def 2019 Def 2020 Prel 2021

Folkmängd 17 403 1/11 2017 17 591 1/11- 2018 17 808 1/11- 2019 17 756 31/12 2019

Standardkostn kkr enl ovan 88 294 102 204 103 999 101 214

Personalkostnadsindex 1,030 0,955 0,998 0,995

Standardkostn inkl pk-ix 90 943 97 605 103 791 100 708

Korr faktor 1,01424 1,02342 1,01245 0,99822

Slutlig standardkostn, kkr 92 238 99 891 105 083 100 528

Per invånare, kr 5 300 5 679 5 901 5 679,00 5 662

Standardk riksmedelv/invån 4 836 0,05 5 091 0,03 5 238 0,03 5 395 0,04

Skillnad mot Klippan -464 -588 -663 441,00 -266

Total kostnad att betala, kkr -8 077 Intäkt t kommunen -10 341 Intäkt till kommunen -11 809 Intäkt till kommunen -4 730

Maxbelopp införanderegler, kkr 7 853 328,00

7 079,18



PROTOKOLL
Socialnämnden
2020-09-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57

Upphandling av bostad med särskild service - Tilldelningsbeslut 
SN 2020.0087

Ärendet
Socialförvaltningen ser ökande volymer inom insatsen bostad med särskild service LSS. 
Klippans kommun är i behov av ett utökat antal platser i befintligt bestånd. Sedan 2017 
har volymerna minskat inom insatsen vilket är en följd av två nedlagda boenden men nu 
står förvaltningen inför ett större inflöde. Minskade volymer inom insatsen har inte 
inneburit minskade kostnader i samma utsträckning då kostnaden per insats inom boende 
med särskild service ökat sedan 2017. Det minskade volymerna inom insatsen innebär 
inte heller att individerna har lämnat nämndens verksamheter utan har istället fått andra 
insatser. Effekten av de ökade volymerna blir således att socialnämnden är i behov av nya 
resurser under sista kvartalet 2020 samt i driftsbudgeten 2021 för att klara finansieringen 
av en ny bostad med särskilt service.

Socialnämndens ordförande fattade delegationsbeslut 200603 att Socialnämnden 
hemställer hos kommunfullmäktige att låta socialförvaltningen genomföra upphandlingen 
av 6 nya platser inom bostad med särskild service. Att reglera socialförvaltningens budget 
i kompletteringsbudgeten med beslut under hösten 2020 för den nettokostnadsökning som 
fastställs när en ny bostad med särskilt service kan tas i drift.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 200610 att medge socialnämnden
- att genomföra upphandling av sex nya platser inom bostad med särskild service; samt
- att den nettokostnadsökning som kan konstateras efter upphandlingen och när ny bostad 
med särskild service kan tas i drift får hanteras i kompletteringsbudget.

Upphandling har skett och ett anbud har inkommit. Utvärderingen visar att 
Socialnämnden bör tilldela Nytida AB kontrakt avseende bostad med särskild service.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Upphandling av bostad med särskild service - Tilldelningsbeslut"  SN 
2020.0087-8.781
Sammanställning utvärdering gruppboende     SN 2020.0087-9.781
Upphandlingsstrateg Kurt Grönsunds redogörelse.
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2020-09-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
 
Socialnämnden beslutar
 
Att tilldela Nytida AB kontrakt gällande bostad med särskild service; samt

Hemställa hos KF om kompletteringsbudget för att täcka utökade driftskostnader för 
upphandlat bostad med särskild service.
______

Beslut skickas till 
Förvaltningschef
Avdelningschef

2 (2)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 112

Upphandling av bostad med särskild service 
KS 2020.0250

Ärendet
Socialnämnden ser ökande volymer inom insatsen bostad med särksild service, LSS. 
Klippans kommun är i behov av ett utökat antal platser. Sedan 2017 har volymerna 
minskat inom insatsen, vilket är en följd av två nedlagda boenden. Nu står dock 
förvaltningen inför ett större inflöde. Minskade volymer inom insatsen har inte inneburit 
minskade kostnader i samma utsträckning då kostanden per insats inom boende med 
särskild service ökat sedan 2017. Det minskade volymerna inom insatsen innebär inte 
heller att individerna har lämnat nämndens verksamheter utan har istället fått andra 
insatser. Effekten av de ökade volymerna blir således att socialnämnden är i behov av nya 
resurser under sista kvartalet 2020 samt i driftsbudgeten 2021 för att klara finansieringen 
av en ny bostad med särskilt service.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut Socialnämnden, 2020-06-03
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-03
Redovisning av insatser brukare tidigare insats boende
Beräkning LSS-kostnader

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
 
att medge socialnämnden att genomföra upphandling av sex nya platser inom bostad med 
särskild service; samt
 
att den nettokostnadsökning som kan konstateras efter upphandlingen och när ny bostad 
med särskild service kan tas i drift får hanteras i kompletteringsbudget.

Beslut skickas till 
Socialnämnden
_____

1 (1)



Ärende 6  
Sammanträdestider 2021

KS 2020.0341
Sammanfattning
Kansliavdelningen lämnar förslag till sammanträdesdatum för kommunfullmäktige för år 
2021.

Beslutsunderlag
KS § 138/2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa följande sammanträdestider för år 2021:

Kommunfullmäktige måndagar kl. 19.00

25 januari                       27 september

22 februari                     25 oktober

22 mars                         22 november

26 april                          20 december

24 maj

28 juni

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-10-07 § 138, Sammanträdestider 2021



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 138

Sammanträdestider 2021 
KS 2020.0341

Ärendet
Kansliavdelningen lämnar förslag till sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, dess utskott för år 2021.
 
Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sammanträder på onsdagar som tidigare. 
Arbetsutskottets sammanträde startar kl. 13.30 och kommunstyrelsens sammanträde 
startar kl. 17.00.
 
Kommunfullmäktige sammanträder på måndagar kl. 19.00, förutom i december då 
sammanträdet börjar kl. 18.00.

Beslutsunderlag
KSAU § 152/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-09-02
Sammanträdesplan 2021

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa följande sammanträdestider för år 2021:
Kommunstyrelsen onsdagar kl. 17.00
7 januari                             8 september
3 februari                           6 oktober
3 mars                                3 november
7 april                                 1 december
5 maj
9 juni

Kommunstyrelsens arbetsutskott onsdagar kl. 13.30
20 januari                           15, 29 september
10, 17 februari                   13, 20 oktober
10, 24 mars                         10, 17 november
14, 21 april                        8 december
12, 26 maj
16 juni                               
18 augusti

1 (2)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa följande sammanträdestider för år 2021:

Kommunfullmäktige måndagar kl. 19.00
25 januari                           27 september
22 februari                         25 oktober
22 mars                              22 november
26 april                               20 december
24 maj
28 juni
 

Beslut skickas till 
Kansliet
Kommunfullmäktige
_____

2 (2)



Ärende 7  
Uppföljning av verkställigheten av 

kommunfullmäktiges beslut
KS 2020.0312

Sammanfattning
Verkställigheten av komunfullmäktiges beslut från 2020-01-01 redovisas.

Beslutsunderlag
KS § 137/2020
Redovisning av beslut, 2020-08-31

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-10-07 § 137, Uppföljning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut

 Ärendebalanslista KF 2020-08-31



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 137

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 
KS 2020.0312

Ärendet
Kommunens ledningsgrupp har nyligen beslutat att anta, den av kansliavdelningen 
framtagna, rutinen för uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. 
Enligt revisionsrapporten på just detta ämne, saknades en rutin för uppföljning.
 
Kommunstyrelsen har ett övergripande uppsikts-, lednings- och samordningsansvar för 
hela kommunens verksamhet. I kommunstyrelsens roll ingår bland annat att säkerställa 
att kommunfullmäktiges beslut, men även egna beslut fattade av styrelsen, verkställs.
 
Enligt rutinen är redovisning två gånger per år till kommunfullmäktige, en del i den 
systematiska uppföljningen.

Beslutsunderlag
KSAU § 146/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-08-31
Redovisning av beslut, 2020-08-31

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att notera informationen.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

1 (1)



Ärendebalanslista beslut KF 2020-01-01 - 2020-03-
Uppdaterad 2020-08-31

Beslutsdatum Paragraf Dnr Rubrik Ärende: beslut Ansvarig 

nämnd/styr

else

Verkställt Åtgärd om ej 

verkställt

Kommentar

2020-01-27 6 2019.559 Markanvisning Östra 

Ljungby 3:2

att godkänna förslag till 

markanvisningsavtal avseende 

del av fastigheten Östra Ljungby 

3:2

att bemynga KS att teckna 

marköverlåtelseavtal med Frode 

Laursen i enlighet med 

riktlinjerna i 

markanvisningsavtalet.

KS Ja



2020-02-24 14 2020.21 Gångbro Klippans 

järnvägsstation

att godkänna föreliggande förslag 

till avtal med Trafikverket om 

medfinansiering av

att godkänna föreliggande förslag 

till avtal med Trafikverket om 

medfinansiering av gångbro vid 

Klippans station, samt

att medfinansiering av statlig 

infrastruktur under år 2020 

finansieras genom 

rörelseresultatet med 30 mnkr 

och resterande del 48-57 mnkr 

redovisas i balansräkningen och 

fördelas under 25 år med årliga 

kostnadsbelopp om 1,92-2,28 

mnkr. Finansiering av 2021 och 

framåt hanteras i kommande 

budgetprocess.

KS Ja Avtal undertecknat. 



2020-02-24 15 2016.1595 Ägardirektiv för Treklövern 

Bostads AB

att anta föreliggande förslag till 

reviderade ägardirektiv för 

Treklövern Bostads AB, daterat 

2019-11-19.

att tidigare lämnat villkorat 

ägartillskott görs om till ett 

ovillkorat aktieägartillskott,

att utdelningen från bolaget ska 

bestämmas till 1 500 tkr/år eller 

maximalt 50% av bolagets 

resultat föregående år,

att uppdra åt kommunens ombud 

att vid bolagsstämman lägga 

fram det nya ägardirektivet för 

antagande.

KS Ja

2020-03-23 28 2020.41 Markanvisning avseende del 

av fastigheten Östra Ljungby 

3:2 vid Bolestad

att godkänna tekniska 

förvaltningens förslag till 

markanvisningsavtal avseende 

del av fastigheten Östra Ljungby 

3:2 med tillägg av ordet "minst" 

under punkt 2.3 enligt yrkande, 

samt

att bemyndiga kommustyrelsen 

att teckna marköverlåtelseavtal 

med Hökerum i enlighet med 

riktlinjerna i 

markanvisningsavtalet

KS Ja

2020-04-27 34 2018.252 Val av nämndemän vid 

Helsingborgs tingsrätt

att utse Åsa Edvardsson till 

nämndeman 

KS Ja



2020-04-27 36 2020.38 Årsredovisning 2019 att kommunen konstateras 

genom årets resultat uppfylla 

lagens krav på balans i ekonomin, 

samt

att bokslut och årsredovisning för 

2019 inkl. bilagor godkänns.

KS Ja

2020-04-27 37 2020.38 Revisionsberättelse och 

granskningsrapport 2019 

med prövning om 

ansvarsfrihet

att, i enlighet med revisorernas 

förslag, bevilja ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen och 

nämnderna och de enskilda 

förtroendevalda i dessa organ för 

verksamhetsåret 2019

KS Ja

2020-04-27 38 2020.116 Kompletteringsbudget 2020 att kommunstyrelsen under 2020 

har rätt att nyupplåna, dvs öka 

kommunens skulder, med totalt 

251 mkr för i budgeten upptagna 

projekt,

att fastställa 

kompletteringsbudget 1/2020 i 

enlighet med bilaga 1,

att volymförändringar avseende 

elever inom förskola/skola 

ersätts enligt bilaga 4,

samt att ny budgetreglering görs 

till hösten utifrån mätningen den 

15 september.

KS Ja



2020-04-27 39 2020.63 Revidering 

Budgetrestriktioner och 

budgetuppföljning

att anta förslag till revideringar

att ändringen gäller efter att 

beslutet vunnit laga kraft.

KS Ja

2020-04-27 40 2020.155 Avgifter för barnomsorg vid 

ev. behov av begränsat 

öppethållande

att om ett läge uppstår där 

kommunen måste göra 

begränsningar av tillgången på 

barnomsorg, till följd av att 

situationen med covid-19 blir 

avsevärt allvarligare, blir samtliga 

vårdnadshavare avgiftsbefriade 

oavsett om de kan erbjudas 

barnomsorg eller ej.

BUN

2020-05-25 46 2020.75 Granskning av upphandling, 

genomförande och 

uppföljning av investeringar

att notera kommunstyrelsens 

svar till revisionsrapporten.

KS Ja

2020-05-25 47 2020.76 Granskning av 

kommunstyrelsens uppsikt 

över nämnderna

att notera kommunstyrelsens 

svar till revisionsrapporten.

KS Ja

2020-05-25 48 2020.77 Granskning av 

verkställigheten av 

fullmäktiges beslut

att notera kommunstyrelsens 

svar till revisionsrapporten.

KS Ja



2020-05-25 49 2016.1505 Biblioteksplan 2020 att förlänga nu gällande 

biblioteksplan med ett år, till 

2020-12-21, samt

att uppdra åt kultur- och 

frtidsnämnden att i samverkan 

med barn- och 

utbildningsnämnden ta fram en 

biblioteksplan för 2021-2024 för 

kommunens alla bibliotek.

KFN/BUN Ja

2020-05-25 50 2019.455 Årsredovisning 2019 för 

Söderåsens Miljöförbund

att godkänna årsredovisning 

2019 för Söderåsens 

miljöförbund

att bevilja förbundets direktion 

och dess ledamöter ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2019.

KS Ja

2020-05-25 51 2020.57 Redovisning partistöd 2019 

samt utbetalning 2020

att notera partiernas 

redovisningar av erhållet 

partistöd för år 2019

att godkänna utbetalning av 

partistöd för år 2020 för de 

partier som inkommit med 

redovisning.

KS Ja

2020-06-22 55 2019.273 Brukningsavgifter för 

allmänna vatten- och 

avloppsanläggningen 2020

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

KS Ja



2020-06-22 56 2016.712 Mobilt team i Klippans 

kommun

att flytta anslaget för mobila 

teamet om 2 500 tkr från 

kommunstyrelsens driftbudget 

till kultur- och fritidsnämndens 

driftbudget.

KS/KFN Ja

2020-06-22 57 2020.201 Förvärv av fastigheten 

Mölletofta 1:23

att godkänna förslag till 

köpeavtal avseende fastigheten 

Mölletofta 1:23.

KS Ja

2020-06-22 58 2020.202

Marköverlåtelseavtal 

avseende del av fastigheten 

Östra Ljungby 3:2, Månstorp

att godkänna 

marköverlåtelseavtal avseende 

del av fastigheten Östra Ljungby 

3:2.

KS Ja

2020-06-22 59 2020.175 Begäran om höjning av 

medlemsbidraget för 

Söderåsens miljöförbund

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.

Miljö-

förbundet



2020-06-22 60 2020.246 Ny lag om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen 2020

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.

Miljö-

förbundet

Ja

2020-06-22 61 2020.153 Årsredovisning 2019 för 

Kommunalförbundet AV 

Media

att godkänna årsredovisning 

2019 för AV Media Skåne

att bevilja förbundets direktion 

och dess ledamöter ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2019.

Ja

2020-06-22 62 2020.185 Årsredovisning 2019 för 

kommunalförbundet 

Medelpunkten

att godkänna årsredovisning 

2019 för kommunalförbundet 

Medelpunkten,

att bevilja förbundets direktion 

och dess ledamöter ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2019.

Ja



2020-08-24 67 2020.14 Budget 2021 och EFP 2022-

2023

att skattesatsen för den 

kommunala utdebiteringen är 

oförändrad 20,75 kr

att likviditetsreserven utgörs av 

20,0 mnkr i checkräkningskredit

att för utökad investeringsbudget 

företa nyupplåning 2021 med 

200 mnkr

att omsätta befintliga lån på 15 

mnkr 2021-06-01 och 70 mnkr 

2021-05-20

att anta föreliggande förslag till 

finansiella mål för 2021

att eventuella volymförändringar 

inom Barn- och 

utbildningsnämndens område 

regleras i

budgeten två gånger per år, efter 

mätning 15 februari samt 15 

september.

att avsätta 150 tkr till 

kommunfullmäktiges förfogande

KS Ja

2020-08-24 68 2020.239 Köp av andel i ägarbolag och 

tillträde till aktieägaravtal 

m.m. (avseende Ängelholm 

Helsingborg Airposrt)

se separat beslut KF aug. KS Ja



Ärende 8  
Redovisning av motioner vars 

beredning ej slutförts under 2020
KS 2020.0072

Sammanfattning
Två gånger årligen, april och oktober, ska en redovisning till kommunfullmäktige göras av 
inlämnade motioner vars beredning ej slutförts. Kansliavdelningen har sammanställt en lista 
över motionerna med beskrivning av var ärendet ligger.

Beslutsunderlag
KS § 136/2020
Redovisning av motioner

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-10-07 § 136, Redovisning av motioner vars beredning ej 
slutförts under 2020

2020-08-31 Redovisning av motioner vars beredning inte slutförts 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 136

Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts under 2020 
KS 2020.0072

Ärendet
Två gånger årligen, april och oktober, ska en redovisning till kommunfullmäktige göras 
av inlämnade motioner vars beredning ej slutförts. Kansliavdelningen har sammanställt 
en lista över motionerna med beskrivning av var ärendet ligger.

Beslutsunderlag
KSAU § 145/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-08-31
Redovisning av motioner

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att notera informationen.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

1 (1)



Datum
2020-08-31

Beteckning
KS 2020.72

2020-08-31 Redovisning av motioner vars beredning inte slutförts

Datum Diarienummer Inlämnad 
av

Ärenderubrik Beslut Beredningsorgan Handläggs av 
(nämnd/avdelning)

2018-01-
09

KS 2018.0028.031 Åsa Edvardsson 
(SD)

Införa integrationsplikt Kf § 
10/18

KS maj Kansli. Pausad pga 
corona

2018-11-
21

KS 2018.0698.260 Kenneth 
Dådring m fl 
(VF)

Avsätta mark för 
odlingslotter Klippans 
medborgare

Kf § 
109/18

KS maj Kansli. Pausad pga 
corona

2018-11-
21

KS 2018.0699.023 Kenneth 
Dådring m fl 
(VF)

Erbjuda sommarjobb till 
kommunens ungdomar 
som fyllt 16 år

Kf § 
110/18

KS april Kansli. Pausad pga 
corona

2018-11-
21

KS 2018.0702.010 Kenneth 
Dådring m fl 
(VF)

Kommunen ska leverera 
och servera varm, 
näringsrik och aptitlig 
mat

Kf § 
113/18

Kf 27/11: Motionen remitteras 
till Kommunstyrelsen för 
yttrande

Måltidsenheten

2018-12-
17

KS 2018.0778.790 Kenneth 
Dådring m fl 
(VF)

Klippans kommun 
utreder arbetsdirektiv 
samt skyndsamt anställer 
en handikappkonsulent 

Kf § 
128/18

KS april Kansli. Pausad pga 
corona

2018-12-
17

KS 2018.0779.514 Kenneth 
Dådring m fl 
(VF)

Parkeringssituation vid 
Torggatan/Brandstation

Kf § 
129/18

KS maj Kansli. Pausad pga 
corona

2019-01-
05

KS 2019.0007.512 Marie Brink m 
fl (SD)

Säkrare framkomlighet i 
korsning

Kf § 8/19 Kf 28/1: Motionen remitteras 
till Kommunstyrelsen för 
yttrande

Plan- och 
byggavdelningen

2019-01-
28

KS 2019.0064.141 Kenneth 
Dådring m fl 
(VF)

Synliggöra Rönneå och 
öka attraktionskraften

Kf § 
15/19

Kf 28/1: Motionen remitteras 
till Kommunstyrelsen för 
yttrande

Tekniska
Miljöstrateg



Datum
2020-08-31

Beteckning
KS 2020.72

2019-03-
21

KS 2019.0174.140 Kenneth 
Dådring m fl 
(VF)

Kostnader och effekter 
av kommunanställda 
ordningsvakter

Kf  § 
52/19

Kf 25/3: Motionen remitteras 
till Kommunstyrelsen för 
yttrande. 
KF 23/9 Ärendet 
återremitterades för ytterligare 
utredning och svar på 
motionens yrkande

Kris och säkerhet

2019-04-
23

KS 2019.0240.600 Christina 
Petersson (SD)

Skolverkets regler 
gällande användning av 
registerkontroll, i 
verksamheter där det är 
obligatoriskt, skall följas 
utan något undantag

KF § 
71/19

KSAU juni Kansli. Pausad pga 
corona

2019-04-
23

KS 2019.0237.000 Åsa Edvardsson 
(SD)

Digitalt nyckelsystem KF § 
74/19

Yttrande under beredning Tekniska

2019-05-
27

KS 2019.0227.750 Bodil 
Andersson 
(KD)

Klippans kommun börjar 
använda sig av ”bostad 
först” metoden för 
människor med 
psykosocial problematik

KF§ 
94/19

KF 27/5 Motionen remitteras 
till kommunstyrelsen för 
yttrande. SN har yttrat sig, 
KSAU har återremitterat.

SN

2019-05-
27

KS 2019.0288.312 Kenneth 
Dådring m.fl. 
(VF)

Gång- och cykelväg 
Östra Ljungby-Klippan-
Ljungbyhed-
Söderåsen/Skäralid

KF § 
95/19

KS juni Kansli. Pausad pga 
corona

2019-05-
27

KS 2019.0289.000 Kenneth 
Dådring m.fl. 
(VF)

Digital skyltning KF § 
96/19

KSAU juni

2019-05-
27

KS 2019.0291.011 Andreas 
Olofsson och 
Åsa Edvardsson 

Införskaffa ett nytt 
levande centrum för alla

KF § 
98/19

KF 27/5 Motionen remitteras 
till kommunstyrelsen för 
yttrande.

Plan- och 
byggavdelningen



Datum
2020-08-31

Beteckning
KS 2020.72

(SD)
2019-09-
23

KS 2019.458 Kenneth 
Dådring m.fl 
(VF)

Miljötänkande vid 
samtliga av kommunens 
renoveringar och 
nybyggnationer

KF § 
156/19

KS april Kansli. Pausad pga 
corona

2019-09-
23

KS 2019.435 KD Byta namn på 
Musikskolan till 
Kutlturskolan

KF § 
141/19

KS mars Kansli. Pausad pga 
corona

2019-10-
28

KS 2019.510 Marie Brink, 
Åsa Edvardsson 
(SD)

Införa förbud mot 
religiös klädsel i för- och 
grundskolor

KF § 
168/19

KSAU aug

2019-10-
28

KS 2019.509 Kenneth 
Dådring mfl 
(VF)

Trafiksäkerheten i 
anslutning till där barn- 
och ungdomsverksamhet 
bedriv

KF  § 
169/19

KF 28/10 Motionen remitteras 
till kommunstyrelsen för 
yttrande.

Tekniska (Gata/Park)

2019-11-
21

KS2019.549 Kenneth 
Dådring m.fl. 
(VF)

Motion om 
funktionshinderpolitiska 
planer, strategier och mål

KF § 
177/19

Ks april Kansli. Pausad pga 
corona

2019-11-
21

KS 2019.550 Kenneth 
Dådring m.fl 
(VF)

Motion om 
osynliggörande av 
delaktighet för 
medborgare

KF § 
178/19

KS mars Kansli. Pausad pga 
corona

2019-12-
13

KS 2019.585 Kenneth 
Dådring m.fl 
(VF)

Motion om att öka 
kunskapen om 
funktionshinder, 
funktionsnedsättning och 
bemötande

KF § 
199/19

KS april Kansli. Pausad pga 
corona

2019-12-
13

KS 2019.586 Kenneth 
Dådring m.fl 
(VF)

Motion om 
laddningsstolpar för 
elbilar

KF 
200/19

KF 16/12 Motionen remitteras 
till kommunstyrelsen för 
yttrande

Kansli

2019-12- KS 2019.587 Kenneth Motion om en trygg och KF KF 16/12 Motionen remitteras Kansli



Datum
2020-08-31

Beteckning
KS 2020.72

13 Dådring m.fl. 
(VF)

säker skola §201/19 till kommunstyrelsen för 
yttrande.

2020-02-
27

2020.74 KD Motion ang. införande av 
barnperspektivet i 
skrivelser

KF § 
24/20

Motionen remitteras till 
kommunstyrelsen för yttrande.

Staben

2020-03-
23

2020.136 Kenneth 
Dådring m.fl. 
(VF)

Motion om 
parkeringssituationen i 
Klippans centrum

KF § 
25/20§

Motionen remitteras till 
kommunstyrelsen för yttrande.

Tekniska

2020-04-
17

2020.173 Kenneth 
Dådring m.fl. 
(VF)

Motion gällande 
parkeringstider

KF § 
32/20

Motionen remitteras till 
kommunstyrelsen för yttrande.

Tekniska

2020-04-
17

2020.174 Kenneth 
Dådring m.fl. 
(VF)

Motion gällande 
flaggning för Sveriges 
två folk

KF § 
33/20

Motionen remitteras till kultur- 
och fritidsnämnden för 
yttrande.

KFN

Totalt: 28 motioner

Kristina P Baron
Kommunsekreterare



Ärende 9  
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.
 

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
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

Svar på motion om att erbjuda sommarjobb

Vår Framtid - Klippans motion 2018-11-21.



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
_____

1 (1)



Datum Beteckning

2020-01-07 Er beteckning

Kommunstyrelsen

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 10  
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 där nämnden i grunden är positiva till att omforma Musikskolan till en Kulturskola, 
men att medel för att bedriva en kulturskola inte finns.

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! 

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

Kristdemokraternas motion 2019-08-29.



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
_____

1 (1)



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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Ärende 11  
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
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  

Yttrande i motion om beslutsunderlag och reservationer i protokoll 

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



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
2020-02-13

Beteckning
KS 2019.0550-6

Ert datum Er beteckning

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

Direkttelefon E-post                     PlusGiro 
                                                          829 79-6

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 12  
Svar på motion om 

funktionshinderspolitiska planer, 
strategier och mål

KS 2019.0549
Sammanfattning
Vår Framtid har inkommit med en motion om funktionshinderpolitiska planer, strateriger och 
mål. Motionärerna yrkar på att ta fram kommunala planer, strategier och mål för kommunens 
funktionshinderpolitik samt att det i upphandlingar och beslut alltid ska finnas med ett 
funktionshinderperspektiv.

I ärendet föreligger ett svar från kansliavdelningen.

Beslutsunderlag
KS § 52/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2020-02-12
Kenneth Dådring m.fl. (VF) motion 2019-11-21.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-04-08 § 52, Svar på motion om funktionshinderspolitiska 
planer, strategier och mål

Svar - motion ta fram styrdokument för kommunens funktionshinderpolitik

Kenneth Dådring m.fl. (VF) motion 2019-11-21. 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 52

Svar på motion om funktionshinderspolitiska planer, strategier och 
mål 
KS 2019.0549

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har inkommit med en motion den 21 november 2019.
Motionärerna yrkar på att ta fram kommunala planer, strategier och mål för kommunens 
funktionshinderpolitik samt att det i upphandlingar och beslut alltid ska finnas med ett 
funktionshinderperspektiv. Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen den 
25 november 2019.
 
I ärendet föreligger ett svar från kansliavdelningen.

Beslutsunderlag
KSAU § 53/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2020-02-12
Protokollutdrag kommunfullmäktige, 2019-11-25, § 177
Kenneth Dådring m.fl. (VF) motion 2019-11-21.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____
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Datum
2020-02-19

Beteckning
133583

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 att ta fram kommunala planer, strategier och 
mål för kommunens funktionshinderpolitik samt att det i 
upphandlingar och beslut alltid ska finnas med ett 
funktionshinderperspektiv

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har inkommit med en motion den 21 november 2019. 
Motionärerna yrkar på att ta fram kommunala planer, strategier och mål för 
kommunens funktionshinderpolitik samt att det i upphandlingar och beslut alltid ska 
finnas med ett funktionshinderperspektiv. Fullmäktige remitterade motionen till 
kommunstyrelsen den 25 november 2019. 

Klippans kommun arbetar idag på flera sätt med att säkerställa det nationella målet för 
funktionshinderspolitiken vilket är att, med FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i 
ett samhälle med mångfald som grund. Arbetet är, i enlighet med vad som förordas i 
konventionens inledning, integrerat i och en del av kommunens hållbarhetsarbete. 

Hållbarhetsarbetet utgår ifrån kommunens politiskt antagna hållbarhetsmål, 
hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi. Till dessa styrdokument finns även en 
utarbetad hållbarhetschecklista som är tänkt att vara ett stöd vid beslutsfattande och 
planering av verksamhet. I denna finns flera frågor som syftar till att säkerställa 
funktionsrättsperspektivet. Hållbarhetsstrategin, hållbarhetspolicyn och 
hållbarhetsmålen ersatte flera enskilda styrdokument som exempelvis ”Plan för 
tillgänglighet och delaktighet” med ambitionen att få ett mer samlat grepp om frågor 
som överlappar och i mycket hänger ihop. Exempelvis lyfter konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning även barnrättsperspektivet och 
jämställdsperspektivet som ingår i kommunens hållberhetsparaply tillsammans med 
funktionsrättsperspektivet. Syftet med ett styrdokument är att det ska styra beslut och 
inriktningar när det är relevant i det dagliga arbetet, och även när beslut tas på politisk 
nivå. 

När kommunen upphandlar varor, tjänster och entreprenader som på något sätt 
används av medborgarna, tex utformning och utförande av gator och torg, 
övergångsställen mm. Inom dessa områden beaktar lagstiftningen en mängd olika 
perspektiv bland annat funktionshinderperspektivet. 



Datum
2020-02-19

Beteckning
133583

Ert datum Er beteckning

KS 2019.0549
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När kommunen upphandlar varor, tjänster som på något sätt används av kommunens 
egen personal, tex terminalglasögon, städmaterial, kontorsmöbler mm. I dessa fall 
beaktas funktionshinderperspektiv när det är relevant.

När kommunen upphandlar varor, tjänster och entreprenader som används av eller för 
personer som är föremål för kommunens omvårdnad, tex inom socialtjänst, hemvård 
eller liknande. I dessa fall är funktionshinderperspektiv ofta en del av kravställningen i 
en upphandling.

Det finns närmare bestämt en befintlig struktur och politiskt antagna styrdokument 
(strategi och policy) och politiskt antagna mål för hållbarhetsarbetet som täcker 
funktionsrättsperspektivet inom kommunen. Därför anses motionen vara besvarad.   

 

Beslutsunderlag/Bilagor
Protokollutdrag kommunfullmäktige, 2019-11-25, § 177
Kenneth Dådring m.fl. (VF) motion 2019-11-21.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
kommunfullmäktige beslutar:

att motionen anses besvarad.

Beslut skickas till
Motionärerna

Salahaldin Ebrahimsson Tomas Rikse 

Nämndsekreterare Kommundirektören





Ärende 13  
Svar på motion om att öka 

kunskapen om funktionshinder, 
funktionsnedsättning och 

bemötande
KS 2019.0585

Sammanfattning
Vår Framtid har inkommit med en motion om där man yrkar att arrangera utbildningar för 
politiker och tjänstemän i ”FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning” samt i de funktionshinderpolitiska målen och att inom kommunen 
erbjuda utbildningar i funktionshinderkunskap, exempelvis olika funktionsnedsättningar och i 
bemötande.

Beslutsunderlag
KS § 53/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-02-19
Motion Kenneth Dådring m.fl. (VF) 2019-12-13

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-04-08 § 53, Svar på motion om att öka kunskapen om 
funktionshinder, funktionsnedsättning och bemötande

Svar på motion om utbildningar för politiker och tjänstemän inom funktionsnedsättningsområdet

Kenneth Dådring och Lena Landin (VF) motion om att öka kunskapen om funktionshinder, 
funktionsnedsättning och bemötande.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53

Svar på motion om att öka kunskapen om funktionshinder, 
funktionsnedsättning och bemötande 
KS 2019.0585

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har den 13 december 2019 inkommit med en motion.
Motionärerna yrkar på att arrangera utbildningar för politiker och tjänstemän i ”FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” samt i de 
funktionshinderpolitiska målen och att inom kommunen erbjuda utbildningar i 
funktionshinderkunskap, exempelvis olika funktionsnedsättningar och i bemötande.
Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen den 16 december 2019.
 
I ärendet föreligger ett svar från kansliavdelningen.

Beslutsunderlag
KSAU § 54/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-02-19
Protokollutdrag Kommunfullmäktige, 2019-12-16, § 199.
Motion Kenneth Dådring m.fl. (VF) 2019-12-13.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____
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Datum
2020-02-19

Beteckning
133601

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 att öka kunskapen om funktionshinder, 
funktionsnedsättning och bemötande

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har den 13 december 2019 inkommit med en motion. 
Motionärerna yrkar på att arrangera utbildningar för politiker och tjänstemän i ”FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” samt i de 
funktionshinderpolitiska målen och att inom kommunen erbjuda utbildningar i 
funktionshinderkunskap, exempelvis olika funktionsnedsättningar och i bemötande. 
Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen den 16 december 2019. 

2018 utbildades all personal kring diskrimineringslagen och hädanefter kommer 
löpande utbildningar hållas som fångar upp de som inte var anställda vid tidpunkten. 
På förvaltningsnivå arbetas det på olika sätt med att säkerställa rättigheter för 
människor med normbrytande funktionsförmåga. Ur ett arbetsgivarperspektiv arbetar 
kommunen dessutom utifrån svensk diskrimineringslag som fastslår att ingen 
diskriminering får ske utifrån funktionsförmåga. 

Även om utbildning har erbjudits kring diskrimineringslagen har kommunen inte haft 
någon specifik fördjupning kring funktionsrättsfrågor. Utbildning för att öka 
kunskapen och förståelsen inom funktionsrättsområdet bedöms således kunna ge en 
fruktbar helhetskunskap inom kommunorganisationen för att möta invånare med 
funktionshinder- och nedsättning. Därför föreslås att motionen bifalles.     

Beslutsunderlag/Bilagor
Protokollutdrag Kommunfullmäktige, 2019-12-16, § 199.
Motion Kenneth Dådring m.fl. (VF) 2019-12-13.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
kommunfullmäktige beslutar:

att bifalla motionen.



Datum
2020-02-19

Beteckning
133601

Ert datum Er beteckning

KS 2019.0585

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
Motionärerna

Salahaldin Ebrahimsson Tomas Rikse

Nämndsekreterare Kommundirektör



  2019-11-21 

 

VÅR FRAMTID - KLIPPAN 

Öka kunskapen om funktionshinder, funktionsnedsättning och bemötande 

Den 30 november 2017 beslutade riksdagen om mål och inriktning när det gäller den svenska 

funktionshinderpolitiken. Det nya målet lyder: 

”Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. 

Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.” 

Länsstyrelserna och Myndigheten för delaktighet (MFD) har fått i uppdrag av regeringen att ge 

stöd till landsting och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska planer och 

strategier. Uppdraget pågår under 2018-2020 och är en del i regeringens arbete för att uppnå det 

nationella målet för funktionshinderspolitiken. Detta innebär att Länsstyrelserna och MFD ska 

genomföra åtgärder som syftar till att öka delaktigheten och tillgängligheten i samhället för 

personer med funktionsnedsättning. Stödet ska ges utifrån kommunernas och landstingens behov 

och förutsättningar. 

Några från kommunala funktionshinderrådet i Klippan är under hösten delaktiga på 

Länsstyrelsens konferenser om hur man kan arbeta med målen.  

Det händer lite i vår kommun inom vissa områden.  Och det behövs en övergripande strategi. 

Sedan vi skrotade ”Plan för tillgänglighet och delaktighet” finns inte längre några konkreta mål att 

arbeta mot. 

Nu är det absolut läge att vi i Klippans kommun tar ett krafttag och lyfter fram 

funktionshinderpolitiken och vässar arbetet. 

Vår Framtid – Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:  

1. att arrangera utbildningar för politiker och tjänstemän i ”FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning” samt i de 

funktionshinderpolitiska målen  

2. att inom kommunen erbjuda utbildningar i funktionshinderkunskap, exempelvis 

olika funktionsnedsättningar och i bemötande  

 

Ljungbyhed 2019-11-21 

 

______________________________  ______________________________ 

Kenneth Dådring   Lena Landin 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Helena Dådring   Thomas Thorné 

 



Ärende 14  
Svar på motion om att Klippans 
kommun utreder arbetsdirektiv 

samt skyndsamt anställer en 
handikappkonsulent 

KS 2018.0778
Sammanfattning
Vår Framtid har inkommit med en motion att utreda arbetsdirektiv samt skyndsamt anställa en 
hadikappkonsulent. I ärendet föreligger ett svar från kansliavdelningen.

Beslutsunderlag
KS § 54/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2020-02-20
Kenneth Dådring (VF) m.fl. motion 2018-12-17

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-04-08 § 54, Svar på motion om att Klippans kommun 
utreder arbetsdirektiv samt skyndsamt anställer en handikappkonsulent 

Svar på motion om att utreda arbetsdirektiv samt skyndsamt anställer en funktionshinderkonsulent 

Vår Framtid - Klippans motion 2018-12-13.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54

Svar på motion om att Klippans kommun utreder arbetsdirektiv samt 
skyndsamt anställer en handikappkonsulent 
KS 2018.0778

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) inkom med en motion den 17 december 2018 om att utreda 
arbetsdirektiv samt skyndsamt anställa en handikappkonsulent. Fullmäktige remitterade 
motionen den 18 december 2018 till kommunstyrelsen.
 
I ärendet föreligger ett svar från kansliavdelningen.

Beslutsunderlag
KSAU § 55/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2020-02-20
Protokollutdrag kommunfullmäktige, 2018-12-17, § 128.
Kenneth Dådring (VF) m.fl. motion 2018-12-17.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

1 (1)



Datum
2020-02-20

Beteckning
133640

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 att utreda arbetsdirektiv samt skyndsamt 
anställa en funktionshinderkonsulent 

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) inkom med en motion den 17 december 2018 om att 
utreda arbetsdirektiv samt skyndsamt anställa en funktionshinderkonsulent. 
Fullmäktige remitterade motionen den 18 december 2018 till kommunstyrelsen. 

Idag bevakar folkhälsostrategen frågan på strategisk nivå utifrån ett 
folkhälsoperspektiv och en av stabens två utvecklingsstrateger har också i sitt 
uppdrag att bevaka och vara ett stöd i samtliga rättighetsfrågor. 

På förvaltningsnivå arbetas det på olika sätt med att säkerställa rättigheter för 
människor med normbrytande funktionsförmåga. Exempelvis arbetar 
kommunikationsavdelningen löpande med tillgängligheten på hemsidan med 
länktexter och syntolkning av bilder. De har nu dessutom fokus på den nya EU-lagen 
med webbtillgänglighetsdirektiv som börjar gälla i september. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har en tjänst inrättad på 25% som arbetar med att inkludera barn 
och unga med normbrytande funktionsförmåga i föreningsliv och kultur-och 
fritidsaktiviteter. Tekniska förvaltningen har utfört en inventering av tillgängligheten 
i den fysiska utemiljö och åtgärder är planerade att genomföras utifrån denna. 
Dessutom finns det i plan- och bygglagen och inom boverkets regler som styr 
tillgänglighetsaspekten i handläggningsprocessen. Det finns även en ambition från 
socialförvaltningen att ansöka om statsbidrag för att bedriva verksamhet med 
personligt ombud.  

Sammantaget, och med bakgrund i tidigare motioner i frågan, bedöms därför 
kommunen idag bedriva det arbete som efterfrågas av motionärerna. Skillnaden är att 
det inte åligger en person utan olika delar av, och olika personer, inom kommunen; 
det är införlivat i det dagliga arbetet. Dessutom visar det sig också att andra 
kommuner som exempelvis Bjuv, Ängelholm och Landskrona inte har en enskild 
tjänst som vänder sig mot personer mot funktionsnedsättning, utan har organiserat 
olika för att möta behovet. Den enda kommunen som har en enskild tjänst är 
Helsingborg, men de är också mycket större och har därför mer resurser. Därför 
föreslås kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 



Datum
2020-02-20

Beteckning
133640

Ert datum Er beteckning

KS 2018.0778

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

Beslutsunderlag/Bilagor
Protokollutdrag kommunfullmäktige, 2018-12-17, § 128.
Kenneth Dådring (VF) m.fl. motion 2018-12-17. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
kommunfullmäktige beslutar:

att motionen avslås. 

Beslut skickas till
Motionärerna

Salahaldin Ebrahimsson Tomas Rikse
Nämndsekreterare Kommundirektör





Ärende 15  
Svar på motion om miljötänkande 

vid samtliga av kommunens 
renoveringar och nybyggnationer

KS 2019.0458
Sammanfattning
Vår framtid – Klippan har lämnat in en motion om miljötänkande vid samtliga av kommunens 
renoveringar och nybyggnationer.

Fastighetsavdelningen har tagit fram ett svar på motionen med förslag att anse motionen 
besvarad.

Beslutsunderlag
KS § 55/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-03
Motion från Vår Framtid 2019-09-19

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-04-08 § 55, Svar på motion om miljötänkande vid samtliga 
av kommunens renoveringar och nybyggnationer

Svar motion miljötänkande byggprojekt

Vår Framtid Klippans motion 2019-09-19. 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55

Svar på motion om miljötänkande vid samtliga av kommunens 
renoveringar och nybyggnationer 
KS 2019.0458

Ärendet
Vår framtid – Klippan har lämnat in en motion om miljötänkande vid samtliga av 
kommunens renoveringar och nybyggnationer.
Fastighetsavdelningen har tagit fram ett svar på motionen med förslag att anse motionen 
besvarad.

Beslutsunderlag
KSAU § 56/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-03
Motion från Vår Framtid 2019-09-19

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

1 (1)



Datum
2020-03-03

Kommunstyrelsen

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

                       

Fullmäktige

Svar på motion från Vår framtid – Klippan

Sammanfattning av ärendet
Vår framtid – Klippan har lämnat in en motion om Miljötänkande vid samtliga av 
kommunens renoveringar och nybyggnationer. 

Ärendet
Fastighetsavdelningen tar alltid hänsyn till miljöpåverkan inför alla arbeten som 
utförs. 
Direkta miljöpåverkan är den energi- och materialförbrukning samt avfallsgenerering 
som äger rum vid våra om- och tillbyggnader. Indirekt miljöpåverkan är på vilket sätt 
våra leverantörers varor tillverkas och transporteras.
Sunda material skall användas som inte skadar människor, djur och natur. Materialen 
skall kunna återanvändas, återvinnas eller användas till energiproduktion.

Varje projekt är unikt men vi ställer alltid krav avseende miljöpåverkan vid våra 
upphandlingar, som t.ex: 

- Energiberäkning ska utföras av entreprenören och gällande föreskrifter uppfyllas.
- Alla material skall vara lågemitterande samt byggvarudeklarerade. Val av material 
görs enligt Kemikalieinspektionens prioriteringslista. 
- Byggnadsmaterial skall inte innehålla miljöfarliga ämnen ur 
kemikalieinspektionens begränsningslista. 
- Föreskriven utrustning, material eller metod får inte bytas till något sämre ur 
miljösynpunkt.
- Samtliga installationsmaterial ska vara av PVC-fritt och Halogenfritt material.

Dock ser vi inte att det idag är praktiskt möjligt göra beräkningar för vilken 
miljöpåverkan varje nybyggnadsprojekt har. Vi strävar dock alltid efter att välja de 
metoder och material som, var för sig, ger minsta möjliga miljöpåverkan. 

Förslag till beslut
Teknisk förvaltning föreslår fullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Håkan Abrahamsson Jan Enberg

Fastighetschef Teknisk chef





Ärende 16  
Svar på motion om 

parkeringssituation vid 
Torggatan/Brandstation 

KS 2018.0779
Sammanfattning
Vår Framtid – Klippan har 2018-12-17 inkommit med en motion där man yrkar att Klippans 
kommun ser över parkeringssituationen vid Torggatan och brandstationen samt skapar fler 
parkeringsplatser i angivet område då det i området finns många nya bostäder, två förskolor, 
en grundskola och en gymnasieskola.
 

I ärendet föreligger ett svar från planarkitekten.

Beslutsunderlag
KS § 70/2020
Planarkitektens tjänsteskrivelse, 2020-03-03
Karta Torggatan, Brandstationen
Vår Framtids motion 2018-12-13

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-05-06 § 70, Svar på motion om parkeringssituation vid 
Torggatan/Brandstation 

Svar på motion angående Parkeringssituation vid Torggatan 

 Karta Torggatan, Brandstationen

Vår Framtid - Klippans motion 2018-12-13.





PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 70

Svar på motion om parkeringssituation vid Torggatan/Brandstation 
KS 2018.0779

Ärendet
Vår Framtid – Klippan har 2018-12-17 inkommit med en motion där man yrkar att 
Klippans kommun ser över parkeringssituationen vid Torggatan och brandstationen samt 
skapar fler parkeringsplatser i angivet område då det i området finns många nya bostäder, 
två förskolor, en grundskola och en gymnasieskola.
 
I ärendet föreligger ett svar från planarkitekten.

Beslutsunderlag
KS § 69/2020
Planarkitektens tjänsteskrivelse, 2020-03-03
Karta
Vår Framtids motion 2018-12-13

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

1 (1)



Datum
2020-03-03

Beteckning
KS 2018.0779-5

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 angående Parkeringssituation vid Torggatan

Ärendet
Vår Framtid – Klippan har 2018-12-17 inkommit med en motion där man yrkar att
Klippans kommun ser över parkeringssituationen vid Torggatan och brandstationen
samt skapar fler parkeringsplatser i angivet område då det i området finns många nya
bostäder, två förskolor, en grundskola och en gymnasieskola.

Sedan motionen skrevs har flera åtgärder genomförts i området för att förbättra
situationen:

1. I samband med ombyggnationen av huvudentrén till Snyggatorpskolan har en av- 
och påstigningsplats skapats längs Torggatan.

2. Mellan de nybyggda bostäderna på Torggatan 39 och brandstationen har en ny
parkeringsplats anlagts.

3. På den norra sidan av Strömgatan, mot reningsverket, har en ny parkeringsplats
anlagts.

4. Skulle de i framtiden behövas ytterligare parkering finns detaljplanerad mark för
ca. 85 plaster inom gymnasieskolans fastighet.

Beslutsunderlag/Bilagor
Planarkitektens tjänsteskrivelse 2020-03-03
Karta upprättad 2020-03-03

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.



Datum
2020-03-03

Beteckning
KS 2018.0779-5

Ert datum Er beteckning

KS 2018.0779

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
Motionären

Martin Tång
Planarkitekt



1.

2.

3.
4.

mars 3, 2020Karta
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1 (1)





Ärende 17  
Svar på motion om att införa 

integrationsplikt i Klippans 
kommun

KS 2018.0028
Sammanfattning
Åsa Edvardsson (SD) har 2018-01-09 inkommit med en motion avseende att införa 
integrationsplikt i Klippans kommun. I motionen yrkas att det införs integrationsplikt i 
Klippans kommun samt att det ska medföra konsekvenser om man inte fökjer planen, såsom 
indraget bidrag.
 

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen.

Beslutsunderlag
KS § 71/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-04-09
BUN § 121/2018
Åsa Edvardssons motion 2018-01-09

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-05-06 § 71, Svar på motion om att införa integrationsplikt i 
Klippans kommun 

Svar på motion om integrationsplikt 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-11-29, § 121, svar på motion om att införa 
integrationsplikt i Klippans kommun.



Åsa Edvardssons motion 2018-01-09.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 71

Svar på motion om att införa integrationsplikt i Klippans kommun 
KS 2018.0028

Ärendet
Åsa Edvardsson (SD) har 2018-01-09 inkommit med en motion avseende att införa 
integrationsplikt i Klippans kommun. I motionen yrkas att det införs integrationsplikt i 
Klippans kommun samt att det ska medföra konsekvenser om man inte fökjer planen, 
såsom indraget bidrag.
 
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen.

Beslutsunderlag
KSAU § 70/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-04-09
BUN § 121/2018
Åsa Edvardssons motion 2018-01-09

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

1 (1)



Datum
2020-04-09

Beteckning
2018.0028

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 integrationsplikt

Ärendet
Åsa Edvardsson (SD) har 2018-01-09 lämnat in en motion om att införa 
integrationsplikt i Klippans kommun samt att det ska medföra konsekvenser, såsom 
indraget bidrag, om man inte följer planen.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, vilka också har yttrat sig 
över motionen 2018-11-19, § 121. Yttrandet översändes till kommunstyrelsen, där 
det på grund av diverse förändringar i organisationen, varit oklart vem som skulle 
besvara den för kommunstyrelsens räkning. 

Arbetsmarknadsenheten flyttades från socialförvaltningen till barn- och 
utbildningsförvaltningen. I det läget var det delat integrationsansvar, där praktiska 
integrationsfrågor (bostäder, möblering, mm.) lades på på barn- och 
utbildningsnämnden och strategiska integrationsfrågor på kommunstyrelsen. En 
tjänsteperson på kommunledningsförvaltningen ansvarade för de övergripande 
frågorna och skulle yttra sig över motionen för kommunstyrelsens del. 
Tjänstepersonen fick snart andra arbetsuppgifter och under 2018 organiserades 
samtliga integrationsfrågor under Arbete & utveckling på barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Kansliavdelningen har stämt av ärendet med barn- och utbildningsförvaltningen som 
meddelat att deras yttrande från november 2018, fortfarande är gällande. 
Barn-och utbildningsförvaltningen följer upp deltagandet i de obligatoriska 
skolformerna genom skolpliktsbevakningen. Gällande de frivilliga verksamheterna 
kan invånarna uppmuntras att delta, men förvaltningen kan inte tvinga till 
deltagande.
Barn- och utbildningsnämnden har inom sitt ansvar eller sin utövning inte några 
ekonomiska transaktioner, varken i form av bidrag eller sanktioner, med individen 
som deltar i utbildningar. 
Därför föreslår kansliavdelningen att motionen ska anses besvarad.



Datum
2020-04-09

Beteckning
KS 2018.0028-6

Ert datum Er beteckning

KS 2018.0028

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

Beslutsunderlag/Bilagor
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-04-09
BUN § 121/2018
Motion från Åsa Edvardsson, 2018-01-09

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att anse motionen besvarad.

Beslut skickas till
Motionären 
Barn- och utbildningsnämnden

Kristina Baron Tomas Rikse









Ärende 18  
Svar på motion om att avsätta 

mark för odlingslotter Klippans 
medborgare

KS 2018.0698
Sammanfattning
Vår framtid – Klippan har 2018-11-23 inkommit med motion om att undersöka möjligheten 
för att avsätta mark för odlingslotter i Klippans, Ljungbyheds och Ö Ljungbys närområden.
 

I ärendet föreligger svar från gata- och parkchefen.

Beslutsunderlag
KS § 72/2020
Gata- och parkchefens tjänsteksrivelse 2020-04-16
Vår framtids motion 2018-11-21

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen då det inte finns resurser för att öka kommunens åtaganden.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-05-06 § 72, Svar på motion om att avsätta mark för 
odlingslotter för Klippans medborgare

Svar på motion om mark för odlingslotter 

Vår Framtid - Klippans motion 2018-11-21.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72

Svar på motion om att avsätta mark för odlingslotter för Klippans 
medborgare 
KS 2018.0698

Ärendet
Vår framtid – Klippan har 2018-11-23 inkommit med motion om att undersöka 
möjligheten för att avsätta mark för odlingslotter i Klippans, Ljungbyheds och Ö 
Ljungbys närområden.
 
I ärendet föreligger svar från gata- och parkchefen.

Beslutsunderlag
KSAU §71/2020
Gata- och parkchefens tjänsteksrivelse 2020-04-16
Vår framtids motion 2018-11-21

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen då det inte finns resurser för att öka kommunens åtaganden.
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

1 (1)



Datum
2020-04-16

Beteckning
KS 2018.0698-5

Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

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

Adressat

Svar på motion om mark för odlingslotter

Ärendet
Vår framtid – Klippan har 2018-11-23 inkommit med motion om att undersöka 
möjligheten för att avsätta mark för odlingslotter i Klippans, Ljungbyheds och 
Ö Ljungbys närområden.
I motionen yrkar Vår framtid – Klippan att om tillgång till mark finns, skapa 
odlingslotter där medborgarna kan arrendera en odlingslott. Idén kring odlingslotter 
har tidigare diskuterats inom Gatu- och Parkavdelningen och kan ses som ett positivt 
inslag i erbjudandet till medborgarna. 

Inrättandet av odlingslotter skulle innebära ett ökat kommunalt åtagande och idag har 
Gatu- och Parkavdelningen inte resurser för att kunna förverkliga odlingslotterna. 
Förutom den rent praktiska hanteringen av själva odlingslotterna så kräver dessa 
även en administrativ hantering.   

Beslutsunderlag/Bilagor
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-16
Motion från Vår Framtid, 2018-11-23

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att avslå motionen då det inte finns resurser för att öka kommunens åtaganden.

Beslut skickas till
Motionären

Michel Tränefors Jan Enberg





Ärende 19  
Svar på motion om gång- och 

cykelväg Östra Ljungby-Klippan-
Ljungbyhed-Söderåsen/Skäralid

KS 2019.0288
Sammanfattning
Vår framtid Klippan har 2019-05-24 inkommit med motion om att ta fram en plan för hur och 
när en sammanlänkad gång/cykelväg mellan Ö Ljungby-Klippan-Ljungbyhed-
Söderåsen/Skäralid ska kunna genomföras.
 

I ärendet finns ett svar från Gata- och parkavdelningen.

Beslutsunderlag
KS § 85/2020
Gatu- och parkavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-04-22
Motion från Vår Framtid, 2019-05-24

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad då en RTI-ansökan om en cykelplan för den tänkta sträckningen 
har lämnats in till Trafikverket.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 85, Svar på motion om gång- och cykelväg Östra 
Ljungby-Klippan-Ljungbyhed-Söderåsen/Skäralid

Svar på motion om gång- och cykelväg 

Vår Framtid Klippans motion 2019-05-24. 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85

Svar på motion om gång- och cykelväg Östra Ljungby-Klippan-
Ljungbyhed-Söderåsen/Skäralid 
KS 2019.0288

Ärendet
Vår framtid Klippan har 2019-05-24 inkommit med motion om att ta fram en plan för hur 
och när en sammanlänkad gång/cykelväg mellan Ö Ljungby-Klippan-Ljungbyhed-
Söderåsen/Skäralid ska kunna genomföras.
 
I ärendet finns ett svar från Gata- och parkavdelningen.

Beslutsunderlag
KSAU §85/2020
Gatu- och parkavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-04-22
Motion från Vår Framtid, 2019-05-24

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad då en RTI-ansökan om en cykelplan för den tänka 
sträckningen har lämnats in till Trafikverket.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____
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Datum
2020-04-22

Beteckning
KS 2019.0288-5

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 gång- och cykelväg

Ärendet
Vår framtid Klippan har 2019-05-24 inkommit med motion om att ta fram en plan 
för hur och när en sammanlänkad gång/cykelväg mellan Ö Ljungby-Klippan-
Ljungbyhed-Söderåsen/Skäralid ska kunna genomföras.

I motionen yrkar Vår framtid – Klippan att det som ett första steg omedelbart tas 
fram en plan för hur och när en sammanlänkad gång/cykelväg mellan Ö Ljungby-
Klippan-Ljungbyhed-Söderåsen/Skäralid ska kunna genomföras. 

Gatu- och Parkavdelningen jobbar med cykelfrågorna inte bara internt inom 
kommunen utan även med det regionala huvudcykelvägnätet samt utvecklingen av 
det rekreativa cykelvägnätet tillsammans med familjen Helsingborg. Genom arbetet 
har det blivit tydligt att ett strategisk cykelplan behöver arbetas fram för Klippans 
kommun. Detta behov har belagts ytterligare i den trafikutredning som presenterades 
för KS 2019-06-11. 

För att få cykelplanen delfinansierad från Trafikverket har den lagts till som en 
åtgärdspunkt i RTI-ansökan för 2020.

Beslutsunderlag/Bilagor
Gatu- och parkavdelningens tjänstekskrivelse, 2020-04-22
Motion från Vår Framtid, 2019-05-24

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att anse motionen besvarad då en RTI-ansökan om en cykelplan för den tänka 
sträckningen hat lämnats in till Trafikverket.



Datum
2020-04-22

Beteckning
KS 2019.0288-5

Ert datum Er beteckning

KS 2019.0288

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
Gatu- och parkchefen
Motionären

Michel Tränefors





Ärende 20  
Svar på motion om att Skolverkets 

regler gällande användning av 
registerkontroll, i verksamheter 

där det är obligatoriskt, skall följas 
utan något undantag.

KS 2019.0240
Sammanfattning
Christina Petersson och Åsa Edvardsson (SD) har 2019-04-23 lämnat in en motion med 
följande förslag till beslut:

att Skolverkets regler gällande registerutdrag efterföljs i Klippans kommun,
 

att berörda nämnder kontrollerar och åtgärdar ev. brister och i de fall inte registerutdrag 
kunnat erhållas omplaceras berörd personal,
 

att Klippans kommun uppdaterar berörd personals registerutdrag vart tredje år.
 

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har lämnat ett yttrande.

HR-avdelningen har också yttrat sig över motionen.

Beslutsunderlag
KS § 118/2020
Tjänsteskrivelse från HR-avdelningen 2020-05-15
Protokollsutdrag BUN 2020-04-16, § 42
Motion från Christina Petersson inkommen 2019-04-23

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar



att anse motionen besvarad vad gäller de två första att-satserna, samt
 

att avslå tredje att-satsen.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-09-09 § 118, Svar på motion om Skolverkets regler gällande 
registerutdrag

Svar på motion om Skolverkets regler gällande registerkontroll

BUN § 42 Svar på motion om registerkontroll 

Tjänsteskrivelse BUF, Svar på motion om registerkontroll

Yttrande över motion om registerkontroll 

Christina Petersson (SD) motion 2019-04-23.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118

Svar på motion om Skolverkets regler gällande registerutdrag 
KS 2019.0240

Ärendet
Christina Petersson och Åsa Edvardsson (båda SD) har 2019-04-23 lämnat in en motion 
med följande förslag till beslut:
 
att Skolverkets regler gällande registerutdrag efterföljs i Klippans kommun,
att berörda nämnder kontrollerar och åtgärdar ev. brister och i de fall inte registerutdrag 
kunnat erhållas omplaceras berörd personal,
att Klippans kommun uppdaterar berörd personals registerutdrag vart tredje år.
 
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har lämnat ett yttrande. 
HR-avdelningen har också yttrat sig över motionen.

Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden meddelar att det föreligger två förslag till beslut och ställer arbetsutskottets 
förslag mot Åsa Edvarsssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
KSAU § 115/2020
Tjänsteskrivelse från HR-avdelningen 2020-05-15
Protokollsutdrag BUN 2020-04-16, § 42
Motion från Christina Petersson inkommen 2019-04-23

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad vad gäller de två första att-satserna, samt
 
att avslå tredje att-satsen.

Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraternas partigrupp reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande.

1 (2)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____
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Datum
2020-05-15

Beteckning
139071

Ert datum Er beteckning

KS 2019.0240

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

Kommunfullmäktige

Svar på motion om Skolverkets regler gällande registerkontroll

Ärendet
Christina Petersson och Åsa Edvardsson (båda SD) har 2019-04-23 lämnat in en 
motion med följande förslag till beslut:

att Skolverkets regler gällande registerutdrag efterföljs i Klippans kommun,
att berörda nämnder kontrollerar och åtgärdar ev. brister och i de fall inte 
registerutdrag kunnat erhållas omplaceras berörd personal,
att Klippans kommun uppdaterar berörd personals registerutdrag vart tredje år.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har lämnat ett 
yttrande.

I sin motion menar Christina Petersson och Åsa Edvardsson dels att Klippans 
kommun inte följt Skollagens krav på att begära in registerutdrag för personal enligt 
nedan och annan personal beskriven i lagtexten, samt att utdragen ska uppdateras 
vart tredje år.

I skollagens 2 kap. 31 § andra stycket framgår att registerutdrag ska lämnas för den 
som erbjuds eller tilldelas arbete inom förskola, förskoleklass, fritidshem, 
grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola samt annan pedagogisk omsorg 
under omständigheter liknande dem som förekommer i ett anställningsförhållande 
inom verksamheten, om det sker genom uppdrag, anställning hos någon som ingått 
avtal med den som bedriver verksamheten eller anställning inom annan kommunal 
verksamhet. När personal rekryteras är det rekryterande chefs skyldighet att begära 
in registerutdrag. 

Inom barn- och utbildningsförvaltningen tillämpas dessa regler genom att all 
personal som nyanställs lämnar in ett utdrag ur polisens belastningsregister för skola 
och förskola. Detta gäller även för alla personer som skall vikariera, praktisera eller 
utföra uppdrag inom våra verksamheter. Dessa personer lämnar in kontinuerligt, 
årligen.

För andra verksamheter som befinner sig på förskolor och skolor ansvarar respektive 



Datum
2020-05-15

Beteckning
139071

Ert datum Er beteckning

KS 2019.0240

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

förvaltning för att registerkontroll görs. Exempel på andra verksamheter är de inom 
Kultur och fritid, tekniska förvaltningen och då kostverksamheten, lokalvård och 
fastigheter. 

All personal som ska arbeta vid en förskola/skola lämnar in utdrag ur 
belastningsregistret vid nyanställning. Även de som vikariera och praktiserar i dessa 
verksamheter lämnar in utdrag. Vid upphandlingar av entreprenörer står det i 
förfrågan att dessa utdrag skall lämnas in. Detta medför att även entreprenörer som 
utför arbeten inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter har uppvisat 
utdrag från registret. 

Den lagstadgade kontrollen gäller enbart den som nyanställs hos arbetsgivaren. 
Personer som redan är anställda, eller som inom ett år erbjuds återanställning hos 
samma arbetsgivare, behöver inte visa något utdrag. 

Antalet belastningsregisterutdrag som enskilda begär om sig själva har ökat kraftigt 
under de senaste åren. Två statliga utredningar, SOU 2009:44 Integritet i arbetslivet 
och SOU 2014:48 Registerutdrag i arbetslivet, har föreslagit ett förbud för 
arbetsgivare att utan stöd i lag begära utdrag ur belastnings- eller misstankeregistret. 
Enligt utredningarna står utvecklingen i strid med lagstiftarens intentioner bakom 
enskildas insynsrätt i belastningsregistret. Förfarandet har fått en sådan stor 
omfattning att skyddet för den personliga integriteten urholkats. Utredningens förslag 
om förbud syftar till att stärka skyddet för enskildas personliga integritet i arbetslivet. 
Merparten av remissinstanserna var positiva till förslaget om förbud att utan stöd i 
lag begära utdrag ur registret. SOU 2014:48 bereds fortfarande i Regeringskansliet.

I en senare SOU 2019:19 Belastningsregisterkontroll i arbetslivet, lämnas, utifrån 
utgångspunkten att ett förbud införs, förslag om ett utökat författningsstöd för 
registerkontroll i arbetslivet vad avser bl.a. offentliga och enskilda aktörer som utför 
vård- och omsorgsinsatser åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning.

Klippans kommun följer lagkraven, Skolverkets och SKRs direktiv, registerkontroll 
på redan anställd personal görs inte. Mot bakgrund av ovanstående föreslås de två 
första att-satserna vara besvarade och tredje att-satsen avslås. 

Beslutsunderlag/Bilagor
Tjänsteskrivelse från HR-avdelningen 2020-05-15
Protokollsutdrag BUN 2020-04-16, § 42
Motion från Christina Petersson inkommen 2019-04-23



Datum
2020-05-15

Beteckning
139071

Ert datum Er beteckning

KS 2019.0240

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att anse motionen besvarad vad gäller de två första att-satserna, samt

att avslå tredje att-satsen.

Beslut skickas till
Motionärerna
BUN

Tomas Rikse Stefan Christiansson
Kommundirektör HR-chef



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-04-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42

Motion om Skolverkets regler gällande användning av registerkontroll 
BUN 2019.0143

Ärendet
Christina Petersson och Åsa Edvardsson (SD) har 2019-04-23 lämnat in en motion om att 
Skolverkets regler gällande användning av registerkontroll, i verksamheter där det är 
obligatoriskt, skall följas utan något undantag.
Kommunstyrelsens ordförande har, genom delegationsbeslut, remitterat motionen till 
barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Barn- och utbildningsförvaltningen har framställt förslag till yttrande.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, utvecklingsstrateg, 2020-04-08
Förslag till motionssvar, utvecklingsstrateg, 2020-04-08
Remiss av motion, kommunstyrelsens ordförande, 2019-05-29
Motion, Sverigedemokraterna, 2019-04-23

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att anta yttrandet som sitt eget samt
att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

1 (1)



Datum
2020-04-08

Beteckning
BUN 2019.0143-3

Ert datum Er beteckning

Barn- och utbildningsnämnden

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

Barn- och utbildningsnämnden

Svar på motion gällande registerkontroll inom barn- och 
utbildningsförvaltningen

Ärendet
Christina Petersson och Åsa Edvardsson (SD) har 2019-04-23 lämnat in en motion 
om att Skolverkets regler gällande användning av registerkontroll, i verksamheter där 
det är obligatoriskt, skall följas utan något undantag.
Kommunstyrelsens ordförande har, genom delegationsbeslut, remitterat motionen till 
barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har framställt förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag/Bilagor
Förslag till yttrande, utvecklingsstrateg, 2020-03-20
Motion, Sverigedemokraterna, 2019-04-23
Delegationsbeslut avs. remiss av motion, kommunstyrelsens ordförande 2019-05-29

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta
att anta yttrandet som sitt eget samt 
att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige

Helena Abrahamsson Rose-Marie Bergman
Utvecklingsstrateg Skolchef



2020-03-20

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

Förslag till yttrande avseende motion gällande registerkontroll inom 
Barn- och utbildningsförvaltningen, Klippans kommun.

I skollagens 2 kap. 31 § andra stycket framgår att registerutdrag ska lämnas för 
den som erbjuds eller tilldelas arbete inom förskola, förskoleklass, fritidshem, 
grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola samt annan pedagogisk 
omsorg under omständigheter liknande dem som förekommer i ett 
anställningsförhållande inom verksamheten, om det sker genom uppdrag, 
anställning hos någon som ingått avtal med den som bedriver verksamheten 
eller anställning inom annan kommunal verksamhet. 
 
Bestämmelsen om registerutdrag omfattar således inte bara personer som erbjuds 
anställning, utan även personer som genom anställning hos någon som har ingått avtal 
med den som bedriver någon av de aktuella verksamheterna erbjuds eller tilldelas arbete 
inom en sådan verksamhet. Därmed avses anställda hos företag som sköter 
stödfunktioner som t.ex. städning, fastighetsskötsel eller skolskjuts på entreprenad, 
liksom anställda vid bemanningsföretag. En annan kategori som omfattas är enskilda 
uppdragstagare. Vidare omfattas anställda hos en kommun, som tillhör en annan 
förvaltning än den som ansvarar för den aktuella verksamheten, men som på grund av 
kommunens val av organisation tilldelas arbetsuppgifter inom dessa verksamheter. Det 
kan t.ex. röra sig om en fritidsledare som tillhör fritidsförvaltningen, men arbetar vid en 
skola, eller personal som tillhör fastighetsförvaltningen, men utför löpande 
vaktmästarsysslor vid en förskola eller skola.
 
Gemensamt för de personkategorier som räknas upp är att arbetet ska utföras under 
omständigheter liknande dem som förekommer i ett anställningsförhållande i 
verksamheten. Därmed avses att det ska vara fråga om regelbundet förekommande eller 
återkommande arbetsuppgifter som annars utförs eller skulle kunna utföras av anställda 
inom verksamheten. Ett annat sätt att uttrycka saken är att det hade varit ett alternativ att 
i stället anställa personal för att utföra arbetet.
 
Bestämmelsen omfattar inte personer som utför tillfälliga arbetsuppgifter, t.ex. en 
elektriker eller en rörmokare som anlitas för att utföra ett visst/vissa reparationsarbeten. 
I sådana situationer är det ju inte aktuellt att i stället anställa en person för att få arbetet 
utfört. Däremot omfattas personer som ersätter anställda, t.ex. när en person kortvarigt 
hyrs in från ett bemanningsföretag vid tillfällig frånvaro bland personalen.
 
Enligt förarbetena till lagen omfattas inte barns/elevers personliga assistenter enl. LSS 
(dessa ska redan ha kontrollerats vid anställningen som personlig assistent), föräldrar 
som deltar i verksamheter där deras barn vistas eller vuxna familjemedlemmar till 
dagbarnvårdare i familjedaghem. Föräldrar i föräldrakooperativa förskolor faller utanför 
tillämpningsområdet även om de utför arbetsuppgifter som annars skulle kunna utföras 
av anställda, eftersom de inte utför arbete på grund av ett uppdragsavtal med 



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

huvudmannen. Uttrycket erbjuds eller tilldelas arbete har valts med tanke på att det för 
anställda i tjänsteföretag och i andra kommunala förvaltningar snarare är fråga om 
tilldelning av arbetsuppgifter genom ett arbetsledningsbeslut än ett erbjudande som det 
står den anställde helt fritt att anta eller avböja.
 
Den lagstadgade kontrollen gäller enbart den som nyanställs hos 
arbetsgivaren. Personer som redan är anställda, eller som inom ett år 
erbjuds återanställning hos samma arbetsgivare, behöver inte visa 
något utdrag. Detta görs inte heller i våra verksamheter. Det gör att vi 
inte kan/ska följa upp vart tredje år.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen tillämpas dessa regler genom att all personal 
som nyanställs lämnar in ett utdrag ur polisens belastningsregister för skola och 
förskola. 
Detta gäller även för alla personer som skall vikariera, praktisera eller utföra uppdrag 
inom våra verksamheter. Dessa personer lämnar in kontinuerligt, årligen.

För andra verksamheter som befinner sig på förskolor och skolor ansvarar respektive 
förvaltning för att registerkontroll görs. Exempel på andra verksamheter är de inom 
Kultur och fritid, tekniska förvaltningen och då kostverksamheten, lokalvård och 
fastigheter. 
I samtal med dessa förvaltningar uppges det att man tillämpar samma regler. All 
personal som ska arbeta vid en förskola/skola lämnar in utdrag ur belastningsregistret 
vid nyanställning. Även de som vikariera och praktiserar i dessa verksamheter lämnar in 
utdrag.
Vid upphandlingar av entreprenörer står det i förfrågan att dessa utdrag skall lämnas in. 
Detta medför att även entreprenörer som utför arbeten inom barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter har uppvisat utdrag från registret. 

Med denna efterforskning och rutinkontroll anser barn- och utbildningsförvaltningen att 
vi har säkerställt att lagkravet gällande registerkontroll efterlevs och följs i våra 
verksamheter. 

Helena Abrahamsson
Utvecklingsstrateg 











Ärende 21  
Svar på motion om digital 

skyltning 
KS 2019.0289

Sammanfattning
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har 2019-05-24 lämnat in en motion om digital skyltning i 
kommunen där man yrkar följande:
 

1. Att det tas fram ett förslag på hur en sammanlänkad digital skyltning skulle kunna

möjliggöras.

2. Att denna skyltning skulle omfatta Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby.

3. Att det i förslaget också ingår hur en eventuell extern finansiering skulle kunna 
möjliggöras.
 

Kansliavdelningen har tagit fram ett svar på motionen.

Beslutsunderlag
KS § 119/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2019-08-07
Motion från Vår Framtid, 2019-05-24

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-09-09 § 119, Svar på motion om digital skyltning 

Sva på motion om digital skyltning



Vår Framtid Klippans motion 2019-05-24. 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 119

Svar på motion om digital skyltning 
KS 2019.0289

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har 2019-05-24 lämnat in en motion om digital skyltning i 
kommunen där man yrkar följande:
 
1. Att det tas fram ett förslag på hur en sammanlänkad digital skyltning skulle kunna 
möjliggöras.
2. Att denna skyltning skulle omfatta Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby.
3. Att det i förslaget också ingår hur en eventuell extern finansiering skulle kunna 
möjliggöras.

Kansliavdelningen har tagit fram ett svar på motionen.

Beslutsunderlag
KSAU § 116/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2019-08-07
Motion från Vår Framtid, 2019-05-24

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäkte besluta

att avslå motionen.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

1 (1)



Datum
2019-08-07

Beteckning
124802

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 digital skyltning

Sammanfattning av ärendet

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har 2019-05-24 lämnat in en motion om digital 
skyltning i kommunen där man yrkar följande:
1. Att det tas fram ett förslag på hur en sammanlänkad digital skyltning skulle kunna 
möjliggöras.
2. Att denna skyltning skulle omfatta Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby.
3. Att det i förslaget också ingår hur en eventuell extern finansiering skulle kunna 
möjliggöras.

Det finns olika varianter av digitala skyltar, t.ex. sådana som är placerade utmed 
E4:an, evenemangsskyltar eller Infopoints, digitala skyltar inomhus mm. 
Motionärerna har i sin motion inte preciserat vilken typ av digitala skyltar som avses.

Motionären har 2016-04-26 lämnat in en liknande motion där man bland annat ville 
utreda kostnader, möjliga finansieringar och drift av en till tre digitala 
informationstavlor för Klippans centralort in-/utfarter.
Vid det tillfället gjordes en kostnadsutredning med följande utslag:
”Kostnaden för digitala infartskyltar har inhämtats från tre olika leverantörer. Med en
utgångspunkt i rekommenderad storlek på digital skylt vid en 70-väg om ca 15 kvm
innebär det en kostnad om 500 000 kronor per skylt. Tillkommer gör kostnad för
installation, el och internet. Vidare tillkommer kostnader för reparationer. Livslängd 
för digitala skyltar uppskattas till 8-10 år.
Summa kostnad ca: 1 600 000 kronor.”

I den utredning som gjordes till förra motionen redogörs för de informationskanaler 
som Klippans kommun använder sig av. Även frågan om extern finansiering 
behandlas i utredningen och slutsatsen i förra motionssvaret gällande extern 
finansiering kvarstår. Bedömningen är att näringslivets insatser i digitala 
informationsskyltar inte kan stå i rimlig relation till kostnaden. Det kan utifrån 
informationssynpunkt vara begränsat vilka företag som skulle kunna annonsera då 



Datum
2019-08-07

Beteckning
124802

Ert datum Er beteckning

KS 2019.0289

informationen främst handlar om evenemang i kommunen och inte reklam.
Föreningar skulle troligtvis ha intresse av att informera om olika evenemang i 
kommunen, men inte lika troligt att de skulle kunna bidra med finansiering.

Det är även viktigt att lyfta säkerhetsaspekten för bilisterna när man pratar om 
digitala informationstavlor vid större vägar. Även den aspekten har lyfts i 
motionssvaret från 2016.

De digitala skyltarna som kan ses t. ex. utmed E4:an är förenliga med stora kostnader 
och Klippans kommun ser för tillfället inte några ekonomiska möjligheter att 
investera i inköp och drift av nämnda skyltar. Motionären vill att sådana skyltar ska 
finnas i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby, vilket innebär att ett flertal skulle 
behövas inhandlas. 
Kommunikationsavdelningen har inte resurser att ansvara för sådana digitala skyltar, 
särskilt då digitala skyltar som samanvänds av kommunen och privata aktörer kräver 
granskning av budskap och en ständigt pågående dialog med de privata aktörerna. 
Det finns redan idag möjlighet att annonsera via de digitala skärmar som finns i våra 
livsmedelsbutiker. 

Klippans kommun kan dock bli bättre på att använda oss av de skyltar och 
informationskanaler vi har idag, samt att uppdateringen av informationen blir mer 
löpande och att gammal information tas bort/ersätts i nära anslutning efter att t.ex. ett 
evenemang ägt rum.
Näringslivet har ett bra samarbete med företagarna och kultur- och 
fritidsförvaltningen med föreningarna. Dessa, tillsammans med 
kommunikationsavdelningen kan komma på idéer att ytterligare samverka 
kommunikativt, även utan digitala skyltar.

Beslutsunderlag/Bilagor
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse
Motion från Vår Framtid, 2019-05-22

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att avslå motionen.



Datum
2019-08-07

Beteckning
124802

Ert datum Er beteckning

KS 2019.0289

Beslut skickas till
Motionären

Tomas Rikse Kristina P Baron

Kommundirektör Kommunsekreterare





Ärende 22  
Svar på motion från SD om att 

införa förbud mot religiös klädsel í 
för- och grundskolor i Klippans 

kommun.
KS 2019.0510

Sammanfattning
Sverigedemokraterna Marie Brink och Åsa Edvardsson har inkommit med motion med 
yrkande om förbud mot religiös klädsel i för – och grundskolor för både elever och 
skolpersonal.
 

Motionen har översänts till barn- och utbildningsnämnden samt till HR-avdelningen för svar.

Både barn- och utbildningsnämnden och HR-avdelningen hänvisar till att ett sådant införande 
som motionärerna syftar till strider mot diskrimineringslagen, men även religions- och 
yttrandefriheten enligt Europakonventionen samt regeringsformen.

Beslutsunderlag
KS § 120/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-07-06
HR-avdelningens skrivelse, 2020-01-07
BUN § 35/2020
Skolchefens yttrande, 2020-05-05
Motion, 2019-10-08

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avlså motionen.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet



Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-09-09 § 120, Svar på motion om att införa förbud mot 
religiös klädsel í för- och grundskolor i Klippans kommun.

Svar på motion om att införa förbud mot religiös klädsel i för- och grundskolor

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-06-16, § 35.

Skolchef Rose-Marie Bergmans yttrande 2020-05-05.

Motionssvar från HR,  SD religiös klädsel

Motion från Marie Brink (SD) 2019-10-08 om att införa förbud mot religiös klädsel í för- och 
grundskolor i Klippans kommun.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 120

Svar på motion om att införa förbud mot religiös klädsel í för- och 
grundskolor i Klippans kommun. 
KS 2019.0510

Ärendet
Sverigedemokraterna Marie Brink och Åsa Edvardsson har inkommit med motion med 
yrkande om förbud mot religiös klädsel i för – och grundskolor för både elever och 
skolpersonal.
 
Motionen har översänts till barn- och utbildningsnämnden samt till HR-avdelningen för 
svar.
 
Både barn- och utbildningsnämnden och HR-avdelningen hänvisar till att ett sådant 
införande som motionärerna syftar till strider mot diskrimineringslagen, men även 
religions- och yttrandefriheten enligt Europakonventionen samt regeringsformen.

Beslutsunderlag
KSAU § 126/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-07-06
HR-avdelningens skrivelse, 2020-01-07
BUN § 35/2020
Skolchefens yttrande, 2020-05-05
Motion, 2019-10-08

Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) och Marie Brink (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden meddelar att det föreligger två förslag till beslut och ställer arbetsutskottets 
förslag mot Åsa Edvardssons och Marie Brinks yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutstkottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avlså motionen.

Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraternas partigrupp reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande.

1 (2)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

2 (2)



Datum
2020-07-06

Beteckning
141562

Ert datum Er beteckning

KS 2019.0510

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

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att införa förbud mot religiös klädsel i för- och 
grundskolor

Ärendet
Sverigedemokraterna Marie Brink och Åsa Edvardsson har inkommit med motion 
med yrkande om förbud mot religiös klädsel i för – och grundskolor för både elever 
och skolpersonal.

Motionen har översänts till barn- och utbildningsnämnden samt till HR-avdelningen 
för svar. 

Både barn- och utbildningsnämnden och HR-avdelningen hänvisar till att ett sådant 
införande som motionärerna syftar till strider mot diskrimineringslagen.
Barn- och utbildningsnämnden beskriver att Skolverket har gjort uttalanden i media 
där man på ett generellt plan uttalat sig om att myndigheten bedömer att det inte är 
tillåtet för skolor att generellt förbjuda elever att bära slöja i skolan. Skälet till 
uttalandet är bland annat att Skolverket bedömer att ett sådant förbud strider mot 
religions- och yttrandefriheten enligt Europakonventionen, regeringsformen samt 
diskrimineringslagen.

Skolverket konstaterar att det visserligen är möjligt att begränsa grundläggande fri- 
och rättigheter, men att sådana begränsningar måste göras genom lag. Riksdagen har 
inte stiftat någon lag som generellt begränsar elevers religions- och yttrandefrihet i 
fråga om klädsel i skolan.

Även utifrån ett HR-perspektiv anses det inte vara rimligt att reglera personalens 
klädsel såsom motionärerna föreslår. HR-chefen skriver att klädsel bör regleras när 
motiven är rimliga och professionen kräver det, t.ex. vid hygien- och säkerhetsskäl. 
När tillräckliga skäl inte föreligger finns det en risk att man som arbetsgivare gör sig 
skyldig till det som diskrimineringslagen kallar för indirekt diskriminering. Indirekt 
diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt 
missgynnar personer som tillhör målgrupper kopplade till någon av våra 
diskrimineringsgrunder. Då kan regeln vara diskriminerande, trots att det är samma 
regel som tillämpas för alla. Det är dock inte indirekt diskriminering om syftet med 
regeln eller rutinen är berättigat, det vill säga befogat och objektivt godtagbart. Detta 



Datum
2020-07-06

Beteckning
141562

Ert datum Er beteckning

KS 2019.0510

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

innebär att syftet ska vara värt att skydda i sig och vara tillräckligt viktigt för att 
kunna få företräde framför principen om icke-diskriminering.

Både barn- och utbildningsnämnden och HR-avdelningen föreslår att motionen ska 
avslås med hänvisning till respektive instans svar.

Beslutsunderlag/Bilagor
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-07-06
HR-avdelningens skrivelse, 2020-01-07
BUN § 35/2020
Skolchefens yttrande, 2020-05-05
Motion, 2019-10-08

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att avslå motionen.

Beslut skickas till
Motionärerna
Barn- och utbildningsnämnden
Hr-avdelningen

Kristina P Baron Tomas Rikse
Kommunsekreterare Kommundirektör



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-06-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35

Svar på motion om att införa förbud mot religiös klädsel inom för- 
och grundskola i Klippans kommun 
BUN 2019.0274

Ärendet
Sverigedemokraterna Marie Brink och Åsa Edvardsson har 2019-10-08 inkommit med 
motion med yrkande om förbud mot religiös klädsel i för- och grundskolor för både 
elever och skolpersonal.

Motionen är remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Barn- och utbildningsförvaltningen har framställt ett yttrande där de framför att de i 
nuläget inte ser någon möjlighet att genomföra insatser enligt Sverigedemokraternas 
förslag i motionen.
Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta att anta yttrande som sitt eget samt att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Elin Luckmann (SD), Andreas Olofsson (SD) och Richard Kronqvist (SD) yrkar på 
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-06-04 § 57
Förslag till yttrande, skolchef, 2020-05-05
Motion, Sverigedemokraterna, 2019-10-08
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-10-28 § 168
Remiss av motion, kommunstyrelsens ordförande, 2019-11-12

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att anta yttrande som sitt eget
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
____
 
Reservation
Elin Luckmann (SD), Andreas Olofsson (SD) och Richard Kronqvist (SD) reserverar sig 
mot beslutet.

1 (2)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-06-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

2 (2)



Datum
2020-05-05

Beteckning
KS 2019.0510-6

Ert datum Er beteckning

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

Direkttelefon E-post                     PlusGiro 
                                                          829 79-6

Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till yttrande rörande motion om att "Införa förbud 
mot religiös klädsel inom för- och grundskola i Klippans 
kommun"

Skolverket har gjort uttalanden i media där man på ett generellt plan uttalat 
sig om att myndigheten bedömer att det inte är tillåtet för skolor att 
generellt förbjuda elever att bära slöja i skolan. Då slöja är att betrakta som 
religiös klädsel har Barn- och utbildningsförvaltningen använt den 
informationen och tolkningen som grund för sitt yttrande. 

Skälet till skolverkets uttalande är bland annat att myndigheten bedömer 
att ett sådant förbud strider mot religions- och yttrandefriheten enligt 
Europakonventionen, regeringsformen och mot diskrimineringslagen. 

Skolverket konstaterar att det visserligen är möjligt att begränsa 
grundläggande fri- och rättigheter, men att sådana begränsningar måste 
göras genom lag. Riksdagen har inte stiftat någon lag som generellt 
begränsar elevers religions- och yttrandefrihet i fråga om klädsel i skolan.

Bedömningen ovan bygger på att religionsfriheten skyddas av Artikel 9 i 
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
(EKMR). Av punkten 2 i artikel 9 framgår att det är möjligt att begränsa 
religionsfriheten. Men som också framgår av punkten 2 krävs att en sådan 
begränsning görs i lag (därtill krävs att begränsningen är nödvändig i ett 
demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd 
för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers 
fri- och rättigheter). 

I Sverige är Riksdagen lagstiftande församling och riksdagen har inte 
stiftat någon lag som generellt begränsar elevers religionsfrihet i fråga om 
klädsel i skolan.

Det finns lagstiftning som begränsar elevers rätt att bära viss klädsel i 
skolan i vissa situationer. Exempel på sådan lagstiftning är 
arbetsmiljölagstiftningen. Det innebär att skolan kan förbjuda en elev att 
bära viss klädsel om det skulle innebära en säkerhetsrisk enligt 
arbetsmiljölagstiftningen. Exempelvis brandrisk vid laborationer eller 
olycksfall vid användning av vissa maskiner.



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

Direkttelefon E-post                     PlusGiro 
                                                          829 79-6

Tillägas kan också att de beslut om slöjförbud som tidigare (hösten 2019) 
varit aktuella i media överklagats till domstol (förvaltningsrätten). Det 
innebär att domstolen ska avgöra om besluten strider mot någon lag eller 
författning. Beroende på förvaltningsrätten ställningstagande i de 
överklagade besluten kan frågan komma att aktualiseras igen.

Rose-Marie Bergman 
Skolchef



2020-01-07 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 införa förbud mot religiös klädsel i för-och 
grundskolor i Klippans kommun

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna Marie Brink och Åsa Edvardsson har inkommit med motion 
med yrkande om förbud mot religiös klädsel i för – och grundskolor för både elever 
och skolpersonal.

Beslutsunderlag/Bilagor
Utifrån ett HR-perspektiv anses det inte vara rimligt att reglera personalens klädsel 
såsom motionen föreslår. Klädsel bör regleras när motiven är rimliga och 
professionen kräver det, till exempel när det finns hygien- eller säkerhetsskäl. När 
tillräckliga skäl inte föreligger finns det en risk att man som arbetsgivare gör sig 
skyldig till det som diskrimineringslagen kallar för indirekt diskriminering. Indirekt 
diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt 
missgynnar personer som tillhör målgrupper kopplade till någon av våra 
diskrimineringsgrunder. Då kan regeln vara diskriminerande, trots att det är samma 
regel som tillämpas för alla. Det är dock inte indirekt diskriminering om syftet med 
regeln eller rutinen är berättigat, det vill säga befogat och objektivt godtagbart. Detta 
innebär att syftet ska vara värt att skydda i sig och vara tillräckligt viktigt för att 
kunna få företräde framför principen om icke-diskriminering. HR-avdelningen menar 
dock inte att syftet med att begränsa personalens klädsel är berättigat utan bedömer 
snarare att kommunen genom ett sådant beslut som motionen föreslår skulle riskera 
att göra sig skyldig till indirekt diskriminering. 

Förslag till beslut
Avslå motionen

Stefan Christiansson Tomas Rikse

HR-chef Kommundirektör





Ärende 23  
Svar på motion gällande ett digitalt 

nyckelsystem
KS 2019.0237

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har fått en motion angående nyckelskåp och digitala nycklar, där 
Sverigedemokraterna yrkar på – Att ge i uppdrag åt Tekniska förvaltningen att se över vårt 
nyckelsystem, därefter redovisa hur många nyckelskåp och nycklar som finns i Klippans 
kommuns ägda fastigheter. Tekniska förvaltningen ska även ta fram en plan på hur vi byter ut 
nycklar mot ett digitalt nyckelsystem.
 

I ärendet föreligger ett svar från tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen, med förslaget 
att anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
KS § 135/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-13
Motion från Sverigedemokraterna om digitalt nyckelsystem

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-10-07 § 135, Svar på motion gällande ett digitalt 
nyckelsystem

Åsa Edvardsson (SD) motion 2019-04-17.

Svar på motion gällande ett digitalt nyckelsystem 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 135

Svar på motion gällande ett digitalt nyckelsystem 
KS 2019.0237

Ärendet
Tekniska förvaltningen har fått en motion angående nyckelskåp och digitala nycklar, där 
Sverigedemokraterna yrkar på – Att ge i uppdrag åt Tekniska förvaltningen att se över 
vårt nyckelsystem, därefter redovisa hur många nyckelskåp och nycklar som finns i 
Klippans kommuns ägda fastigheter. Tekniska förvaltningen ska även ta fram en plan på 
hur vi byter ut nycklar mot ett digitalt nyckelsystem.
 
I ärendet föreligger ett svar från tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen, med 
förslaget att anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
KSAU § 144/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-13
Motion från Sverigedemokraterna om digitalt nyckelsystem

Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Åsa Edvardssons förslag om bifall mot arbetsutskottets förslag om att 
anse motionen besvarad och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.
 

Reservation
Åsa Edvardsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____
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KS 2019.0237-5

Ert datum Er beteckning

KS 2019.0237

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

Kommunfullmäktige

Svar på motion gällande ett digitalt nyckelsystem

Ärendet
Tekniska förvaltningen har fått en motion angående nyckelskåp och digitala nycklar, 
där Sverigedemokraterna yrkar på – Att ge i uppdrag åt Tekniska förvaltningen att se 
över vårt nyckelsystem, därefter redovisa hur många nyckelskåp och nycklar som 
finns i Klippans kommuns ägda fastigheter. Tekniska förvaltningen ska även ta fram 
en plan på hur vi byter ut nycklar mot ett digitalt nyckelsystem.  

Ansvaret för nyckelsystemen för fastigheterna i Klippans kommun ligger hos varje 
hyresgäst/verksamhet. Anledningen till det är att det hanteras nycklar dagligen i alla 
verksamheterna som bedrivs i fastigheterna. Nyckelskåpen är därför ungefär lika 
många som det antalet skolor, förskolor, omsorgsbyggnader och kontorshus som 
finns i kommunen.

Att ha en central organisation för att lämna ut och samla in nycklar från medarbetare 
som börjar, slutar eller byter arbetsplats skulle innebära en stor del av en tjänst. 
Dessutom uppstår ett problem när denna centralt placerade personen ändå är 
beroende av information från verksamheterna omförändringarna som sker. 
Fastighetsavdelningen har sedan början på 2000-talet påbörjat ett arbete med att byta 
ut låsen på ytterdörrarna mot elektroniska taggläsare. Vi har till dags datum kommit 
långt i det arbetet och de flesta fastigheterna har idag elektroniska passagesystem. 
Under de senaste tio åren har det elektroniska Vanderbilt Omnis-systemet som också 
har kombinerats med brand- och inbrottslarm, där det har varit möjligt. På detta vis 
kan vi därför, med ett program, kontrollera inpassering och larmhändelser. 
Under de senaste fem åren har Fastighetsavdelningen också börjat med att byta ut 
dörrlåsen på innerdörrar mot elektroniska nycklar. Detta arbete kommer att fortskrida 
och i och med att byggnader renoveras eller byggs om så införs det nya systemen i 
projekten. Fastighetsavdelningen ser också på möjligheten att montera lås för 
elektroniska nycklar på alla undercentraler och teknikutrymmen, där vi idag behöver 
olika nycklar för varje utrymme.

I alla nya byggnader installeras båda systemen redan från början. 
Planen för utbyte till elektroniska nycklar följer på så vis planen för renovering och 
ombyggnad av våra fastigheter och då installeras även passagesystem om detta inte 



Datum
2020-08-13

Beteckning
KS 2019.0237-5

Ert datum Er beteckning

KS 2019.0237

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

redan finns. 
Om en verksamhet känner att det finns ett akut behov av elektroniska nycklar 
installeras det då också men i det fallet får verksamheten ta kostnaden för 
installationen. Är behovet inte akut kan kostnaden läggas in i investeringsplanen för 
kommande år.

Att montera ett passagesystem på en ytterdörr kostar runt 25 tkr, förutsatt att 
centralapparaten redan finns. Ett kompettsystem med tio dörrar, kabeldragning, 
centralapparat och uppkoppling hamnar på ca 400 tkr.

Om behovet är att montera cylindrar för elektroniska nycklar på t.ex. tio innerdörrar 
hamnar kostnaden på runt 35 tkr.

Beslutsunderlag/Bilagor
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-13
Motion från Sverigedemokraterna om digitalt nyckelsystem

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att anse motionen besvarad.

Beslut skickas till
Motionärerna
Tekniska förvaltningen

Håkan Abrahamsson Hanna Holm
Fastighetschef Teknisk chef



Ärende 24  
Delgivningsärenden

Sammanfattning
Kommunfullmäktige delges information om följande ärenden:

 

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
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