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Följande punkter behandlas under mötet
Val av justeringsperson
Fastställande av föredragningslista
Söderåsens miljöförbunds årsredovisning 2020 KS 2020.0343
Mat- och måltidspolicy  KS 2018.0694
IT-policy KS 2020.0451
Redovisning av lokalt partistöd 2020 samt beslut om utbetalning av partistöd 2021 KS 2021.0121
Revisorernas granskning av SFI KS 2021.0113
Antagande av bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda 
(OPF.KL18) KS 2021.0196
Svar på motion från Sverigedemokraterna om säkrare framkomlighet i korsning  KS 2019.0007
Svar på motion från Vår Framtid om att värna det kommunala vetot KS 2020.0471
Svar på motion från Vår Framtid om att trafiksäkerheten i anslutning till där barn- och 
ungdomsverksamhet bedrivs frekvent, ses över och säkras upp innan en olycka sker. KS 2019.0509
Svar på motion från Sverigedemokraterna om att införskaffa ett nytt levande centrum för alla KS 
2019.0291
Svar på motion från Vår Framtid om laddningsstolpar för elbilar KS 2019.0586
Kristian Seger (M) avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och barn- och 
utbildningsnämnd samt som ersättare i kommunstyrelsen KS 2021.0241
Hans Svensson (S) avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden  KS 2021.0260
Motion från Kristdemokraterna om att införa kontaktpolitiker till verksamheter inom socialtjänsten  
KS 2021.0234
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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2021-05-24, kl  19:00
Plats: Regnbågen, Östra Teatergatan 7 Klippan

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

Gunilla Svensson (S)
Ordförande

Kristina P Baron
Sekreterare

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

Ärendet i korthet
Två justeringspersoner ska utses, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att utse NN och NN att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
_____

2. Fastställande av föredragningslista  

Ärendet i korthet
Fastställande av föredragningslista föreligger.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att fastställa föredragningslistan.
_____

3. Söderåsens miljöförbunds årsredovisning 2020  

Sammanfattning
Söderåsens Miljöförbund har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 2020-12-
31 som varit föremål för revisionsgranskning.
 
Beslutsunderlag
KS § 50/2021
Ekonomichefens tjänsteksrivelse, 2021-04-29
Sammanträdesprotokoll direktionen 2021-03-23 § 15
Årsredovisning 2020 för Söderåsens miljöförbund
Revisionsberättelse för år 2020 daterad 2021-04-07
Granskningsrapport av årsbokslut och årsredovisning 2020 från EY
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna årsredovisning 2020 för Söderåsens miljöförbund samt
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att bevilja förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsår 
2020.

4. Mat- och måltidspolicy  

Sammanfattning
En måltidspolicy är ett viktigt stöd för att kvalitetssäkra mat och måltider inom 
kommunens samtliga verksamheter och för en enhetlig syn på likvärdiga måltider, 
kvalité och inriktning.
 
Beslutsunderlag
KS §47/2021
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-14
Mat- och måltidspolicy inom Klippans kommun
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att fastställa Mat- och måltidspolicy inom Klippans kommun med ändringsyrkande 
från Johan Petersson om att stycket om vegansk kost under punkten "servera säker 
mat" utgår.

5. IT-policy  

Sammanfattning
Föreslagen policy innefattar en inriktning gällande kommunens IT-tjänster i 
vardagen. Här tydliggörs hur kommunen vid varje tidpunkt behöver kunna leverera 
tjänster och lösningar som möter den vardag som vi lever och verkar i.
 
Beslutsunderlag
KS § 53/2021
Nu gällande IT-policy antagen av kommunfullmäktige 2002-11-27
Förslag till ny IT-policy
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-30
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anta föreliggande förslag till reviderad IT-policy för Klippans kommun att gälla 
från och med 2021-06-01 samt
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att den tidigare policyn därmed upphävs från samma datum.

6. Redovisning av lokalt partistöd 2020 samt beslut om 
utbetalning av partistöd 2021

 

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen ska kommunfullmäktige fatta beslut om utbetalning av 
lokalt partistöd. Förutsättning för utbetalning är att redovisning lämnas av 
respektive parti om hur erhållna partistöd använts. Lagstiftaren har angett att 
partistöd ska användas lokalt för att stärka den lokala demokratin.
 
Beslutsunderlag
KS § 55/2021
Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen, 2021-04-06
Redovisning från Liberalerna, inkom 2021-03-04
Redovisning från Centerpartiet, inkom 2021-03-15
Redovisning från Socialdemokraterna, inkom 2021-03-25
Redovisning från Sverigedemokraterna, inkom 2021-03-26
Redovisning från Vänsterpartiet, inkom 2021-03-30
Redovisning från Moderaterna, inkom 2021-03-29
Redovisning från Vår Framtid-Klippan, inkom 2021-03-31
Redovisning från Miljöpartiet, inkom 2021-03-31
Redovisning från Kristdemokraterna, inkom 2021-03-31
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera partiernas redovisningar av erhållet partistöd för år 2020,
 
att godkänna utbetalning av partistöd för år 2021 för de partier som inkommit med 
redovisning.
 
Parti                                    Grundstöd     Mandatstöd                        Totalt
Liberalerna                         20 000           10 000                                30 000
Centerpartiet                      20 000           30 000                                50 000
Vänsterpartiet                    20 000           10 000                                30 000
Sverigedemokraterna        20 000           130 000                              150 000
Moderaterna                      20 000           70 000                                90 000
Socialdemokraterna          20 000           100 000                              120 000
Kristdemokraterna             20 000           30 000                                50 000
Vår Framtid – Klippan        20 000           20 000                                40 000
Miljöpartiet                         20 000           10 000                                30 000
Totalsumma                      180 000         410 000                              590 000
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7. Revisorernas granskning av SFI  

Sammanfattning
Klippans kommuns revision har granskat barn- och utbildningsnämndens styrning 
av den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare (SFI).
 
Beslutsunderlag
KS § 56/2021
BUN § 13/2021
Skrivelse, verksamhetschef, 2021-02-04
Rapport, revisionen, 2020-12-14
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera barn- och utbildningsnämndens svar i ärendet.

8. Antagande av bestämmelser om omställningsstöd, 
pension samt familjeskydd till förtroendevalda 
(OPF.KL18)

 

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit 
förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPFKL18).
Det behövs ett lokalt antagande i kommunfullmäktige för att bestämmelserna ska 
vara giltiga. Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för kommunen.
 
Beslutsunderlag
KS § 58/2021
HR-chefens tjänsteskrivelse, 2021-04-07
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL18) i enlighet med förslag, att gälla från och med 1 maj 2021.
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9. Svar på motion från Sverigedemokraterna om säkrare 
framkomlighet i korsning

 

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har 2019-01-07 inkommit med motion om att utreda 
möjligheten om att sätta upp en tänk-på-högerregeln skylt på Apoteksgatan samt att 
påminna fastighetsägaren om att hålla häcken nerklippt till 80 cm.
 
Beslutsunderlag
KS §60/2021
Motion från Sverigedemokraterna, 2019-01-05
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-09-22
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anse motionen besvarad.

10. Svar på motion från Vår Framtid om att värna det 
kommunala vetot

 

Sammanfattning
Vår framtid Klippan i lämnat in en motion om det kommunala vetot gällande 
etablering av vindkraft. De föreslår att kommunstyrelsen omedelbart och med 
tydlighet tillskriver Sveriges miljöminister, energiminister och landsbygdsminister 
i frågan och att det där tydligt framgår att vi fortsatt värnar det kommunala vetot i 
frågan.
 
I ärendet föreligger ett svar från kommunledningsförvaltningen.
 
Beslutsunderlag
KS § 59/2021
Tjänsteutlåtande från kansliavdelningen 2021-03-18
Motion från Våra framtid Klippan inkommen 2020-12-08
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att avslå motionen.

11. Svar på motion från Vår Framtid om att trafiksäkerheten i 
anslutning till där barn- och ungdomsverksamhet 
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bedrivs frekvent, ses över och säkras upp innan en 
olycka sker.

Sammanfattning
Vår Framtid - Klippan, har inkommit med en motion om att trafiksäkerheten i 
anslutning till där barn- och ungdomsverksamhet bedrivs frekvent, ses över och 
säkras upp innan en olycka sker.
 
Beslutsunderlag
KS § 61/2021
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-09-22
Motion från Vår Framtid om trafiksäkerheten, 2019-10-24
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

12. Svar på motion från Sverigedemokraterna om att 
införskaffa ett nytt levande centrum för alla

 

Sammanfattning
Sverigedemokraterna inkom 2019-05-27 men en motion om att införskaffa ett nytt 
levande centrum för alla. Yrkandet som framförs är att ge Plan- och 
byggavdelningen samt Tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag enligt 
beskrivning i motionen samt en ekonomisk kalkyl på hur man kan genomföra detta.
 
Beslutsunderlag
KS § 62/2021
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-08
Motion från Sverigedemokraterna
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anse motionen besvarad.

13. Svar på motion från Vår Framtid om laddningsstolpar för 
elbilar

 

Sammanfattning
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Kenneth Dådring, med flera (VF) har inkommit med en motion i vilken de föreslår 
att kommunen snarast tar fram en plan för att öka möjligheten att ladda elbilar i 
anslutning till kommunala arbetsplatser samt för allmänheten att ladda elbilar i 
orterna Östra
Ljungby, Ljungbyhed och Klippan.
 
Beslutsunderlag
KS § 63/2021
Tjänsteskrivelse från kommundirektören, 2021-04-07
Motion från Vår Framtid om laddstolpar, 2019-11-21
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att bifalla motionen, samt
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för att öka möjligheten att 
ladda elbilar i anslutning till kommunala arbetsplatser samt för allmänheten att 
ladda elbilar i orterna Östra Ljungby, Ljungbyhed och Klippan.

14. Kristian Seger (M) avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och barn- och utbildningsnämnd 
samt som ersättare i kommunstyrelsen

 

Sammanfattning
Kristian Seger (M) har avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige 
och barn- och utbildningsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kristian Segers avsägelse 2021-05-03
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att befria Kristian Seger från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och 
barn- och utbildningsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen,
 
att begära ny rösträkning hos Länsstyrelsen i Skåne för Moderaterna,
 
att till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden utse NN, samt
 
att till ny ersättare i kommunstyrelsen utse NN.
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15. Hans Svensson (S) avsägelse av uppdrag som ersättare 
i kultur- och fritidsnämnden

 

Sammanfattning
Hans Svensson (S) har avsägt sig uppdraget som ersättare i kultir- och 
fritidsnämnden.
 
Beslutsunderlag
Avsägelse från Hans Svensson, 2021-05-07
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att befria Hans Svensson (S) från uppdraget som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden, samt
 
att till ny ersättare utse NN.

16. Motion från Kristdemokraterna om att införa 
kontaktpolitiker till verksamheter inom socialtjänsten

 

Sammanfattning
Anita Frick och Bodil Andersson (KD) har lämnat in en motion med förslaget att 
det ska utses kontaktpolitiker till verksamheterna inom socialtjänsten-
 
Beslutsunderlag
Motion från Kristdemokraterna om att införa kontaktpolitiker till verksamheter 
inom socialtjänsten, 2021-04-22
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
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Ärende 1  
Val av justeringsperson

Sammanfattning
Två justeringspersoner ska utses, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

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

_____

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet



Ärende 2  
Fastställande av 

föredragningslista

Sammanfattning
Fastställande av föredragningslista föreligger.

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att fastställa föredragningslistan.

_____

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet



Ärende 3  
Söderåsens miljöförbunds 

årsredovisning 2020
KS 2020.0343

Sammanfattning
Söderåsens Miljöförbund har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 2020-12-31 som 
varit föremål för revisionsgranskning.

 

Beslutsunderlag
KS § 50/2021
Ekonomichefens tjänsteksrivelse, 2021-04-29
Sammanträdesprotokoll direktionen 2021-03-23 § 15
Årsredovisning 2020 för Söderåsens miljöförbund
Revisionsberättelse för år 2020 daterad 2021-04-07
Granskningsrapport av årsbokslut och årsredovisning 2020 från EY

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att godkänna årsredovisning 2020 för Söderåsens miljöförbund samt

 

att bevilja förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 50, Söderåsens miljöförbunds årsredovisning 2020

Yttrande SMFO årsredovisning 2020

Söderåsens miljöförbund - Protokoll 2021-03-23, § 15 Årsredovisning 2020. Inf.

Revisionsberättelse 2021-04-07 år 2020 för Söderåsens miljöförbund verksamhet



Revisorernas redogörelse 2021-04-07 över Söderåsens miljöförbunds verksamhet 2020.

EY:s granskningsrapport av årsbokslut 2020 för Söderåsens miljöförbund.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 50

Söderåsens miljöförbunds årsredovisning 2020 
KS 2020.0343

Ärendet
Ekonomiavdelningen har tagit emot årsredovisning från Söderåsens miljöförbund för år 
2020 för yttrande.

Söderåsens Miljöförbund har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 2020-12-31 som 
varit föremål för revisionsgranskning.

För 2020 redovisar Söderåsens Miljöförbund ett resultat på +921 tkr jämfört med 
budgeterat resultat som uppgick till +5 tkr, och överskottsmålet för 2020 är uppfyllt.

Balanskravsresultatet 2020 uppgick till +921 tkr. De negativa balanskravsresultaten från 
tidigare år är nu helt återställa. Dock finns en tillsynsskuld på 1 400 timmar på grund av 
covid-19.

Förbundets sammanfattning är att man påverkats negativt av virussjukdomen covid-19 
och trots att verksamheterna i stort fortsatt utvecklas positivt finns en omfattande 
tillsynsskuld att hantera under 2021.

I revisionsberättelsen framgår att bedömning görs att direktionen bedrivit verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. De övergripande 
verksamhetsmålen har uppfyllts för året. De finansiella målen har uppfyllts. 
Balanskravsresultatet har uppfyllts och tidigare års negativa balanskravsresultat har 
reglerats. Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning till övervägande 
del uppfyllts under året. Revisorerna noterar samtidigt förbundets framtida ekonomiska 
utmaningar och att en tillsynsskuld byggts upp under året som kommer att behöva 
hanteras framöver.

Revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 
samt de enskilda ledamöterna och att årsredovisningen godkänns.
 
Jäv
Åsa Edvardsson (SD) och Kent Lodesjö (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Anna 
Andrésen (M) tjänstgör i Kent Lodesjös ställe för Gunilla Svensson (S).
 
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteksrivelse, 2021-04-29
Sammanträdesprotokoll direktionen 2021-03-23 § 15
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Årsredovisning 2020 för Söderåsens miljöförbund
Revisionsberättelse för år 2020 daterad 2021-04-07
Granskningsrapport av årsbokslut och årsredovisning 2020 från EY
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna årsredovisning 2020 för Söderåsens miljöförbund samt
 
att bevilja förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____
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Datum
2021-04-29

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

                       

Kommunstyrelsen

Yttrande gällande årsredovisning 2020 för Söderåsens 
miljöförbund 

Ärendet
Ekonomiavdelningen har erhållit årsredovisning från Söderåsens miljöförbund för år 
2020, för att bilägga yttrande.

Söderåsens Miljöförbund har upprättat årsbokslut och årsredovisning per 2020-12-31 
som varit föremål för revisionsgranskning.

För 2020 redovisar Söderåsens Miljöförbund ett resultat på +921 tkr jämfört med 
budgeterat resultat som uppgick till +5 tkr, och överskottsmålet för 2020 är uppfyllt.

Balanskravsresultatet 2020 uppgick till +921 tkr. De negativa balanskravsresultaten 
från tidigare år är nu helt återställa. Dock finns en tillsynsskuld på 1400 timmar på 
grund av covid-19. 

Förbundets sammanfattning är att man påverkats negativt av virussjukdomen covid-
19 och trots att verksamheterna i stort fortsatt utvecklas positivt finns en omfattande 
tillsynsskuld att hantera under 2021.

I revisionsberättelsen framgår att bedömning görs att direktionen bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande 
sätt. De övergripande verksamhetsmålen har uppfyllts för året. De finansiella målen 
har uppfyllts. Balanskravsresultatet har uppfyllts och tidigare års negativa 
balanskravsresultat har reglerats. Den samlade bedömningen är att god ekonomisk 
hushållning till övervägande del uppfyllts under året. Revisorerna noterar samtidigt 
förbundets framtida ekonomiska utmaningar och att en tillsynsskuld byggts upp 
under året som kommer att behöva hanteras framöver. 

Revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 
samt de enskilda ledamöterna och att årsredovisningen godkänns.



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

Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll direktionen 2021-03-23 § 15
Årsredovisning 2020 för Söderåsens miljöförbund 
Revisionsberättelse för år 2020 daterad 2021-04-07
Granskningsrapport av årsbokslut och årsredovisning 2020 från EY

Förslag till beslut
Att godkänna årsredovisning 2020 för Söderåsens miljöförbund 
Att bevilja förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsår 
2020.

Beslut skickas till

Jan Enberg Tomas Rikse
Ekonomichef Kommundirektör









































































































Ärende 4  
Mat- och måltidspolicy 

KS 2018.0694
Sammanfattning
En måltidspolicy är ett viktigt stöd för att kvalitetssäkra mat och måltider inom kommunens 
samtliga verksamheter och för en enhetlig syn på likvärdiga måltider, kvalité och inriktning.

 

Beslutsunderlag
KS §47/2021
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-14
Mat- och måltidspolicy inom Klippans kommun

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att fastställa Mat- och måltidspolicy inom Klippans kommun med ändringsyrkande från Johan 
Petersson om att stycket om vegansk kost under punkten "servera säker mat" utgår.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 47, Mat- och måltidspolicy 

Tjänsteskrivelse Måltidspolicy

Mat och Måltidspolicy 20210411



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47

Mat- och måltidspolicy 
KS 2018.0694

Ärendet
Klippans kommun har idag ingen mat- och måltidspolicy. En måltidspolicy är ett viktigt 
stöd för att kvalitetssäkra mat och måltider inom kommunens samtliga verksamheter och 
för en enhetlig syn på likvärdiga måltider, kvalité och inriktning. Policyn ska vara 
vägledande vid planering, inköp, genomförande och för uppföljning samt planeras utifrån 
medicinska, etiska, kulturella och religiösa behov med matgästen i fokus.
 
Mat och måltidsverksamheten intar en viktig position i kommunens Agenda 2030 arbete 
genom sin miljöpåverkan och del i folkhälsoarbetet.
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fastställa Mat- och måltidspolicy inom 
Klippans kommun med ändringsyrkande från Johan Petersson (S) om att stycket om 
vegansk kost under punkten "servera säker mat" utgår.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 77/2021
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-14
Mat- och måltidspolicy inom Klippans kommun
 
Måltidschef Lill Spenninge redogör för ärendet.
 
Yrkande
Åsa Edvardsson (SD) yrkar att texten om "kulturella och religiösa behov" under punkten 
"servera säker mat" ska plockas bort.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut; arbetsutskottets förslag 
samt Åsa Edvardssons enligt yrkande. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra 
och finner att kommunstyelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att fastställa Mat- och måltidspolicy inom Klippans kommun med ändringsyrkande från 
Johan Petersson om att stycket om vegansk kost under punkten "servera säker mat" utgår.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Reservation
Åsa Edvardsson, Jonas Luckmann, Thomas Jelinek och Oscar Einarsson (samtliga SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
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2021-04-14 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

Måltidspolicy för kvalitetssäkring av kommunens måltidsverksamhet

Ärendet
Klippans kommun har idag ingen mat- och måltidspolicy. En måltidspolicy är ett 
viktigt stöd för att kvalitetssäkra mat och måltider inom kommunens samtliga 
verksamheter och för en enhetlig syn på likvärdiga måltider, kvalité och inriktning.              
Policyn ska vara vägledande vid planering, inköp, genomförande och för uppföljning 
samt planeras utifrån medicinska, etiska, kulturella och religiösa behov med 
matgästen i fokus.
Mat och måltidsverksamheten intar en viktig position i kommunens Agenda 2030  
arbete genom sin miljöpåverkan och del i folkhälsoarbetet. Idag finns ett ökat stöd 
för att öka andelen vegetabilier i kosten rent generellt som globalt.                                                                                      
Inom måltidsverksamheten ses också en ökad efterfrågan på specialkost och 
anpassade måltider till vilka vegan och NPF- kost ( Neuropsykriatriska 
funktionsnedsättningar, tex ADHD ) räknas till. Vegankost är ett alternativ som 
Måltidsavdelningen i dag ej hanterar utan hänvisar till skollunchens flervalsbuffé 
med alltid en Lactovegetariskt rätt och tillhörande salladsbuffé. Inom förskolan 
hänvisas barnet till den lacto-vegetariska kosten för att säkra närings och 
energibehov. En vegankost som enbart består av livsmedel från växtriket kräver noga 
planering och kunskap för att kunna uppnå rätt näringsriktighet och energimängd. 
Kosttillskott och berikade livsmedel måste användas. Konsekvenserna kan bli extra 
stora för förskolebarn som beräknas inta ca 75 % av sina måltider inom förskolans 
omsorg (frukost, lunch och mellanmål) samt att godkända kosttillskott till barn under 
tre år i dagsläget ej finns
Det kommer bli/ Det är nödvändigt, att målsman tar eget ansvar för barnet, förstår 
kostens komplexitet och näringsmässiga utmaningar och behovet av kosttillskott.            
Detta ansvar kan ej Måltidsavdelningen ta men i överenskommelse med VH kan 
köket erbjuda veganskt utbud x- antal tillfällen per vecka genom att samköra och 
utveckla det vegetariska utbudet till att innehålla fler veganska rätter och tillbehör 
där det är möjligt. På sikt även öka.
För att måltidsavdelningen och omgivning skall kunna hantera och tillämpa ny 
kostinriktning på ett professionellt och effektivt sätt är måltidspolicy, kompletterat 
med handbok, en viktig vägledning i arbetet och i dialogen med kund/ pedagog/och 
matgäst. Nya uppdaterade riktlinjer kopplade till policyn innebär att det krävs 
kompetensförhöjande insatser, användning av nya livsmedelsprodukter, intyg och ute 
i produktion kräva mer tidsresurser för individuella lösningar som 
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måltidsavdelningen idag ej hanterar.                                                                                   
Vegankost kan även ses som en resurs och stimulans till utveckling av nya maträtter, 
smakupplevelser och insikter till gagn för både matgäst, måltidsverksamhet och i 
Agenda 2030 på sikt.                                                                                             

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-14

Mat- och måltidspolicy inom Klippans kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar 

att fastställa Mat- och måltidspolicy inom Klippans kommun.

Beslut skickas till
Tekniska förvaltningen

Socialförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Lill Spenninge Hanna Holm
Måltidschef Teknisk chef



POLICY – PLAN  l  RIKTLINJER – STRATEGI  l  HANDLINGSPLAN – RUTIN – ANVISNING

Beslutad av: Kommunfullmäktige, den XX-XX-XXXX
Dokumentansvarig:
Diarienummer: 
Senast reviderad:
Giltig till:

Mat- och måltidspolicy
Klippans kommun



Mat och måltidspolicy

2

Syfte
I Klippans kommun vill vi ligga i framkant vad gäller måltidsupplevelser som berör, engagerar och 
skapar intresse.
Vi vill erbjuda våra matgäster lustfyllda måltider som leder till goda matvanor, glädje och hälsa.
Måltiden ska präglas av kvalité och hållbarhet med gästen i fokus

Policyn ska kvalitetssäkra mat och måltider i kommunens samtliga verksamheter som hanterar mat 
och måltider för enhetlig syn och likvärdiga måltider.
Den skall vara vägledande vid planering, inköp, genomförande och för uppföljning.      
.                                                                                                                                                                       

Policy
Klippans kommun ska:

 Erbjuda näringsriktiga och goda rätter till matgäster inom samtliga verksamheter som hanterar 
mat och måltider inom kommunens regi.

 Servera mat och måltider på ett trevligt och aptitretande sätt i trivsamma måltidsmiljöer. Det 
ska ges tillräcklig med tid för att äta och mat ska serveras på regelbundna tider.

 Arbeta med mat och måltider på ett sätt som bidrar till hållbar utveckling och hälsosam 
livsstil. Måltidsverksamheten ska ha så liten klimatpåverkan som möjligt.

 Genom god kommunikation och samverkan integrera mat och måltider som en resurs i 
verksamheter inom förskola, skola, fritidshem, LSS och äldreomsorg.

 Ge matgäster möjlighet till inflytande och delaktighet över måltiden.
 Servera säker mat; (rätt mat till rätt matgäst) Måltiden ska planeras utifrån medicinska, etiska, 

kulturella och religiösa behov. Vid kost innehållande animaliska livsmedel med 
tillagnings- och/ eller slaktmetoder som kommunen ej kan tillhandahålla erbjuds det 
vegetariska alternativet. Vegansk kost tillhandahålls vid individuella önskemål med 
förbehåll att vårdnadshavare själv ansvarar för näringstillskott och  därigenom 
säkerställer fullvärdigt näringsintag. 
Servering av vegansk kost till små barn avråds enligt Kost och Närings Nationella 
rekommendationer för specialkost och anpassade måltider, 2020 

 Kvalitetssäkra att adekvat kompetens finns hos medarbetare som arbetar med mat och 
måltider.

Styrande lagar och riktlinjer
Nordiska Näringsrekommendationer (NNr) SLV 2012, www.slv.se
Bra Mat i skolan, SLV 2018, www.slv.se
Bra mat i förskolan, SLV 2016, www.slv.se 
Bra mat i Äldreomsorgen, SLV 2018; www.slv.se
Nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider, Kost och Näring, 
Branschorganisation, Fokusgrupper. 2020                                                                                            
Nationella rekommendationer - Kost & Näring (kostochnaring.se)
Socialtjänstlagen (SOL), 2001 www.riksdagen.se
Förebyggande av och behandling vid undernäring, SOSFS 2014:10
Livsmedelslagen, www.slv.se



Ärende 5  
IT-policy

KS 2020.0451
Sammanfattning
Föreslagen policy innefattar en inriktning gällande kommunens IT-tjänster i vardagen. Här 
tydliggörs hur kommunen vid varje tidpunkt behöver kunna leverera tjänster och lösningar 
som möter den vardag som vi lever och verkar i.

 

Beslutsunderlag
KS § 53/2021
Nu gällande IT-policy antagen av kommunfullmäktige 2002-11-27
Förslag till ny IT-policy
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-30

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att anta föreliggande förslag till reviderad IT-policy för Klippans kommun att gälla från och 
med 2021-06-01 samt

 

att den tidigare policyn därmed upphävs från samma datum.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 53, IT-policy

Tjänsteskrivelse IT policy

IT policy ny

IT policy nu gällande



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53

IT-policy 
KS 2020.0451

Ärendet
Gällande IT-policy för Klippans kommun antogs i Kommunfullmäktige 2002 och var för 
den tiden relevant och ett fullgott styrdokument. Utvecklingen inom ITområdet har sedan 
dess har varit omfattande och med det ställs nya krav på kommunen varför en ny policy 
behövs som bättre svarar upp mot nutidens krav och förväntningar.
 
Föreslagen policy innefattar en inriktning gällande kommunens IT-tjänster i vardagen. 
Här tydliggörs hur kommunen vid varje tidpunkt behöver kunna leverera tjänster och 
lösningar som möter den vardag som vi lever och verkar i.
 
I föreslagen policy ingår det även, precis som i den nu gällande, en tydlig precisering av 
vikten av arbetet med informationssäkerhet. Den uppdaterade policyn förpliktigar dock 
ett mer aktivt arbete vilket bättre svarar upp mot nutidens krav på området. Här föreslås 
kommunstyrelsen ha ett ansvar som framgent skulle innebära ansvar för och arbete med 
riktlinjer för det arbetet.
 
Digitalisering är ett nytt inslag i föreslagen policyn som inte finns med i gällande. 
Området tydliggör behovet av att ersätta analoga processer med digitala motsvarigheter. 
Detta för att vi som kommun ska kunna svara upp till medborgares behov och välfärdens 
utmaningar.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 64/2021
Nu gällande IT-policy antagen av kommunfullmäktige 2002-11-27
Förslag till ny IT-policy
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-30
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att anta föreliggande förslag till reviderad IT-policy för Klippans kommun att gälla från 
och med 2021-06-01 samt
 
att den tidigare policyn därmed upphävs från samma datum.
 
_____
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____
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Datum 
2021-03-30 

Beteckning 
 

Ert datum Er beteckning 

  

 TJÄNSTEUTLÅTANDE 

 

Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. 0435-280 00. kommun@klippan.se. www.klippan.se 

Bankgiro: 991-2122. Org nr: 212000-0928 

                           

 

 

Till 
Kommunstyrelsen 
 

 

Uppdaterad IT-policy 

Ärendet 

Gällande IT-policy för Klippans kommun antogs i Kommunfullmäktige 2002 och var 

för den tiden relevant och ett fullgott styrdokument. Utvecklingen inom IT-området 

har sedan dess har varit omfattande och med det ställs nya krav på kommunen varför 

en ny policy behövs som bättre svarar upp mot nutidens krav och förväntningar.  

 

Föreslagen policy innefattar en inriktning gällande kommunens IT-tjänster i 

vardagen. Här tydliggörs hur kommunen vid varje tidpunkt behöver kunna leverera 

tjänster och lösningar som möter den vardag som vi lever och verkar i. 

 

I föreslagen policy ingår det ingår det även, precis som i den nu gällande, en tydlig 

precisering av vikten av arbetet med informationssäkerhet. Den uppdaterade policyn 

förpliktigar dock ett mer aktivt arbete vilket bättre svarar upp mot nutidens krav på 

området. Här föreslås kommunstyrelsen ha ett ansvar som framgent skulle innebära 

ansvar för och arbete med riktlinjer för det arbetet.  

 

Digitalisering är ett nytt inslag i föreslagen policyn som inte finns med i gällande. 

Området tydliggör behovet av att ersätta analoga processer med digitala 

motsvarigheter. Detta för att vi som kommun ska kunna svara upp till medborgares 

behov och välfärdens utmaningar.   

Beslutsunderlag 

Nu gällande IT-policy antagen av kommunfullmäktige 2002-11-27 

Förslag till ny IT-policy 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-30 (denna skrivelse) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att anta föreliggande förslag till reviderad IT-policy för Klippans kommun att gälla 

från och med 2021-06-01 samt att den tidigare policyn därmed upphävs från samma 

datum. 
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Beslut skickas till 

Kommunens förvaltningar 

Kommundirektör 

Stab 

Kommunikationsavdelning 

IT4K 

Akt 

 

 

Kommunledningsförvaltningen dag som ovan 

 

Love Hetz    Tomas Rikse 

Stabschef    Kommundirektör 
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POLICY – PLAN  l  RIKTLINJER – STRATEGI  l  HANDLINGSPLAN – RUTIN – ANVISNING

Beslutad av: Kommunfullmäktige, den XX-XX-2017
Dokumentansvarig:
Diarienummer: 
Senast reviderad:
Giltig till:

IT-policy för 
Klippans kommun

1 (4)



Rubrik för policy för …

2

Inledning
Informationsteknologi och informationstjänster genomsyrar allt samhällsliv. Snart 
sagt alla människor strömmar musik och film via sina mobiltelefoner. Inköp och 
vardagsärenden av alla slag sker över Internet, där det också har blivit enkelt både att 
identifiera sig och att betala elektroniskt.
   I den kommunala verksamheten har IT kommit att bli en väsentlig del av de flesta 
arbetsmoment. Alla kommunala yrkesroller har i sitt dagliga arbete större eller 
mindre behov av it-tjänster som på olika sätt stödjer arbetet.
   Utvecklingen av it-användningen i samhället i stort leder till att medborgare och 
andra aktörer ställer högre krav också på kommunens förmåga att med digitala 
tjänster snabbt och relevant hantera ärenden och dialoger.

IT-policyn anger den övergripande inriktning Kommunfullmäktige har för de 
kommunala it-tjänsternas och it-lösningarnas bidrag till det dagliga arbetet, både när 
det gäller kvalitén i lösningarnas grundläggande funktioner, och ambitionerna för 
utvecklingen av området.

IT-policyn gäller för alla användare som tar del av kommunens tjänster och lösningar, 
i olika utformning och omfattning för olika användargrupper.

Kommunens it-tjänster i vardagen
Inriktning
För it-tjänsternas och it-lösningarnas stöd i det dagliga arbetet inom kommunens 
verksamheter, liksom också i kommunens möte med medborgare och andra aktörer, 
ska kommunen vid varje tidpunkt leverera tjänster och lösningar som

- på ett enkelt och relevant sätt möter användarens behov, och som 
tillgängliggörs för användaren på den enhet och på den plats som användaren 
nyttjar när behovet uppstår

- presenteras för användaren i ett sammanhang som förklarar tjänstens eller 
lösningens syfte, och beskriver hur den används och vilket resultat den 
åstadkommer

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att driva processer som 
utvecklar kommunens tjänster och lösningar till en utformning i enlighet med 
kommunfullmäktiges inriktning.
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Rubrik för policy för …

3

Informationssäkerhet
Kommunens verksamheter hanterar stora mängder information av olika slag om 
medborgare och brukare. Informationen innehåller personuppgifter som den 
enskilde har rätt att betrakta som privata, och som i många fall också är av känslig art 
för den enskilde. För den enskilde har det avgörande betydelse att uppgifterna hålls 
skyddade. En förlust av dessa uppgifter går inte att ersätta.
   Kommunen står inför ökande hot om förlust av personuppgifter. Riskerna ökar i takt 
med att användarnas dagliga it-arbetsmiljö blir alltmer komplex. Samtidigt ökar risken 
för intrång utifrån. Den våg av brottslighet med utpressning som mål, som hittills 
drabbat företag, hotar nu allt oftare också offentlig sektors verksamheter.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens 
informationssäkerhetsarbete. I det ingår att ge ut styrande dokument för 
kommunens informationssäkerhetsarbete inom alla verksamheter. Arbetet ska 
bedrivas utifrån vedertagen praxis, och i enlighet med tillsynsmyndigheternas 
rekommendationer för olika områden.

Inriktning
Kommunen ska driva ett aktivt och professionellt informationssäkerhetsarbete för 
alla de it-tjänster och lösningar som kommunen använder, där 

- användarna av kommunens tjänster får den kunskap och förståelse som 
behövs för att i alla aktuella användarsituationer kunna ansvara för skyddet av 
känsliga uppgifter

- tjänster och lösningar är utformade på sådant enkelt och begripligt sätt att de 
stödjer användarens vilja och motivation att skydda känsliga uppgifter från 
obehöriga

Digitalisering
Utveckling och förändring inom it-området beskrivs allt oftare med ordet 
digitalisering. I den enklaste bemärkelsen betyder detta att vi ersätter analoga 
processer med digitala motsvarigheter. Ett exempel är att vi i stället för att hålla 
fysiska möten träffar varandra i ord och bild via digitala verktyg.
   Digitaliseringen innebär på det sättet en väg mot det som kallas digital 
transformation, en verklig förändring av sättet vi gör saker på. Om it-utvecklingen 
hittills betytt att människor gör samma saker som tidigare men med hjälp av it-stöd, i 
större eller mindre skala, medför digitaliseringen att människor kan överlämna hela 
informationsprocesser till datatekniken, och själva helt fokusera på nyttan eller 
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Rubrik för policy för …

4

konsekvensen av informationen. 
   Sådana helt automatiserade förlopp, där komplexa informationsflöden och 
händelser drivs framåt genom inbyggda regler och rutiner, kommer att förändra den 
kommunala vardagsverksamheten på alla områden. Det gäller i 
fastighetshanteringen, i de administrativa processerna, i myndighetsutövningen, men 
också inom områden som trygghet och säkerhet, och skötsel och hantering av 
vardagliga händelser inom hela den geografiska yta och de områden som kommunen 
ansvarar för.
   En viktig förutsättning för digitaliseringen är att saker och ting kommer att kunna 
ges förmågan att själva berätta om sin status, att något gått sönder eller ändrat läge 
eller passerat ett gränsvärde. Denna värld full av rapporterande saker kommer att ge 
verksamheterna möjligheter att mer direkt och relevant agera på förändringar och 
händelser inom kommunens ansvarsområden. Det innebär också en större förmåga 
att förutse behov och planera förändringar.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att driva digitaliseringsarbetet 
utifrån kommunfullmäktiges inriktning.

Inriktning
Kommunen ska bedriva ett långsiktigt och hållbart arbete kring införandet av 
plattformar för digitalisering, där

- processer som kan digitaliseras görs helt automatiserade 

- vardagens händelser och tillstånd inom de verksamhetsområden som utgör 
kommunens ansvar rapporterar automatiskt till centrala system 

- arbetet bedrivs utifrån långsiktiga nyttokalkyler, där minskade kostnader, 
effektivisering eller ökad beslutsförmåga presenterar tydligt dokumenterade 
vinster
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IT-policy för Klippans Kommun 

 

 

1. Bakgrund och syfte 
IT-policyn är kommunens övergripande dokument för att reglera 

hantering av datalagrad information inom kommunens verksamheter. 

Policyn gäller för samtliga kommunala förvaltningar, inklusive bolag och 

stiftelser.  

   It-säkerhet för beredskapsmyndigheten inklusive krav i PUL, regleras av 

Säkerhetspolicy antagen av KF, samt Ledningssystem för 

Informationssäkerhet antaget av KS. 

   IT-policyn skall hållas tillgänglig för all personal som arbetar med 

datalagrad information. Till policyn ska det finnas instruktioner som i 

förekommande fall instruerar användare om hur användaren ska göra för 

att kunna uppfylla policyns krav. 

 

2. Styrande dokument 

Kommunfullmäktige: 

It-policy 

Säkerhetspolicy 

It-infrastrukturprogram 

 

Kommunstyrelse: 

Ledningssystem för Informationssäkerhet (Lis) 

 

Nämnd/styrelse: 

Användarinstruktioner Pul 

 

3. Användarkonto i kommunens nätverk 

Anställda som ska arbeta med datalagrad information får tillgång till 

kommunens nätverk genom ett personligt nätverkskonto. 

Normalt sett är det bara personer med anställningsavtal av något slag som 

kan få ett nätverkskonto. Tidsbegränsade konton med begränsade 

rättigheter kan ges till praktikanter. Systemkonsulter får konto enligt 
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särskilda regler inom Lis.  

Kontouppgifterna får inte lagras så att någon annan kan komma åt dem, 

och de får inte lämnas ut till annan person. 

 

4. E-post 

All personal med användarkonto får tillgång till E-postkonto under 

kommunens domän. För användare med E-postkonto gäller: 

 

* E-posten är ett viktigt informationsinstrument inom kommunens 

verksamhet. Nätverksanvändare ska därför aktivt använda sig av sitt E-

postkonto. 

* E-post ska kontrolleras kontinuerligt, minst varje arbetsdag. 

* Vid längre tids frånvaro under semester eller sjukdom, ska en 

användares E-post skickas vidare till kollega eller nämndsbrevlåda. 

* E-posten får inte användas till att skicka sekretessbelagd information.  

* Användare som får sekretessbelagd information via E-posten, ska skicka 

denna vidare till nämndsbrevlåda eller Registrator för vidare behandling. 

Efter vidarebefordran ska sekretessbelagd information raderas i 

användarens egen E-post. 

* E-post som skickas eller tas emot över nämndsgräns, är allmän 

handling. Allmänna handlingar som är av allmänt intresse ska skickas 

vidare till nämndsbrevlåda eller Registrator för vidare behandling.  

* Kommunens E-post får inte användas till privat korrespondens.  

* Enskild användares E-post får gallras efter 1 månad. 

 

5. Internet 

All personal med användarkonto får tillgång till Internet. Besöka sidor 

lagras i användarens hemkatalog och utgör allmän handling. Cookie-filer 

lagras i användarens hemkatalog och utgör allmän handling.  

Besökta sidor och cookie-filer får gallras efter 1 månad. 

 

6. Loggning 

Datornätverket automatloggar användarens in- och utloggningar i 

nätverket, samt användarens användning av Internet.  

Loggfilerna används för att återsöka användare vid anmälan om att någon 

brutit mot god sed på Internet via kommunens datorer, eller anmälan om 

att kommunens datorer på annat sätt används för lagstridig aktivitet.  

Om arbetsgivaren i annat syfte önskar granska användares Internet-

användning, ska arbetsgivaren i förväg informera användaren/användarna 
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om syftet och omfattningen med granskningen. 

 

7. Hemkataloger 

Varje användare har en privat hemkatalog på nätverket, som bara är 

åtkomlig för användaren själv. I denna katalog utgör cookie-filer och 

sparade Internetsidor allmän handling, och är därför offentliga. 

Den övriga delen av hemkatalogen är skyddad mot all insyn, såvida inte 

polisanmälan föreligger. Arbetsgivaren har i övrigt rätt att ta del av 

enskild hemkatalog bara med användarens eget medgivande. 

 

8. Personuppgiftslagen 

Varje användare som hanterar datalagrade personuppgifter omfattas av 

Personuppgiftslagen. Personuppgifter ska hanteras i enlighet med 

instruktion utgiven av respektive Nämnd eller Styrelse. 

 

9. Ansvarsfördelning 

 

* Kommunfullmäktige ansvarar för föreliggande IT-policy. 

 

* Kommunstyrelsen ansvarar för att besluta om vilken information och 

vilka IT-system som skall vara gemensamma för kommunen och vilken 

information och vilka IT-system som skall följa gemensamma regler från 

kommunstyrelsen. 

 

* Nämnd/Styrelse ansvarar för att anta instruktioner vid behandling av 

personuppgifter inom nämndens/styrelsens ansvarsområde. 

 

* Nämnd/Styrelse ansvarar för att kommunens gällande dokument och 

instruktioner inom it-området inklusive PUL görs tillgängliga för all 

personal med nätverkskonto. 

 

* Enskild användare ansvarar för att hålla sig informerad om regler och 

praxis i kommunens gällande dokument och instruktioner inom it-

området. 
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Ärende 6  
Redovisning av lokalt partistöd 

2020 samt beslut om utbetalning 
av partistöd 2021

KS 2021.0121
Sammanfattning
Enligt Kommunallagen ska kommunfullmäktige fatta beslut om utbetalning av lokalt 
partistöd. Förutsättning för utbetalning är att redovisning lämnas av respektive parti om hur 
erhållna partistöd använts. Lagstiftaren har angett att partistöd ska användas lokalt för att 
stärka den lokala demokratin.

 

Beslutsunderlag
KS § 55/2021
Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen, 2021-04-06
Redovisning från Liberalerna, inkom 2021-03-04
Redovisning från Centerpartiet, inkom 2021-03-15
Redovisning från Socialdemokraterna, inkom 2021-03-25
Redovisning från Sverigedemokraterna, inkom 2021-03-26
Redovisning från Vänsterpartiet, inkom 2021-03-30
Redovisning från Moderaterna, inkom 2021-03-29
Redovisning från Vår Framtid-Klippan, inkom 2021-03-31
Redovisning från Miljöpartiet, inkom 2021-03-31
Redovisning från Kristdemokraterna, inkom 2021-03-31

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att notera partiernas redovisningar av erhållet partistöd för år 2020,

 



att godkänna utbetalning av partistöd för år 2021 för de partier som inkommit med 
redovisning.

 

Parti                                    Grundstöd     Mandatstöd                        Totalt
Liberalerna                         20 000           10 000                                30 000
Centerpartiet                      20 000           30 000                                50 000
Vänsterpartiet                    20 000           10 000                                30 000
Sverigedemokraterna        20 000           130 000                              150 000
Moderaterna                      20 000           70 000                                90 000
Socialdemokraterna          20 000           100 000                              120 000
Kristdemokraterna             20 000           30 000                                50 000
Vår Framtid – Klippan        20 000           20 000                                40 000
Miljöpartiet                         20 000           10 000                                30 000
Totalsumma                      180 000         410 000                              590 000

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 55, Redovisning av partistöd 2020, utbetalning 
2021 

Redovisning av partistöd 2020 samt utbetalning 2021

Liberalernas redovisning av partistöd 2020.

Revisionsberättelse för Liberalernas årsredovisning 2020.

Centerpartiets redovisning av partistöd för 2020.

Redovisning av partistöd 2020, (S)

Revisionsberättelse Socialdemokraterna

Eonomisk redovisning jan-dec 2020 

Kassa/bank redovisning

Redovisning av partistöd 2020, SD

Vänsterpartiets redovisning av partistöd för 2020 

Moderaternas redovisning av partistöd 2020

Moderaternas resultatrapport 2020.

Moderaternas redovisning av partistöd för 2020.

Revisionsberättelse för Moderaternas räkenskaper 2020

Redovisning av partistöd 2020, VF

Vår framtid Klippans redovisning av partistöd 2020.

Resultatrapport VF

Balansrapport VF



Kontoutdrag Vänsterpartiet

Redovisning partistöd 2020 MP

Revisorns berättelse 2021-02-28.

Resultaträkning, MP

Balansräkning MP

Redovisning partistöd 2020, KD

Kommunfullmäktiges presidiums granskning av partistöd 2020



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55

Redovisning av partistöd 2020, utbetalning 2021 
KS 2021.0121

Ärendet
Enligt Kommunallagen ska kommunfullmäktige fatta beslut om utbetalning av lokalt 
partistöd. Förutsättning för utbetalning är att redovisning lämnas av respektive parti om 
hur erhållna partistöd använts. Lagstiftaren har angett att partistöd ska användas lokalt för 
att stärka den lokala demokratin.

Beslutsunderlag
KSAU § 72/2021
Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen, 2021-04-06
Redovisning från Liberalerna, inkom 2021-03-04
Redovisning från Centerpartiet, inkom 2021-03-15
Redovisning från Socialdemokraterna, inkom 2021-03-25
Redovisning från Sverigedemokraterna, inkom 2021-03-26
Redovisning från Vänsterpartiet, inkom 2021-03-30
Redovisning från Moderaterna, inkom 2021-03-29
Redovisning från Vår Framtid-Klippan, inkom 2021-03-31
Redovisning från Miljöpartiet, inkom 2021-03-31
Redovisning från Kristdemokraterna, inkom 2021-03-31
 
Yrkande
Jonas Luckmann (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att notera partiernas redovisningar av erhållet partistöd för år 2020,
 
att godkänna utbetalning av partistöd för år 2021 för de partier som inkommit med 
redovisning, under förutsättning att redovisning av erhållet partistöd för 2020 granskats 
av kommunfullmäktiges presidium.
 

Parti                                    Grundstöd     Mandatstöd                        Totalt
Liberalerna                         20 000           10 000                                30 000
Centerpartiet                      20 000           30 000                                50 000
Vänsterpartiet                    20 000           10 000                                30 000
Sverigedemokraterna        20 000           130 000                              150 000
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Moderaterna                      20 000           70 000                                90 000
Socialdemokraterna          20 000           100 000                              120 000
Kristdemokraterna             20 000           30 000                                50 000
Vår Framtid – Klippan       20 000           20 000                                40 000
Miljöpartiet                         20 000           10 000                                30 000
Totalsumma                       180 000         410 000                              590 000
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____
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Datum
2021-04-06

Beteckning
154265

Ert datum Er beteckning

KS 2021.0121

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

Kommunfullmäktige

Redovisning av lokalt partistöd 2020 samt beslut om utbetalning 
av partistöd 2021

Ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige fatta beslut om utbetalning av lokalt 
partistöd. Förutsättning för utbetalning är att redovisning lämnas av respektive parti 
om hur erhållna partistöd använts. Lagstiftaren har angett att partistöd ska användas 
lokalt för att stärka den lokala demokratin. Respektive politiskt parti utser särskild 
granskare. Under förutsättning att angivna villkor är uppfyllda utbetalas partistöd 
enligt fastställda riktlinjer för partistöd årligen.

Kommunfullmäktige beslutade under 2019 om reviderade riktlinjer för lokalt 
partistöd. Partierna ska senast 31 mars lämna redovisning för gångna året ihop med 
granskningsintyg som fastslår om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet 
har använt partistödet. Till granskningen ska även bifogas balans- och resultatrapport 
samt revisionsrapport. 

Till grund för utbetalning av partistöd 2021, ligger redovisningen för år 2020.
Enligt de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna gällande partistöd, utbetalas 
inget partistöd till partier som inte lämnar redovisning och granskningsrapport.
Redovisning för år 2020 har inkommit från; Liberalerna, Centerpartiet, 
Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vår Framtid – Klippan.

Kommunfullmäktiges presidium har 2020-04-XX granskat redovisningarna.

Beslutsunderlag/Bilagor
Redovisning från Liberalerna, inkom 2021-03-04
Redovisning från Centerpartiet, inkom 2021-03-15
Redovisning från Socialdemokraterna, inkom 2021-03-25
Redovisning från Sverigedemokraterna, inkom 2021-03-26
Redovisning från Vänsterpartiet, inkom 2021-03-30
Redovisning från Moderaterna, inkom 2021-03-29
Redovisning från Vår Framtid-Klippan, inkom 2021-03-31



Datum
2021-04-06

Beteckning
154265

Ert datum Er beteckning

KS 2021.0121

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

Redovisning från Miljöpartiet, inkom 2021-03-31
Redovisning från Kristdemokraterna, inkom 2021-03-31

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
1. Noterar partiernas redovisningar av erhållet partistöd för år 2020.
2. Godkänner utbetalning av partistöd för år 2021 för de partier som inkommit med 
redovisning, under förutsättning att redovisning av erhållet partistöd för 2020 
granskats av kommunfullmäktiges presidium.

Parti Grundstöd Mandatstöd Totalt
Liberalerna 20 000 10 000 30 000
Centerpartiet 20 000 30 000 50 000
Vänsterpartiet 20 000 10 000 30 000
Sverigedemokraterna 20 000 130 000 150 000
Moderaterna 20 000 70 000 90 000
Socialdemokraterna 20 000 100 000 120 000
Kristdemokraterna 20 000 30 000 50 000
Vår Framtid – Klippan 20 000 20 000 40 000
Miljöpartiet 20 000 10 000 30 000
Totalsumma 180 000 410 000 590 000

Beslut skickas till
Partierna
Ekonomiavdelningen

Kristina Baron Tomas Rikse
Kommunsekreterare Kommundirektör
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Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts 
Redovisningen avser perioden 20__-01-01 – 20__-12-31 och lämnas in till kommunens kansli senast 31 
mars. 

Partiets namn och organisationsnummer 

Mottaget partistöd från Klippans kommun under året 

Redovisning av hur partistödet har använts under året. Får du inte plats att skriva i rutan, går det bra att 
bifoga egna dokument till blanketten. 

Undertecknad intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt 
partistöd under året. 

Datum Underskrift av utsedd granskare Namnförtydligande 

MODERATA SAMLINGSPARTIET I KLIPPAN 837600–8887

90000
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Redovisning av hur partistödet har använts 
 
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I 
Klippans kommun gäller därutöver vad som står i Regler för partistöd i Klippans kommun (FFS6:05). 
 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december. Till redovisningen ska bifogas: 

• ett granskningsintyg som fastslår om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har 
använt partistödet.  

• balans- och resultatrapport samt  
• revisionsrapport.  

 
Granskningen av redovisningen utförs av en särskild granskare som partierna själva utser. Den särskilda 
granskaren ska granska om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren av partistöd har använt 
partistödet.  
 
Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen har man uttryckt ”Det 
väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur 
mottagaren har använt partistödet. Det innebär bland annat att redovisningen bör omfatta allt det partistöd 
som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från 
tidigare år.” 
 
Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande om att stödet har använts för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen kan exempelvis ingå lokalkostnader, kostnader 
för information, marknadsföring, löner och ersättningar samt i vilken mån överföringar har gjorts till delar 
av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har 
erhållits. 
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Beskrivning av verksamhet samt resultatrapport 2020
Styrelsens ledamöter:
Ordförande Tonny Svensson
Vice ordförande Ellinor Varady
Ledamöter    Kristina Jonsson

Anna Andresen
Christer Persson

                                                     Therese Långberg
                                                     Kevin Lindqvist

Självskriven ledamot KF-gruppled Hans-Bertil Sinclair

Revisorer Kerstin Korander Block
Bo Rosengren
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Resultatrapport 2020
Inkomster
Partistöd 90 000,00  
Medlemsavgifter  2 030,00     
Summa intäkter                                               92 030,00

Utgifter
Del av partistöd till RO   9 000,00 
Skåneförbundets Marknadsföringsfond 21 375,00 
Hyra förråd 1 604,00 
Webbsida 1 087,00 
Postbox 3 250,00 
Bankkostnad 1 250,00 
Reklam och PR 320,00
Uppvaktningar, representation  1 132,00 
Adm. kostnader
Rikskonferens 1 733,00 
Summa kostnader och avsättningar 40 751,00 
2020 års resultat  51 278,00

Balansrapport
Ingående Balans
Bank 105 976,73
Kassa 455,85                    
Summa                                     106 432,58

Utgående Balans
Bank                                                                                    157 254,73
Kassa                                                  455,85                   
Summa                                        157 710,58 

     51 278,00



Klippan 2021-03-29

Kommunfullmäktige Klippans kommun

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport enligt bilaga.

Moderaterna i Klippans kommun översänder härmed redovisning enligt ovan.

Särskild utsedd granskare har varit föreningens revisor Kerstin Korander Block.

Tonny Svensson
Ordförande
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Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts 
Redovisningen avser perioden 20__-01-01 – 20__-12-31 och lämnas in till kommunens kansli senast 31 
mars. 

Partiets namn och organisationsnummer 

Mottaget partistöd från Klippans kommun under året 

Redovisning av hur partistödet har använts under året. Får du inte plats att skriva i rutan, går det bra att 
bifoga egna dokument till blanketten. 

Undertecknad intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt 
partistöd under året. 

Datum Underskrift av utsedd granskare Namnförtydligande 

20 20

Vår Framtid - Klippan

40 000 sek

Lokalkostnad och Inventarier är de två stora posterna. Övrigt kan ni se på bifogad resultat/balansrapport.
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Redovisning av hur partistödet har använts 
 
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I 
Klippans kommun gäller därutöver vad som står i Regler för partistöd i Klippans kommun (FFS6:05). 
 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december. Till redovisningen ska bifogas: 

• ett granskningsintyg som fastslår om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har 
använt partistödet.  

• balans- och resultatrapport samt  
• revisionsrapport.  

 
Granskningen av redovisningen utförs av en särskild granskare som partierna själva utser. Den särskilda 
granskaren ska granska om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren av partistöd har använt 
partistödet.  
 
Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen har man uttryckt ”Det 
väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur 
mottagaren har använt partistödet. Det innebär bland annat att redovisningen bör omfatta allt det partistöd 
som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från 
tidigare år.” 
 
Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande om att stödet har använts för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen kan exempelvis ingå lokalkostnader, kostnader 
för information, marknadsföring, löner och ersättningar samt i vilken mån överföringar har gjorts till delar 
av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har 
erhållits. 
 











 Vår Framrid - Klippan  Sida:  1(1)

 Resultatrapport  Utskrivet:  21-03-31

 Preliminär  15:25
 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31  Senaste vernr:  225
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 20-01-01 - 20-12-31

 Perioden  Ackumulerat

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3110  Årsavgift - Parti  2 100,00  2 100,00
 3320  Lotteri  19 961,00  19 961,00
 3321  Joker Lotteri  19 750,00  19 750,00
 3680  Öresutjämning  0,25  0,25
 S:a Nettoomsättning  41 811,25  41 811,25

 Övriga rörelseintäkter
 3987  Erhållna kommunala bidrag  40 000,00  40 000,00
 3989  Gåvor  1 696,00  1 696,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  41 696,00  41 696,00

 S:a Rörelseintäkter mm  83 507,25  83 507,25

 Bruttovinst  83 507,25  83 507,25

 Rörelsens kostnader
 Övriga externa kostnader

 5011  VF Lokalhyra  -35 841,00  -35 841,00
 5020  El för belysning  -5 625,25  -5 625,25
 5410  Förbrukningsinventarier  -11 131,31  -11 131,31
 5460  Förbrukningsimaterial  -260,00  -260,00
 5930  Reklamtrycksaker och direkt reklam  -500,00  -500,00
 5931  Marknadsföring  -750,00  -750,00
 6310  Försäkringar  -1 296,00  -1 296,00
 6570  Bankkostnader  -1 162,50  -1 162,50
 S:a Övriga externa kostnader  -56 566,06  -56 566,06

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -56 566,06  -56 566,06

 Rörelseresultat före avskrivningar  26 941,19  26 941,19

 Rörelseresultat efter avskrivningar  26 941,19  26 941,19

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  26 941,19  26 941,19

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  26 941,19  26 941,19

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  26 941,19  26 941,19

 Resultat före skatt  26 941,19  26 941,19

 Beräknat resultat  26 941,19  26 941,19

 8999  Årets resultat  -26 941,19  -26 941,19
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 Balansrapport  Utskrivet:  21-03-31

 Preliminär  15:24
 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31  Senaste vernr:  225
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 20-01-01 - 20-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Finansiella anläggningstillgångar
 1383  Deposition  16 800,00  0,00  16 800,00
 S:a Finansiella anläggningstillgångar  16 800,00  0,00  16 800,00

 S:a Anläggningstillgångar  16 800,00  0,00  16 800,00

 Omsättningstillgångar
 Kassa och bank

 1910  Kassa  0,00  600,00  600,00
 1930  Företagskonto/checkkonto/affärskonto  5 673,63  17 120,69  22 794,32
 S:a Kassa och bank  5 673,63  17 720,69  23 394,32

 S:a Omsättningstillgångar  5 673,63  17 720,69  23 394,32

 S:A TILLGÅNGAR  22 473,63  17 720,69  40 194,32

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital HD  -9 220,50  9 220,50  0,00
 2019  Årets resultat  -13 253,13  -26 941,19  -40 194,32
 S:a Eget kapital  -22 473,63  -17 720,69  -40 194,32

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -22 473,63  -17 720,69  -40 194,32

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00



2021-02-18 2021-02-18 5490990005 Semlor -243,00 63.795,27

2021-02-03 2021-02-03 5490990502 Banktjänster -100,00 64.038,27

2021-01-04 2021-01-04 5490990502 Banktjänster -100,00 64.138,27

2020-12-01 2020-12-01 5490990502 Banktjänster -100,00 64.238,27

2020-11-02 2020-11-02 5490990502 Banktjänster -100,00 64.338,27

2020-10-22 2020-10-22 5490990007 Kaffe+kakor -95,00 64.438,27

2020-10-01 2020-10-01 5490990502 Banktjänster -100,00 64.533,27

2020-09-24 2020-09-24 5490990007 Kaffe+kakor -44,00 64.633,27

2020-09-02 2020-09-02 5490990502 Banktjänster -100,00 64.677,27

2020-08-20 2020-08-20 5490990007 Kakor -95,00 64.777,27

2020-07-31 2020-07-31 5490990502 Banktjänster -120,00 64.872,27

2020-07-31 2020-07-31 0197700064S Telia -198,00 64.992,27

2020-07-01 2020-07-01 5490990502 Banktjänster -100,00 65.190,27

2020-06-30  2020-06-30     0169700063S Telia -198,00 65.290,27

2020-06-18 2020-06-18 9900000100 Bg 303-3842 30.000,00 65.488,27

2020-06-03 2020-06-03 5490990502 Banktjänster -100,00 35.488,27

2020-05-29 2020-05-29 0141700062S Telia -198,00 35.588,27

2020-05-28 2020-05-28 0120700061S V-Skåne -1.000,00 35.786,27

2020-05-22 2020-05-22 5490990007 Kaffe+kaka -55,21 36.786,27

2020-05-04 2020-05-04 5490990502 Banktjänster -100,00 36.841,48

Skicka 2020-04-30 2020-04-30 0107700059S Telia -198,00 36.941,48

Skicka 2020-04-16 2020-04-16 5490990005 Utlägg -3.640,00 37.139,48

2020-04-09 2020-04-09 5484094887 JYSK ANGELHO /20-04-08 -400,00 40.779,48

2020-04-03 2020-04-03 5490990502 Banktjänster -100,00 41.179,48

2020-03-19 2020-03-19 5484305619 ICA KVANTUM -130,50 41.279,48

2020-03-12 2020-03-12 0072700058S Telia -198,00 41.409,98

2020-03-04 2020-03-04 5490990502 Banktjänster -103,00 41.607,98

2020-03-03 2020-03-03 5490990007 Porto årsm. -265,80 41.710,98

2020-03-02 2020-03-02 0062700057S Telia -198,00 41.976,78

2020-02-03 2020-02-03 5490990502 Banktjänster -100,00 42.174,78

20-01-16 2020-01-16 0015700056S Ung V-Skåne -3.000,00 42.274,78



2020-01-16 2020-01-16 0015700055S Telia -198,00 45.274,78

2020-01-02 2020-01-02 5490990502 Banktjänster -100,00 45.472,78

2019-12-19  2019-12-19      5490990007 Julbord -78,30 45.572,78

2019-12-09 2019-12-09 9343700054S Telia -138,00 45.651,08

2019-12-09 2019-12-07 5484625991 ICA KVANTUM -1.128,20 45.789,08

2019-12-04 2019-12-04 5490990502 Banktjänster -103,00 46.917,28

2019-11-29 2019-11-29 9332700053S Telia -318,00 47.020,28

2019-11-01 2019-11-01 5490990502 Banktjänster -100,00 47.338,28

2019-10-31 2019-10-31 9303700052S V-Skåne -1.000,00 47.438,28

2019-10-23 2019-10-23 5484062806 ICA KVANTUM  -8,45 48.438,28

2019-10-22 2019-10-22 9294700051S Telia -198,00 48.446,73

2019-10-22 2019-10-22 9294700050S Telia -198,00 48.644,73

2019-10-21 2019-10-21 5484029683 ICA NARA KLI -50,00 48.842,73

2019-10-21 2019-10-21 5484029682 ICA NARA KLI -14,80 48.892,73

2019-10-21 2019-10-21 9294700049S Ung V-Skåne -3.000,00 48.907,53

2019-10-02 2019-10-02 5490990502 Banktjänster -100,00 51.907,53

2019-09-02 2019-09-02 5490990502 Banktjänster -120,00 52.007,53

2019-08-29 2019-08-29 9240700048S Telia -198,00 52.127,53

2019-08-19 2019-08-19 5484113116 HEMKÖP LJUN. -50,00 52.325,53

2019-08-19 2019-08-19 5484512936 IZ CHRISTEN -330,00 52.375,53

2019-08-19 2019-08-17 5484459269 DAGNYS CAFE  -85,00 52.705,53

2019-08-19 2019-08-17 5484459267 DAGNYS CAFE -255,00 52.790,53

2019-08-09 2019-08-09 5484266772 JULA SVERIGE -946,70 53.045,53

2019-08-08 2019-08-08 5484252651 ICA NARA KLI -44,20 53.992,23

2019-07-31 2019-07-31 5490990502 Banktjänster -103,00 54.036,43

2019-07-19 2019-07-19 9200700047S Ljungbyh. Köpm.-700,00 54.139,43

2019-07-16 2019-07-16 9196700046S Telia -198,00 54.839,43

2019-07-05 2019-07-05 9900000100 Bg 303-3842 30.000,00 55.037,43

2019-07-03 2019-07-03 5490990502 Banktjänster -100,00 25.037,43

2019-07-01 2019-07-01 5490990007 Ers. åbymark -1.378,00 25.137,43

2019-07-01 2019-07-01 5490990007 Ers åbymark -600,00 26.515,43



2019-07-01 2019-07-01 9182700045S Telia                           -198,00 27.115,43

2019-06-19 2019-06-19 5484081882 RGA VAFFLOR /19-06-18 -60,00 27.313,43

2019-06-19 2019-06-19 5484230483 PIZZERIA HÖR /19-06-18 -310,00 27.373,43

2019-06-19 2019-06-19 5484230482 PIZZERIA HÖR /19-06-18 -115,00 27.683,43

2019-06-19 2019-06-19 5484867415 ICA NARA KLI /19-06-18 -28,80 27.798,43

2019-06-17 2019-06-17 5484027755 WILLYS ESLÖV /19-06-16 -50,80 27.827,23

2019-06-17 2019-06-15 5484444716 DOLLARSTORE /19-06-14 -62,00 27.878,03

2019-06-07 2019-06-07 9156700044S Abf nordväst skåne c/o a -100,00 27.940,03

2019-06-03 2019-06-03 5490990502 Banktjänster                           -100,00 28.040,03

2019-05-31 2019-05-30 5484643118 21 ANS RESTA /19-05-29 -260,00 28.140,03

2019-05-20 2019-05-20 9137700043S Telia                           -198,00 28.400,03

2019-05-02 2019-05-02 5490990502 Banktjänster                           -100,00 28.598,03

2019-04-30 2019-04-30 9119700042S Klippan .brottartarklubb         -500,00 28.698,03

2019-04-10 2019-04-10 9099700041S Telia                             -198,00 29.198,03

2019-04-05 2019-04-05 5490990502 Banktjänster    -100,00 29.396,03

2019-03-21 2019-03-21 5490990007 Fika möte                           -108,00 29.496,03

2019-03-18 2019-03-18 9074700040S Telia                            -198,00 29.604,03

2019-03-08 2019-03-08 5490990502 Banktjänster                            -100,00 29.802,03

2019-02-19 2019-02-19 5484815138 ICA KVANTUM /19-02-18 -119,00 29.902,03

2019-02-19 2019-02-19 5484815132 ICA KVANTUM /19-02-18 -18,00 30.021,03

Skicka 2019-02-13 2019-02-13 9043700039S Telia -198,00 30.039,03

2019-02-11 2019-02-09 5484523336 ICA KVANTUM /19-02-08 -1.615,50 30.237,03

2019-01-29 2019-01-29 5484408190 ICA KVANTUM /19-01-28 -120,91 31.852,53

2019-01-23 2019-01-23 5484722757 ICA KVANTUM /19-01-22 -198,00 31.973,44

Skicka 2019-01-22 2019-01-22 9021700038S Telia -198,00 32.171,44

2018-12-19 2018-12-19 8352700037S Telia                            -198,00 32.369,44

2018-12-14 2018-12-14 5490990007 Julbord                          -1.519,73 32.567,44

2018-12-10 2018-12-08 5484442443 GE-KAS /18-12-07 -29,85 34.087,17

2018-12-07 2018-12-07 5484140904 GE-KAS /18-12-06 -117,45 34.117,02

2018-11-27 2018-11-27 5484088744 ICA NARA KLI /18-11-26 -54,00 34.234,47

2018-11-22 2018-11-22 8325700035S Ung vänster-skåne -2.500,00 34.288,47



2018-11-22 2018-11-22 8325700034S Telia                           -198,00 36.788,47

2018-11-22 2018-11-22 8325700033S Billes tryckeri AB -1.550,00 36.986,47

2018-11-22 2018-11-22 8325700032S Billes tryckeri AB -625,00 38.536,47

2018-11-22 2018-11-22 8325700036S Vänsterpartiet  -600,00 39.161,47

2018-10-29 2018-10-29 8299700031S Telia                            -198,00 39.761,47

2018-10-09 2018-10-09 5484255093 ICA NARA KLI /18-10-08  -96,10 39.959,47

2018-09-19 2018-09-19 8261700030S Telia                           -198,00 40.055,57
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Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts 
Redovisningen avser perioden 20__-01-01 – 20__-12-31 och lämnas in till kommunens kansli senast 31 
mars. 

Partiets namn och organisationsnummer 

Mottaget partistöd från Klippans kommun under året 

Redovisning av hur partistödet har använts under året. Får du inte plats att skriva i rutan, går det bra att 
bifoga egna dokument till blanketten. 

Undertecknad intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av lokalt 
partistöd under året. 

Datum Underskrift av utsedd granskare Namnförtydligande 

20 20

Miljöpartiet, 802457-3969

2020

Partistöd 30 000 kr

Bankavgift företagspaket -1250 kr
Programvara Visma -1485 kr
Förseningsavgift -65 kr
Visma inkasso -185 kr

Sparat sedan tidigare år: 90 826,72
Sparat under 2020: 27 015,00
Utgående balans: 117 841,72

2021-03-30                                                                                         Roger Sjunner
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Redovisning av hur partistödet har använts 
 
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I 
Klippans kommun gäller därutöver vad som står i Regler för partistöd i Klippans kommun (FFS6:05). 
 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december. Till redovisningen ska bifogas: 

• ett granskningsintyg som fastslår om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har 
använt partistödet.  

• balans- och resultatrapport samt  
• revisionsrapport.  

 
Granskningen av redovisningen utförs av en särskild granskare som partierna själva utser. Den särskilda 
granskaren ska granska om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren av partistöd har använt 
partistödet.  
 
Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen har man uttryckt ”Det 
väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur 
mottagaren har använt partistödet. Det innebär bland annat att redovisningen bör omfatta allt det partistöd 
som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från 
tidigare år.” 
 
Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande om att stödet har använts för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen kan exempelvis ingå lokalkostnader, kostnader 
för information, marknadsföring, löner och ersättningar samt i vilken mån överföringar har gjorts till delar 
av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har 
erhållits. 
 





Räkenskapsår:
Period:

 

Resultaträkning 2021-02-20 12:04

Miljöpartiet Klippan

2020-01-01 - 2020-12-31
2020-01-01 - 2020-12-31

 
 
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. PeriodAckumulerat Föreg. per.

Övriga rörelseintäkter
3989   Övriga erhållna bidrag 30 000,00 30 000,00 0,00

Summa 30 000,00 30 000,00 0,00

Summa Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 30 000,00 30 000,00 0,00

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

5420   Programvaror -1 485,00 -1 485,00 0,00
6062   Inkasso och KFM-avgifter -185,00 -185,00 0,00
6570   Bankkostnader -1 250,00 -1 250,00 0,00
6991   Övriga externa kostnader, avdragsgilla -65,00 -65,00 0,00

Summa -2 985,00 -2 985,00 0,00

Summa Rörelsens kostnader -2 985,00 -2 985,00 0,00
 

Rörelseresultat 27 015,00 27 015,00 0,00

Resultat efter finansiella poster 27 015,00 27 015,00 0,00
 

Årets resultat
8999   Årets resultat -27 015,00 -27 015,00 0,00

Summa -27 015,00 -27 015,00 0,00
 
 
Resultat 0,00 0,00 0,00

Sida 1 av 1



Räkenskapsår:
Period:

 

Balansräkning 2021-02-20 12:01

Miljöpartiet Klippan

2020-01-01 - 2020-12-31
2020-01-01 - 2020-12-31

 
 

Tillgångar Ing balans Ing saldo Period Utg balans
 
Anläggningstillgångar

Summa Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillgångar
Kassa och bank

1930   Företagskonto 90 826,72 90 826,72 27 015,00 117 841,72
Summa Kassa och bank 90 826,72 90 826,72 27 015,00 117 841,72

Summa Omsättningstillgångar 90 826,72 90 826,72 27 015,00 117 841,72

Summa Tillgångar 90 826,72 90 826,72 27 015,00 117 841,72

Eget kapital, avsättningar och
skulder Ing balans Ing saldo Period Utg balans

Eget kapital
2010   Eget kapital, delägare 1 -90 826,72 -90 826,72 -27 015,00 -117 841,72

Summa Eget kapital -90 826,72 -90 826,72 -27 015,00 -117 841,72

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder -90 826,72 -90 826,72 -27 015,00 -117 841,72
 
 
Resultat 0,00 0,00 0,00 0,00

Sida 1 av 1













Ärende 7  
Revisorernas granskning av SFI

KS 2021.0113
Sammanfattning
Klippans kommuns revision har granskat barn- och utbildningsnämndens styrning av den 
kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare (SFI).

 

Beslutsunderlag
KS § 56/2021

BUN § 13/2021

Skrivelse, verksamhetschef, 2021-02-04

Rapport, revisionen, 2020-12-14

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att notera barn- och utbildningsnämndens svar i ärendet.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 56, Revisorernas granskning av SFI

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-02-23, § 13.

Verksamhetschef Vuxna, Mattias Säflunds yttrande 2021-02-04.

Revisionsrapport SFI vuxenutbildningen i Klippan

Revisionsrapport; Granskning av SFI 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56

Revisorernas granskning av SFI 
KS 2021.0113

Ärendet
Klippans kommuns revision har granskat barn- och utbildningsnämndens styrning av den 
kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare (SFI).
Revisionens bedömning är att Klippans kommun tillhandahåller SFI i enlighet med lag, 
men ser vissa brister i barn- och utbildningsnämndens styrning av verksamheten. 
Revisorerna önskar yttrande från nämnden med anledning av resultatat i granskningen. 
Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast den 1 mars 2021.
Barn- och utbildningsörvaltningen framställt ett förslag till yttrande till revisionen.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 74/2021
BUN § 13/2021
Skrivelse, verksamhetschef, 2021-02-04
Rapport, revisionen, 2020-12-14
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att notera barn- och utbildningsnämndens svar i ärendet.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2021-02-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13

Revisionens granskning av SFI 
BUN 2020.0102

Ärendet
Klippans kommuns revision har granskat barn- och utbildningsnämndens styrning av den 
kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare (SFI).
Revisionens bedömning är att Klippans kommun tillhandahåller SFI i enlighet med lag, 
men ser vissa brister i barn- och utbildningsnämndens styrning av verksamheten. 
Revisorerna önskar yttrande från nämnden med anledning av resultatat i granskningen. 
Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast den 1 mars 2021.

Förvaltningen framställt ett förslag till yttrande till revisionen.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-10 § 4
Skrivelse, verksamhetschef, 2021-02-04
Rapport, revisionen, 2020-12-14
Presentation, verksamhetschef, 2021-02-23

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
att anta yttrandet enligt förslag och översända det till revisionen.
 
att uppdra åt förvaltningen att arbeta fram ett förslag på hur det systematiska 
kvalitetsarbetet ska utvecklas. Utredningen ska ge underlag till barn- och 
utbildningsnämnden för att kunna fatta beslut om uppföljning av prioriterade områden. 
Utredningen ska presenteras för nämnden senast september 2021.
____

Beslut skickas till 
Revisionen

1 (1)



Datum
2021-02-04

Beteckning
BUN 2020.0102-8

Ert datum Er beteckning

BUN 2020.0102

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

Barn- och utbildningsnämnden

Yttrande avseende revisionens granskning av SFI

Ärendet
Klippans kommuns revision har granskat barn- och utbildningsnämndens styrning av 
den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare (SFI). 
Revisionens bedömning är att Klippans kommun tillhandahåller SFI i enlighet med 
lag, men vi ser brister i barn- och utbildningsnämndens styrning av verksamheten. 

Avsatta resurser har inte motsvarat kostnaderna och i samband med minskad statlig 
delfinansiering är det viktigt att nämnden gör en noggrann översyn av verksamhetens 
kostnader och i förekommande fall involverar kommunens budgetberedning, så att 
resurser avsätts som svarar mot behoven. 

Det systematiska kvalitetsarbetet, bedömer vi, ska stärkas. Utifrån det systematiska 
kvalitetsarbete ska nämnden tillse att den får den information som krävs inte bara för 
att säkerställa att verksamheten erbjuds enligt lag med hög måluppfyllelse utan också 
att verksamheten får rätt förutsättningar och att verksamheten bedrivs effektivt.

Yttrande avseende revisionens slutsatser  
SFI påverkas kontinuerligt av förändringarna i omvärlden till exempel 
flyktingströmmar, anhörig-, arbetskrafts- och relationsinvandring, samt stora 
omflyttningar inom Sverige påverkar elevvolymen. Migrationsmedel kompenserade 
för en behovsanpassad utbyggnad till som mest sju undervisnings-grupper. Senaste 
årens minskande elevvolymer innebär att nuvarande behov är fyra undervisnings-
grupper. Verksamhetens kommunalt finansierade ram motsvarar en 
undervisningsgrupp, med flera bidragsanställda lärarassistenter, vilket inte motsvarar 
behoven och dagens krav på SFI.

Vuxenutbildningen har ett viktigt uppdrag att bidra till att innevånare kan studera för 
att nå vidare till arbetsmarknaden och därmed motverka kostnader för 
försörjningsstöd, samt oönskade effekter av ohälsa och utanförskap. 
Följdverkningarna efter Covid-19 påverkar behovet av ytterligare utbildning till 
exempel för ungdomar, unga vuxna och nyanlända. Arbetsförmedlingens nya 
inriktning kommer ytterligare att öka efterfrågan på vuxenutbildning. Inrättande av 
ett lärcentrum, en plats för elever som erbjuder en god studiemiljö och möjlighet till 



Datum
2021-02-04

Beteckning
BUN 2020.0102-8

Ert datum Er beteckning

BUN 2020.0102

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

pedagogisk/specialpedagogisk handledning, ger möjligheter till högre effektivitet för 
kommunens vuxenutbildningskostnad.                 

Förslag på åtgärder och uppdrag  
- Vuxenutbildningen föreslås utreda hur SFI kan organiseras med relevant kvalitet till 
en optimal kostnad utifrån behoven. Verksamheten förslås presentera en modell för 
att bättre hantera de kontinuerliga förändringar som sker i målgruppen.

- Ett lärcentrum föreslås inrättas som en insats för att stärka måluppfyllelsen, öka 
genom-strömningen, samt förbättra övergången till vidare studier och 
arbetsmarknaden.      
  
- De senaste åren har de avsatta resurser inte motsvarat kostnaderna för 
verksamheten, tillförda migrationsmedel har tillförts för att kunna uppfylla kraven. 
Utifrån målgruppens behov och att proaktivt undvika ökade 
försörjningsstödskostnader föreslås kommunens budgetberedning se över resurserna 
så att dessa svarar mot behoven.

- Vuxenutbildningen föreslås arbeta fram ett förslag på hur det systematiska 
kvalitetsarbetet ska utvecklas. Utredningen ska ge underlag till Barn- och 
utbildningsnämnden för att kunna fatta beslut om uppföljning av prioriterade 
områden.

Beslutsunderlag/Bilagor
Skrivelse, verksamhetschef vuxna, 2021-02-03
Revisionsrapport, Revisionen, 2020-12-14

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att anta yttrandet enligt ovan och översända det till revisionen.

Beslut skickas till
Revisionen
Rektor för vuxenutbildningen

Mattias Säflund Rose-Marie Bergman
Verksamhetschef Vuxna Skolchef



Revisionsrapport SFI 
Vuxenutbildningen i Klippan



Bakgrund
I samband med en mycket snabb ökning i målgruppen under 2016, som mest upp 

till drygt 250 elever, organiserades verksamheten om till sju undervisningsgrupper.

Minskade elevtal innebär att verksamheten nu består av 112 elever i fyra grupper 

(20210122). 



Revisionens frågor



Utmaningar 

Fler SFI-elever har kommit med alfabetiseringsstatus som kräver mer insatser, till 

exempel specialpedagogisk kompetens.

Elevflödena har ökat betydligt, med snabbare in- och utflöden av elever. 

Parallella insatser inom SFI för att öka progression och insatser för påskyndad 

övergång till vidare studier och arbetsmarknaden.

Vuxenutbildningens ansvar har vidgats och statens förväntningar ökar år från år, 

AF-anvisningar av personer med aktivitetsersättning, kommer att ge ökat tryck på 

utbildning och risk för ökning av försörjningsstöd. Covid-19 påverkan på konjunktur 

och arbetsmarknaden ger ökat tryck på utbildning.

För att nå kraven inom SFI med nuvarande elevtal saknas 2000 tkr i finansiering. 

Insatsbehovet med utökade uppdrag till vuxenutbildningen motsvarar 1000 tkr. 



Slutsatser

Utifrån resultatet av vår granskning bedömer vi att barn- och utbildningsnämnden ska stärka 

sin styrning av utbildning i svenska för invandrare genom: 

— att analyseras resurstilldelningen och koppla densamma till faktiska behov.

— att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet vad gäller uppföljning av kunskapsresultat, 

verksamhetens effektivitet och resurstilldelningens inverkan på kvaliteten.

— att årligen besluta om uppföljning av prioriterade områden. (SKOLFS 2012:98 avsnitt 3 

punkt 2, sid. 26).

.



Svar till revisionen

- Vuxenutbildningen föreslås utreda hur SFI kan organiseras med relevant kvalitet till en 
optimal kostnad utifrån behoven. Verksamheten förslås presentera en modell för att bättre 
hantera de kontinuerliga förändringar som sker i målgruppen.

- Ett lärcentrum föreslås inrättas som en insats för att stärka måluppfyllelsen, öka 
genomströmningen, samt förbättra övergången till vidare studier och arbetsmarknaden.      

- De senaste åren har de avsatta resurser inte motsvarat kostnaderna för verksamheten, 
tillförda migrationsmedel har tillförts för att kunna uppfylla kraven. Utifrån målgruppens 
behov och att proaktivt undvika ökade försörjningsstödskostnader föreslås kommunens 
budgetberedning se över resurserna så att dessa svarar mot behoven.

- Vuxenutbildningen föreslås arbeta fram ett förslag på hur det systematiska 
kvalitetsarbetet ska utvecklas. Utredningen ska ge underlag till Barn- och 
utbildningsnämnden för att kunna fatta beslut om uppföljning av prioriterade områden.







































Ärende 8  
Antagande av bestämmelser om 
omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd till förtroendevalda 

(OPF.KL18)
KS 2021.0196

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag till 
reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL18).

Det behövs ett lokalt antagande i kommunfullmäktige för att bestämmelserna ska vara giltiga. 
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för kommunen.

 

Beslutsunderlag
KS § 58/2021

HR-chefens tjänsteskrivelse, 2021-04-07

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) i 
enlighet med förslag, att gälla från och med 1 maj 2021.

 

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet



Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 58, Antagande av bestämmelser om 
omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF.KL18)

Antagande av OPF-KL 18 

Cirkulär 18:31 - Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till 
förtroendevalda (OPF.KL18)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58

Antagande av bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd till förtroendevalda (OPF.KL18) 
KS 2021.0196

Ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag 
till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL18). Det behövs ett lokalt antagande i kommunfullmäktige för att bestämmelserna ska 
vara giltiga. Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för kommunen.
 
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som 
tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL18 gäller inte för förtroendevalda 
som avgått 31 december 2014 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till 
visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa 
förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
 
Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det nu gällande OPF-KL14. OPF-KL14 antogs 
av Sveriges Kommuner och Landstings styrelse den 20 oktober 2013 och antogs av 
kommunfullmäktige den 19 november 2014. I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, 
samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser saknats. OPF-KL18 omfattar 
reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, pension och 
familjeskydd. OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel; inledande bestämmelser, bestämmelser 
om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 78/2021
HR-chefens tjänsteskrivelse, 2021-04-07
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
i enlighet med förslag, att gälla från och med 1 maj 2021.
 
_____

1 (2)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

2 (2)



Datum
2021-04-07

Beteckning
KS 2021.0196-4

Ert datum Er beteckning

KS 2021.0196

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

Adressat

Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda, OPF-KL18

Ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit 
förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18). Det behövs ett lokalt antagande i kommunfullmäktige 
för att bestämmelserna ska vara giltiga. Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för 
kommunen.

Vem omfattas av OPF-KL18? 
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som 
tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i 
kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL18 gäller inte 
för förtroendevalda som avgått 31 december 2014 eller senare (eller tidigare avgått) 
med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller 
livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.

Vad omfattar OPF-KL? 
Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det nu gällande OPF-KL14. OPF-KL14 
antogs av Sveriges Kommuner och Landstings styrelse den 20 oktober 2013 och 
antogs av kommunfullmäktige den 19 november 2014. I OPF-KL14 har delar om 
familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser saknats. 
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 
omställning, pension och familjeskydd. OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel; 
inledande bestämmelser, bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser 
samt familjeskydd.

Inledande bestämmelser 
Förtroendevald som tillträtt vid valet 2014 eller senare är skyldig att följa de 
ändringar som följer av OPF-KL18 samt de tillägg och ändringar till bestämmelserna 
som kommunen beslutar.

Familjeskydd 
I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om familjeskydd, vilka syftar till att de 



Datum
2021-04-07

Beteckning
KS 2021.0196-4

Ert datum Er beteckning

KS 2021.0196

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

förtroendevalda i huvudsak ska ha samma skydd för efterlevande som anställda. Det 
tillagda familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det 
familjeskydd för anställda som finns i AKAP-KL. 

Omställningsstöd 
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna 
innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats. 

Pensionsbestämmelser 
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet 
AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen.

Beslutsunderlag/Bilagor
HR-chefens tjänsteskrivelse, 2021-04-07
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL18) i enlighet med förslag, att gälla från och med 1 maj 2021.

Beslut skickas till
HR-chef

Stefan Christiansson Tomas Rikse
HR-chef Kommundirektör























































Ärende 9  
Svar på motion från 

Sverigedemokraterna om säkrare 
framkomlighet i korsning 

KS 2019.0007
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har 2019-01-07 inkommit med motion om att utreda möjligheten om att 
sätta upp en tänk-på-högerregeln skylt på Apoteksgatan samt att påminna fastighetsägaren om 
att hålla häcken nerklippt till 80 cm.

 

Beslutsunderlag
KS §60/2021

Motion från Sverigedemokraterna, 2019-01-05

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-09-22

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att anse motionen besvarad.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 60, Svar på motion från Sverigedemokraterna om 
säkrare framkomlighet i korsning 

 Svar på motion om  säkrare framkomlighet i korsning

Sverigedemokraternas motion 2019-01-05.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60

Svar på motion från Sverigedemokraterna om säkrare framkomlighet i 
korsning 
KS 2019.0007

Ärendet
Sverigedemokraterna har 2019-01-07 inkommit med motion om att utreda möjligheten 
om att sätta upp en tänk-på-högerregeln skylt på Apoteksgatan samt att påminna 
fastighetsägaren om att hålla häcken nerklippt till 80 cm.
Det ligger ett stort ansvar på den som framför ett fordon och om inget annat är föreskrivet 
så är det högerregeln som gäller. Det har tidigare sats upp tänk-på-högerregeln skyltar. 
Dessa är inte permanent monterade utan är att ses som tillfälliga. I trafikmiljö är det 
önskvärt att minimera antalet skyltar då förare endast kan tolka en viss mängd 
information. Förslaget skulle vara att en temporär skylt monteras på Apoteksgatan under 
en begränsad tid.
 
Gällande sikten i korsningen är det Plan- och byggnämnden som har mandat att ålägga 
fastighetsägaren att vidta åtgärder. Vid uppkomna ärenden påtalar Gatu- och 
parkavdelningen för fastighetsägaren att vidta åtgärder, om ej så sker lämnas ärendet över 
till Plan- och byggnämnden.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 79/2021
Motion från Sverigedemokraterna, 2019-01-05
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-09-22
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att anse motionen besvarad.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

1 (1)



Datum
2021-04-098

Beteckning
KS 2019.0007-5

Ert datum Er beteckning

KS 2019.0007

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

Adressat

Svar på motion om säkrare framkomlighet i korsning

Ärendet
Sverigedemokraterna inkom 2019-01-07 med en motion om säkrare framkomlighet i 
korsning. Sverigedemokraterna yrkar i motionen att utreda möjligheten om att sätta 
upp en tänk-på-högerregeln skylt på Apoteksgatan samt att påminna fastighetsägaren 
i korsningen om att hålla häcken nerklippt till 80 cm. 
 
Det ligger ett stort ansvar på den som framför ett fordon och om inget annat är 
föreskrivet så är det högerregeln som gäller. Det har tidigare sats upp tänk-på-
högerregeln skyltar. Dessa är inte permanent monterade utan är att ses som tillfälliga. 
I trafikmiljö är det önskvärt att minimera antalet skyltar då förare endast kan tolka en 
viss mängd information. Förslaget skulle vara att en temporär skylt monteras på 
Apoteksgatan under en begränsad tid. 
 
Gällande sikten i korsningen är det Plan- och byggnämnden som har mandat att 
ålägga fastighetsägaren att vidta åtgärder. Vid uppkomna ärenden påtalar Gatu- och 
parkavdelningen för fastighetsägaren att vidta åtgärder, om ej så sker lämnas ärendet 
över till Plan- och byggnämnden.

Beslutsunderlag/Bilagor
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-08

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att anse motionen besvarad.



Datum
2021-04-098

Beteckning
KS 2019.0007-5

Ert datum Er beteckning

KS 2019.0007

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

Beslut skickas till
Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Plan- och byggavdelningen

Hanna Holm
Förvaltningschef





Ärende 10  
Svar på motion från Vår Framtid 

om att värna det kommunala vetot
KS 2020.0471

Sammanfattning
Vår framtid Klippan i lämnat in en motion om det kommunala vetot gällande etablering av 
vindkraft. De föreslår att kommunstyrelsen omedelbart och med tydlighet tillskriver Sveriges 
miljöminister, energiminister och landsbygdsminister i frågan och att det där tydligt framgår 
att vi fortsatt värnar det kommunala vetot i frågan.
 

I ärendet föreligger ett svar från kommunledningsförvaltningen.

 

Beslutsunderlag
KS § 59/2021

Tjänsteutlåtande från kansliavdelningen 2021-03-18

Motion från Våra framtid Klippan inkommen 2020-12-08

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att avslå motionen.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 59, Svar på motion från Vår Framtid om att värna 
det kommunala vetot

Svar på motion från Vår framtid Klippan om att värna det kommunala vetot

Motion från Vår Framtid om att värna det kommunala vetot





PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59

Svar på motion från Vår Framtid om att värna det kommunala vetot 
KS 2020.0471

Ärendet
Vår framtid Klippan i lämnat in en motion om det kommunala vetot gällande etablering 
av vindkraft. De föreslår att kommunstyrelsen omedelbart och med tydlighet tillskriver 
Sveriges miljöminister, energiminister och landsbygdsminister i frågan och att det där 
tydligt framgår att vi fortsatt värnar det kommunala vetot i frågan.
 
I ärendet föreligger ett svar från kommunledningsförvaltningen.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 63/2021
Tjänsteutlåtande från kansliavdelningen 2021-03-18
Motion från Våra framtid Klippan inkommen 2020-12-08
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att avslå motionen.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

1 (1)



Datum
2021-03-18

Beteckning
152574

Ert datum Er beteckning

KS 2020.0471

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

Adressat

Svar på motion från Vår framtid Klippan om att värna det 
kommunala vetot

Ärendet
Vår framtid Klippan i lämnat in en motion om det kommunala vetot gällande 
etablering av vindkraft. De föreslår att kommunstyrelsen omedelbart och med 
tydlighet tillskriver Sveriges miljöminister, energiminister och landsbygdsminister i 
frågan och att det där tydligt framgår att vi fortsatt värnar det kommunala vetot i 
frågan. 

Regeringen har under hösten 2020 tillsatt en utredning som ska se över möjligheten 
att ta bort kravet i miljöbalken på kommunal tillstyrkan av vindkraftsanläggningar, 
det s.k. kommunala vetot. Bakgrunden är kritik om att systemet hämmar 
vindkraftsutbyggnaden i landet därför att investerare upplever systemet som osäkert 
eftersom vetot ofta kommer in sent i processen. Bestämmelsen i miljöbalken har fått 
kritik av att den saknar beslutskriterier, krav på motivering och tidsgräns. 
Bestämmelsen uppfattas som rättsosäker och anges påverka handläggningstiderna 
negativt. 

Regeringens utredare ska:
• undersöka förutsättningarna för att upphäva bestämmelsen i 16 kap. 4 § 
miljöbalken,
• lämna förslag på hur denna bestämmelse kan tas bort och hur det kommunala 
inflytandet kan tillgodoses på annat sätt, och
• bedöma alternativa förslag, för det fall bestämmelsen inte kan tas bort, i syfte att 
göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar mer rättssäker och förutsägbar.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Tills att det finns ett statligt beslut fattat, finns det möjlighet att genom politiska 
kanaler påverka frågan. Men då uppdraget ännu inte är utrett är det inte aktuellt för 
Klippans kommun att agera i frågan just nu. Mot bakgrund av detta föreslås 
kommunfullmäktige att avslå motionen.



Datum
2021-03-18

Beteckning
152574

Ert datum Er beteckning

KS 2020.0471

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

Beslutsunderlag/Bilagor
Tjänsteutlåtande från kansliavdelningen 2021-03-18

Motion från Våra framtid Klippan inkommen 2020-12-08

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Beslut skickas till
Motionärerna

Cecilia Christensen Tomas Rikse
Kanslichef Kommundirektör





Ärende 11  
Svar på motion från Vår Framtid 

om att trafiksäkerheten i 
anslutning till där barn- och 

ungdomsverksamhet bedrivs 
frekvent, ses över och säkras upp 

innan en olycka sker.
KS 2019.0509

Sammanfattning
Vår Framtid - Klippan, har inkommit med en motion om att trafiksäkerheten i anslutning till 
där barn- och ungdomsverksamhet bedrivs frekvent, ses över och säkras upp innan en olycka 
sker.

 

Beslutsunderlag
KS § 61/2021

Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-09-22

Motion från Vår Framtid om trafiksäkerheten, 2019-10-24

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet



§61 KS Svar på motion från Vår Framtid om att trafiksäkerheten i anslutning till där barn- och 
ungdomsverksamhet bedrivs frekvent, ses över och säkras upp innan en olycka sker

Trafiksäkerheten vid barn- och ungdomsverksamheten

Motion från Kenneth Dådring m.fl. (VF) 2019-10-24 om att trafiksäkerheten i anslutning till där barn- 
och ungdomsverksamhet bedrivs frekvent, ses över och säkras upp innan en olycka sker.

Bilder över Ljungbyheds idrottsplats, korsning vid Ljungbyheds idrottsplats, övergångställe och 
busshållsplats vid Sågen i Klippan.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 61

Svar på motion från Vår Framtid om att trafiksäkerheten i anslutning 
till där barn- och ungdomsverksamhet bedrivs frekvent, ses över och 
säkras upp innan en olycka sker 
KS 2019.0509

Ärendet
Vår Framtid - Klippan, har inkommit med en motion om att trafiksäkerheten i anslutning 
till där barn- och ungdomsverksamhet bedrivs frekvent, ses över och säkras upp innan en 
olycka sker.
Gatu- och Parkavdelningen jobbar kontinuerligt med att förbättra trafiksäkerheten i 
kommunen och har under ett par års tid installerat särskild belysning på utsatta 
övergångsställen och andra passager där många gående passerar. Det har även påbörjats 
ett stort arbete med att klippa fram gatubelysningen i hela kommunen.
 
Ljungbyheds IP ligger utmed en väg som Trafikverket är väghållare för. Varje höst håller 
kommunen dialogmöte med TRV och kommer att lyfta upp den här bristen som en 
särskild punkt.
 
Övergångsstället vid Sågen är åtgärdad och särskild belysning är på plats.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 80/2021
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-09-22
Motion från Vår Framtid om trafiksäkerheten, 2019-10-24
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att anse motionen besvarad.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

1 (1)



Datum
2020-09-22

Beteckning
KS 2019.0509-7

Ert datum Er beteckning

KS 2019.0509

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

Adressat

Trafiksäkerheten vid barn- och ungdomsverksamheten

Ärendet
Vår Framtid - Klippan, har inkommit med en motion om att trafiksäkerheten i 
anslutning till där barn- och ungdomsverksamhet bedrivs frekvent, ses över och 
säkras upp innan en olycka sker.

Gatu- och Parkavdelningen jobbar kontinuerligt med att förbättra trafiksäkerheten i 
kommunen och har under ett par års tid installerat särskild belysning på utsatta 
övergångsställen och andra passager där många gående passerar. Det har även 
påbörjats ett stort arbete med att klippa fram gatubelysningen i hela kommunen. 

Ljungbyheds IP ligger utmed en väg som Trafikverket är väghållare för. Varje höst 
håller kommunen dialogmöte med TRV och kommer att lyfta upp den här bristen 
som en särskild punkt. 

Övergångsstället vid Sågen är åtgärdad och särskild belysning är på plats. 

Beslutsunderlag/Bilagor
-

Förslag till beslut
- att motionen anses besvarad. 

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

Tobias Härstedt Hanna Holm
Gatu- och Parkchef Förvaltningschef





Vår Framtid – Klippan /  
Motion ” Trafiksäkerhet vid barn- och ungdomsverksamhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3

 

4

 

5 

 

2

 

1. Ljungbyheds IP Kväll 

2. Samma bild som 1 – Dagtid 

3. Korsning från Ljungbyhed mot Ljungbyheds IP - Dagtid  

4. Övergångsstället Sågen – Röd cirkel = person som går över vägen 

5. Busshållplats vid Sågen precis innan Södra Skolgatan (taget med blixt) Träden ”skymmer” 

den belysning som finns på plats. 

  



Ärende 12  
Svar på motion från 

Sverigedemokraterna om att 
införskaffa ett nytt levande 

centrum för alla
KS 2019.0291

Sammanfattning
Sverigedemokraterna inkom 2019-05-27 men en motion om att införskaffa ett nytt levande 
centrum för alla. Yrkandet som framförs är att ge Plan- och byggavdelningen samt Tekniska 
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag enligt beskrivning i motionen samt en ekonomisk 
kalkyl på hur man kan genomföra detta.

 

Beslutsunderlag
KS § 62/2021

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-08

Motion från Sverigedemokraterna

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att anse motionen besvarad.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
§62 KS Svar på motion från Sverigedemokraterna om att införskaffa ett nytt levande centrum för alla

Svar på motion om att införskaffa ett nytt levande centrum för alla  

Motion om att införskaffa ett nytt levande centrum för alla





PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62

Svar på motion från Sverigedemokraterna om att införskaffa ett nytt 
levande centrum för alla 
KS 2019.0291

Ärendet
Sverigedemokraterna inkom 2019-05-27 men en motion om att införskaffa ett nytt 
levande centrum för alla. Yrkandet som framförs är att ge Plan- och byggavdelningen 
samt Tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag enligt beskrivning i motionen 
samt en ekonomisk kalkyl på hur man kan genomföra detta.
För att få en enhetlig bild och inriktning att jobba efter gällande centrumutveckling, där 
inkluderat så som nämns ”ett nytt levande centrum för alla” kommer Plan- och 
byggavdelningen revidera samt lyfta strategi – Idéprogram för centrumutveckling
för beslut.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 81/2021
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-08
Motion från Sverigedemokraterna

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

1 (1)



Datum
2021-04-09

Beteckning
KS 2019.0291-5

Ert datum Er beteckning

KS 2019.0291

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

Adressat

Svar på motion om att införskaffa ett nytt levande centrum för alla 

Ärendet
Sverigedemokraterna inkom 2019-05-27 men en motion om att införskaffa ett nytt 
levande centrum för alla. Yrkandet som framförs är att ge Plan- och byggavdelningen 
samt Tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag enligt beskrivning i 
motionen samt en ekonomisk kalkyl på hur man kan genomföra detta. 
 
Under förra mandatperioden fick Plan- och byggavdelningen i uppdrag att ta fram en 
strategi - Idéprogram för centrumutveckling. Idéprogram arbetades fram och 
presenterades, beslutades inte. För att få en enhetlig bild och inriktning att jobba efter 
gällande centrumutveckling, där inkluderat så som nämns ”ett nytt levande centrum 
för alla” kommer Plan- och byggavdelningen revidera samt lyfta strategi – 
Idéprogram för centrumutveckling för beslut.

Beslutsunderlag/Bilagor
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-08 
Motion från Sverigedemokraterna

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att anse motionen besvarad.



Datum
2021-04-09

Beteckning
KS 2019.0291-5

Ert datum Er beteckning

KS 2019.0291

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

Beslut skickas till
Plan- och byggavdelningen 

Tekniska förvaltningen

Hanna Holm
Förvaltningschef







Ärende 13  
Svar på motion från Vår Framtid 

om laddningsstolpar för elbilar
KS 2019.0586

Sammanfattning
Kenneth Dådring, med flera (VF) har inkommit med en motion i vilken de föreslår att 
kommunen snarast tar fram en plan för att öka möjligheten att ladda elbilar i anslutning till 
kommunala arbetsplatser samt för allmänheten att ladda elbilar i orterna Östra

Ljungby, Ljungbyhed och Klippan.

 

Beslutsunderlag
KS § 63/2021

Tjänsteskrivelse från kommundirektören, 2021-04-07

Motion från Vår Framtid om laddstolpar, 2019-11-21

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att bifalla motionen, samt

 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för att öka möjligheten att ladda elbilar i 
anslutning till kommunala arbetsplatser samt för allmänheten att ladda elbilar i orterna Östra 
Ljungby, Ljungbyhed och Klippan.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
§63 KS Svar på motion från Vår Framtid om laddningsstolpar för elbilar

Motionssvar laddplatser  



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



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63

Svar på motion från Vår Framtid om laddningsstolpar för elbilar 
KS 2019.0586

Ärendet
Kenneth Dådring, med flera (VF) har inkommit med en motion i vilken de föreslår att 
kommunen snarast tar fram en plan för att öka möjligheten att ladda elbilar i anslutning 
till kommunala arbetsplatser samt för allmänheten att ladda elbilar i orterna Östra 
Ljungby, Ljungbyhed och Klippan.
 
Kommunen har hittills byggt ut en laddinfrastruktur vid kommunhuset för kommunens 
poolbilar samt de medarbetare som har elbilar eller elhybrider. Härutöver har 
kommunen med lite olika lösningar bidragit till etablering av publika laddningsplatser vid 
kommunhuset, tågstationen, Åbyplan i Klippan samt vid Skäralid. Utbyggnaden har skett  
ganska ad hoc när man kunnat få statsbidrag och det funnits medel att tillgå i kommunen 
eller när någon extern aktör uppvaktat kommunen att i samverkan etablera 
laddningsplatser.
 
Kommunledningsförvaltningen ser absolut behovet av en planerad och strukturerad 
utbyggnad av laddinfrastruktur såväl vid kommunens egna arbetsplatser som för 
allmänheten på publika platser i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby.
 
Beslutsunderlag
KSAU §82
Tjänsteskrivelse från kommundirektören, 2021-04-07
Motion från Vår Framtid om laddstolpar, 2019-11-21
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att bifalla motionen, samt
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för att öka möjligheten att ladda 
elbilar i anslutning till kommunala arbetsplatser samt för allmänheten att ladda elbilar i 
orterna Östra Ljungby, Ljungbyhed och Klippan.
 
_____

1 (2)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

2 (2)



Datum
2021-04-07

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

                       

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Till
Kommunstyrelsen

Svar på motion från Kenneth Dådring m.fl. (VF) om
laddningsstolpar för elbilar

Ärendet
Kenneth Dådring, med flera (VF) har inkommit med en motion i vilken de föreslår 
att kommunen snarast tar fram en plan för att öka möjligheten att ladda elbilar i 
anslutning till kommunala arbetsplatser samt för allmänheten att ladda elbilar i 
orterna Östra Ljungby, Ljungbyhed och Klippan.

Kommunen har hittills byggt ut en laddinfrastruktur vid kommunhuset för 
kommunens poolbilar samt de medarbetare som har elbilar eller elhybrider. 
Härutöver har kommunen med lite olika lösningar bidragit till etablering av publika 
laddningsplatser vid kommunhuset, tågstationen, Åbyplan i Klippan samt vid 
Skäralid. Utbyggnaden har skett ganska ad hoc när man kunnat få statsbidrag och det 
funnits medel att tillgå i kommunen eller när någon extern aktör uppvaktat 
kommunen att i samverkan etablera laddningsplatser.  

Kommunledningsförvaltningen ser absolut behovet av en planerad och strukturerad 
utbyggnad av laddinfrastruktur såväl vid kommunens egna arbetsplatser som för 
allmänheten på publika platser i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby.

Beslutsunderlag
 Motion från Kenneth Dådring, mfl (VF), daterad 2019-11-21
 Tjänsteutlåtande 2021-04-07 från kommundirektören (Denna skrivelse)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för att 
öka möjligheten att ladda elbilar i anslutning till kommunala arbetsplatser samt för 
allmänheten att ladda elbilar i orterna Östra Ljungby, Ljungbyhed och Klippan.



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
Kommundirektör
Tekniska förvaltningen
Akt 

Tomas Rikse
Kommundirektör 



  2019-11-21 

 

VÅR FRAMTID - KLIPPAN 

Miljö - Laddningsstolpar 

I Klippans kommun, ej inräknat Tegelbruksskolan, finns totalt 112 st fordon varav 8st (7%) är 
rena elfordon, 13 st (11%) ladd/elhybrider och resterande 91 (82%) går på fossilt bränsle. 
Utöver dessa finns en bilpool med 11 bilar varav 3 st är rena elbilar och resterande är 
elhybrider. 

Laddningstolpar finns vid kommunhuset, Åbyplan och järnvägsstationen. Alltså endast i 
centrala Klippan. 
I dagsläget finns inga reella planer på att ökad utbyggnad av laddningsstolpar för kommunen. 

Som kommunanställd kan man via leasingavtal privat köpa bil. Kravet är att man köper en 
miljöklassad bil.  

Problemet som idag finns är att det saknas laddningsstolpar i större delen av kommunen.  
1. Kommunens egen fordonsflotta (elbilar) kan inte nyttjas på ett optimalt sätt.  
2. De kommunanställda som via kommunen har köpt elbilar kan inte ladda dessa på sina 
arbetsplatser. 
3. Kommuninvånarna kan endast ladda sina elbilar vid hemmet och i centrala Klippan på ett 
fåtal platser. 

 

Vår Framtid – Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:  

1. att kommunen snarast tar fram en plan för att öka möjligheten att ladda elbilar i 

anslutning till kommunala arbetsplatser 

2. att kommunen snarast tar fram en plan för att öka möjligheten att ladda elbilar i 

orterna Östra Ljungby, Ljungbyhed och Klippan 

 

 

Ljungbyhed 2019-11-21 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Kenneth Dådring   Lena Landin 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Helena Dådring   Thomas Thorné 

 



Ärende 14  
Kristian Seger (M) avsägelse av 

uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och barn- och 

utbildningsnämnd samt som 
ersättare i kommunstyrelsen

KS 2021.0241
Sammanfattning
Kristian Seger (M) har avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och barn- 
och utbildningsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kristian Segers avsägelse 2021-05-03

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att befria Kristian Seger från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och barn- och 
utbildningsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen,

 

att begära ny rösträkning hos Länsstyrelsen i Skåne för Moderaterna,

 

att till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden utse NN, samt

 

att till ny ersättare i kommunstyrelsen utse NN.



Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Kristian Seger (M) avsägelse 2021-05-03. 





Ärende 15  
Hans Svensson (S) avsägelse av 

uppdrag som ersättare i kultur- 
och fritidsnämnden 

KS 2021.0260
Sammanfattning
Hans Svensson (S) har avsägt sig uppdraget som ersättare i kultir- och fritidsnämnden.

 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Hans Svensson, 2021-05-07

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att befria Hans Svensson (S) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, samt

 

att till ny ersättare utse NN.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Hans Svensson (S) avsägelse 2021-05-07 





Ärende 16  
Motion från Kristdemokraterna om 

att införa kontaktpolitiker till 
verksamheter inom socialtjänsten 

KS 2021.0234
Sammanfattning
Anita Frick och Bodil Andersson (KD) har lämnat in en motion med förslaget att det ska utses 
kontaktpolitiker till verksamheterna inom socialtjänsten-

 

Beslutsunderlag
Motion från Kristdemokraterna om att införa kontaktpolitiker till verksamheter inom 
socialtjänsten, 2021-04-22

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Motion 2021-04-22 från Anita Frick och Bodil Andersson (KD) om att införa kontaktpolitiker till 
verksamheter inom socialtjänsten.
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