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Sekreterare
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Ordförande
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Elin Luckmann Paul Gustavsson

Plats och tid Spontanytan, Sågenhuset kl. 18:00-20:30

Beslutande ledamöter Gunilla Svensson (S) (ordförande)
Tonny Svensson (M) (1:e vice ordförande)
Jonas Luckman (SD) (2:e vice ordförande)
Åsa Edvardsson (SD)
Johan Pettersson (S)
Paul Gustafsson (S)
Mikael Persson (C)
Ellinor Varady (M) §§84-106
Michael Nemeti (S)
Per-Olof Seger (SD)
Ralf Scott (SD)
Karin Enqvist (V)
Kent Lodesjö (S)
Christina Petersson (SD) §§87-106
Christer Johansson (C)
Oscar Einarsson (SD)
Charlotte Eliasson Anderberg (KD)
Boris Svensson (S)
Jimmy Gustafsson (SD)
Anna Andresen (M)
Elin Luckman (SD)
Ola Persson (S)
Kristian Seger (M)
Mats Andersson (SD)
Jessica Svensson (S)
Lars-Erik Stadler (SD)
Christer Persson (M)  ersätter Magnus Jorsell (M)
Therese Långberg (M) §§84-106 ersätter Ingegerd Hagelin (M)
Kristina Jonsson (M)  ersätter Hans Bertil Sinclair (M)
Annika Ingelström-Nilsson (L)  ersätter Tommy Cedervall (L)
Anders Andersson (KD)  ersätter Bodil Andersson (KD)
Anders Nilsson (S)  ersätter Rune Persson (S)
Rose-Marie Svensson (S)  ersätter Eva Stjärnlind (S)
Johan Bengtsson (MP)  ersätter Karoline Lexenius (MP)
Joakim Olsson (SD)
Magnus Frick (SD)
Helena Dådring (VF)  ersätter Kenneth Dådring (VF)
Robert Larsson (KD)

Övriga närvarande Kristina P Baron (Kommunsekreterare)

Utses att justera Elin Luckmann
Paul Gustavsson

Justeringens plats och 
tid

Kansliavdelningen ,  2020-11-03   15:00

Kungörelse Kungörelse om sammanträde har utsänts till samtliga ledamöter och 
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ersättare samt anslagits på kommunens anslagstavla och kommunens 
hemsida. 
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 
Organ Kommunfullmäktige
 
Sammanträdesdatum 2020-10-26
 

Datum för anslags 
uppsättande

2020-11-04 Datum för anslags 
nedtagande

2020-11-27

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Kansliavdelningen

 
.................................................Underskrift

Kristina P Baron
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 80 Val av justerare
§ 81 Godkännande av dagordning
§ 82 Mats Anderssons (SD) begäran om avsägelse från uppdrag som 

ledamot i Nårab
§ 83 Motion från Åsa Edvardsson (SD) om att upprätta en flaggpolicy
§ 84 Fyllnadsval till socialnämnden efter Magnus Jorsell (M)
§ 85 Delårsrapport Klippans kommun per den 2020-08-31
§ 86 Granskning av delårsrapport per 2020-08-31
§ 87 Upphandling Bostad med särskild service
§ 88 Sammanträdestider 2021
§ 89 Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut
§ 90 Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts under 2020
§ 91 Svar på motion om att erbjuda sommarjobb till kommunens 

ungdomar som fyller 16 år
§ 92 Svar på motion om att byta namn på Musikskolan till Kulturskolan!
§ 93 Svar på motion osynliggörande av delaktighet för medborgarna
§ 94 Svar på motion om funktionshinderspolitiska planer, strategier och 

mål
§ 95 Svar på motion om att öka kunskapen om funktionshinder, 

funktionsnedsättning och bemötande
§ 96 Svar på motion om att Klippans kommun utreder arbetsdirektiv 

samt skyndsamt anställer en handikappkonsulent
§ 97 Svar på motion om miljötänkande vid samtliga av kommunens 

renoveringar och nybyggnationer
§ 98 Svar på motion om parkeringssituation vid Torggatan/Brandstation
§ 99 Svar på motion om att införa integrationsplikt i Klippans kommun
§ 100 Svar på motion om att avsätta mark för odlingslotter Klippans 

medborgare
§ 101 Svar på motion om gång- och cykelväg Östra Ljungby-Klippan-

Ljungbyhed-Söderåsen/Skäralid
§ 102 Svar på motion om att Skolverkets regler gällande användning av 

registerkontroll, i verksamheter där det är obligatoriskt, skall följas 
utan något undantag.

§ 103 Svar på motion om digital skyltning
§ 104 Svar på motion från SD om att införa förbud mot religiös klädsel í 

för- och grundskolor i Klippans kommun.
§ 105 Svar på motion gällande ett digitalt nyckelsystem
§ 106 Delgivningsärenden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§80

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Elin Luckmann och Paul Gustavsson att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll på tisdag den 3 november kl. 15.00.
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§81

Godkännande av dagordning

Ärendet
Godkännande av dagordning föreligger.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna dagordningen med följande tillägg:
- Avsägelse från Mats Andersson (SD) som ledamot i Nårab samt fyllnadsval.
- Motion från Åsa Edvardsson (SD) om flaggpolicy.
- Fyllnadsval av ledamot i Socialnämnden efter Magnus Jorsell (M)
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 82

Mats Anderssons (SD) begäran om avsägelse från uppdrag som 
ledamot i Nårab 
KS 2020.0396

Ärendet
Mats Andersson (SD) har inkommit med en begäran om avsägelse från uppdraget som 
ledamot i Nårad.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Mats Andersson, 2020-10-19
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att befria Mats Andersson (SD) från uppdraget som ledamot i Nårab,

att utse Ralf Scott (SD) till ny ledmot samt

att till ny ersättare efter Ralf Scott utse Karl Gustav Rundberg (SD).

Beslut skickas till 
Nårab
Ledamöterna
Kansliet (för uppdatering i Troman)
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 83

Motion från Åsa Edvardsson (SD) om att upprätta en flaggpolicy 
KS 2020.0401

Ärendet
Åsa Edvardsson (SD) har lämnat in en motion där hon yrkar på att beröd nämnd får i 
uppdrag att utreda en flaggpolicy för Klippans kommun.

Beslutsunderlag
Motion från Åsa Edvardsson, 2020-10-21

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 84

Fyllnadsval till socialnämnden efter Magnus Jorsell (M) 
KS 2020.0364

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 att befria Magnus Jorsell (M) från uppdraget 
som ledamot i socialnämnden. Det beslutades att platsen skulle hållas vakant. 
Moderaterna har meddelat att man har ett namn till ledamotsposten.

Beslutsunderlag
KF § 79/2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Eva Holmbäck Svensson (M) till ny ledamot i socialnämnden.

Beslut skickas till 
Socialnämnden
Ledamoten
Kansliet (för uppdatering i Troman)
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85

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

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

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

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att godkänna 
delårsrapporten.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

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

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen
Nämnderna
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86

Granskning av delårsrapport per 2020-08-31 
KS 2020.0349

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

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen
Nämnderna
Revisionen
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87

Upphandling Bostad med särskild service 
KS 2020.0250

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

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

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

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

Beslut skickas till 
Socialnämnden
Ekonomiavdelningen
_____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88

Sammanträdestider 2021 
KS 2020.0341

Ärendet
Kansliavdelningen lämnar förslag till sammanträdesdatum för kommunfullmäktige för år 
2021.
 
Kommunfullmäktige sammanträder på måndagar kl. 19.00, förutom i december då 
sammanträdet börjar kl. 18.00.

Beslutsunderlag
KS § 138/2020

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa följande sammanträdestider för år 2021:

Kommunfullmäktige måndagar kl. 19.00
25 januari                       27 september
22 februari                     25 oktober
22 mars                         22 november
26 april                          20 december, kl. 18.00
24 maj
28 juni

Beslut skickas till 
Kansliet
_____

Paragrafen är justerad
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§ 89

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 
KS 2020.0312

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

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 90

Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts under 2020 
KS 2020.0072

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

Beslutsunderlag
KS § 136/2020
Redovisning av motioner

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 91

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

Ärendet
Vår Framtid – Klippan har inkommit med motion angående sommarjobb åt samtliga 
ungdomar fyllda 16 år i Klippans kommun och inom föreningslivet. Jobben ska främst 
vara inom samhällsnytta, och vara under tre veckor.
 
Klippans kommun erbjuder årligen sommarjobb åt 60 ungdomar under fyra 
sommarveckor. För många ungdomar är det den första riktiga kontakten med arbetslivet. 
Kommunen ackvirerar platser och handledare för sommarjobbarna och har redan idag 
svårigheter att få ihop samtliga 60 platser. För närvarande är det inte aktuellt att placera 
ungdomar i föreningar.
 
Att erbjuda samtliga ungdomar möjlighet till sommarjobb i enlighet med motionen är i 
dagsläget inte möjligt med de resurser kommunen har på HR och Arbete och utveckling, 
som tillsammans ansvarar för uppdraget.

Beslutsunderlag
KS § 37/2020
HR-chefens tjänsteskrivelse 2020-01-07
Motion från Vår Framtid - Klippan
 
Yrkanden
Helena Dådring (VF) yrkar bifall till motionen.
 
Johan Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att avslå motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden meddelar att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer Helena 
Dådrings bifallsyrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.
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Reservation
Helens Dådring (VF) reserverar sig mot beslutet.

Beslut skickas till 
Motionärerna
HR
_____

Paragrafen är justerad
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§ 92

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

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

Beslutsunderlag
KS § 38/2020
KFN § 8/2020
Kristdemokraternas motion 2019-08-29
 
Yrkanden
Michael Nemeti (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

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

Beslut skickas till 
Motionärerna
Kultur- och fritidsnämnden
_____

Paragrafen är justerad
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§ 93

Svar på motion osynliggörande av delaktighet för medborgarna 
KS 2019.0550

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har lämnat in en motion med följande förslag:
1. Att i samtliga protokoll på kommunens hemsida ska bifogas beslutsunderlag som inte
är sekretessbelagt.
2. Att i samtliga protokoll ska det framgå vilka som reserverat sig mot tagna beslut.
 
Kansliavdelningen har lämnat ett yttrande i vilket det bland annat framgår:
Från årsskiftet 2018/2019 publiceras inte beslutsunderlag tillsammans med protokoll från 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder, på kommunens hemsida. En och 
samma handling kan både vara en offentlig allmän handling som ska lämnas ut vid 
förfrågan och samtidigt en handling med uppgifter som inte kan publiceras på hemsidan 
med hänvisning till Dataskyddsförordningen. I yttrandet redogörs för de olika lagrum 
som styr hur och vilka handlingar och uppgifter som kan lämnas ut eller publiceras på 
internet. De lagar vi har att förhålla oss till är Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- 
och sekretesslagen samt Dataskyddsförordningen (GDPR).
 
Kansliavdelningen är överens med motionärerna att öppenhet och transparens är av stor 
vikt för medborgarnas möjlighet till delaktighet och för att skapa ett förtroendekapital 
mellan medborgare och kommun/förtroendevalda. Kommunen ska så långt det är möjligt, 
utifrån givna lagar, verka för att medborgarna på ett enkelt sätt ska kunna ta del av beslut 
och andra handlingar.
 
Dataskyddsförordningens ikraftträdande den 25 maj 2018 medförde att alla handlingar 
som publicerades på hemsidan skulle behöva korrekturläsas för att manuellt ta bort 
personuppgifter. För att öka insynen i kommunens handlingar har kansliavdelningen 
istället önskemål om att införa webbdiarium. Det är ett mer rättssäkert verktyg för att 
publicera handlingar än att manuellt GDPR-maska och publicera beslutsunderlag 
tillhörande protokoll. Ett webbdiarium är kopplat till registrering av handlingar vilket 
medför att en handling blir bedömd utifrån Offentlighets- och sekretesslag och 
Dataskyddsförordning direkt vid registrering. Antingen publiceras hela handlingen, 
utifrån att den är allmän och offentlig, eller så publiceras den inte alls med hänvisning till 
att den antingen innehåller sekretessuppgifter eller personuppgifter. Det hade medfört att 
alla handlingar som inte innehåller personuppgifter eller sekretess bland 
beslutsunderlagen blir publicerade när de är upprättade eller inkomna.
 
I webbdiariet bör det synas varför en handling inte finns publicerad, dvs hänvisning till 
sekretess eller GDPR. Det bör i detta sammanhang även upplysas om att en handling som 
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inte är publicerad på grund av GDPR mycket väl kan vara en allmän offentlig handling 
som kan lämnas ut vid förfrågan.
 
Kansliavdelningen kommer även se till att hemsidan uppdateras med tydligare 
information om hur man som medborgare kan ta del av beslutsunderlag tillhörande 
protokoll. Protokollen kan också i vissa fall vara utförligare vad gäller sammanfattning av 
ärendet.
 
Vad gäller reservationer i protokoll ska det självklart i samtliga protokoll framgå vilka 
som reserverat sig mot tagna beslut. Har fel begåtts uppmanas kontakt med 
kansliavdelningen för rättelse.

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.
_____

Paragrafen är justerad
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§ 94

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

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

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

Hållbarhetsarbetet utgår ifrån kommunens politiskt antagna hållbarhetsmål, 
hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi. Till dessa styrdokument finns även en utarbetad 
hållbarhetschecklista som är tänkt att vara ett stöd vid beslutsfattande och planering av 
verksamhet. I denna finns flera frågor som syftar till att säkerställa 
funktionsrättsperspektivet.
 
När kommunen upphandlar varor, tjänster och entreprenader, beaktar lagstiftningen en 
mängd olika perspektiv bland annat funktionshinderperspektivet. 
Funktionshinderperspektiv kan också beaktas när det är relevant och i vissa fall kan 
perspektiet ofta vara en del av kravställningen i en upphandling.
 
Det finns närmare bestämt en befintlig struktur och politiskt antagna styrdokument 
(strategi och policy) och politiskt antagna mål för hållbarhetsarbetet som täcker 
funktionsrättsperspektivet inom kommunen. Därför anses motionen vara besvarad.

Beslutsunderlag
KS § 52/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2020-02-12
Kenneth Dådring m.fl. (VF) motion 2019-11-21.
 
Yrkanden
Helena Dådring (VF) yrkar bifall till motionen.
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Johan Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att anse motionen 
besvarad.
 
Beslutsgång
Ordföranden meddelar att det föreligger två förslag till beslut. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.
 
Reservation
Helena Dådring (VF) reserverar sig mot beslutet.

Beslut skickas till 
Motionären
_____

Paragrafen är justerad
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§ 95

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

Ärendet
Vår Framtid har inkommit med en motion om där man yrkar att arrangera utbildningar 
för politiker och tjänstemän i ”FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning” samt i de funktionshinderpolitiska målen och att inom kommunen 
erbjuda utbildningar i funktionshinderkunskap, exempelvis olika funktionsnedsättningar 
och i bemötande.
 
2018 utbildades all personal kring diskrimineringslagen och hädanefter kommer löpande 
utbildningar hållas som fångar upp de som inte var anställda vid tidpunkten. På 
förvaltningsnivå arbetas det på olika sätt med att säkerställa rättigheter för människor 
med normbrytande funktionsförmåga. Ur ett arbetsgivarperspektiv arbetar kommunen 
dessutom utifrån svensk diskrimineringslag som fastslår att ingen diskriminering får ske 
utifrån funktionsförmåga.

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

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.
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Beslut skickas till 
Motionärerna
Kansliet
Staben
_____

Paragrafen är justerad
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§ 96

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

Ärendet
Vår Framtid har inkommit med en motion att utreda arbetsdirektiv samt skyndsamt 
anställa en hadikappkonsulent.
 
Idag bevakar folkhälsostrategen frågan på strategisk nivå utifrån ett folkhälsoperspektiv 
och en av stabens två utvecklingsstrateger har också i sitt uppdrag att bevaka och vara ett 
stöd i samtliga rättighetsfrågor.
På förvaltningsnivå arbetas det på olika sätt med att säkerställa rättigheter för människor 
med normbrytande funktionsförmåga. Exempelvis arbetar kommunikationsavdelningen 
löpande med tillgängligheten på hemsidan med länktexter och syntolkning av bilder. De 
har nu dessutom fokus på den nya EU-lagen med webbtillgänglighetsdirektiv som börjar 
gälla i september. Kultur- och fritidsförvaltningen har en tjänst inrättad på 25% som 
arbetar med att inkludera barn och unga med normbrytande funktionsförmåga i 
föreningsliv och kultur-och fritidsaktiviteter. Tekniska förvaltningen har utfört en 
inventering av tillgängligheten i den fysiska utemiljö och åtgärder är planerade att 
genomföras utifrån denna. Dessutom finns det i plan- och bygglagen och inom boverkets 
regler som styr tillgänglighetsaspekten i handläggningsprocessen. Det finns även en 
ambition från socialförvaltningen att ansöka om statsbidrag för att bedriva verksamhet 
med personligt ombud.
 
Sammantaget, och med bakgrund i tidigare motioner i frågan, bedöms därför kommunen 
idag bedriva det arbete som efterfrågas av motionärerna. Skillnaden är att det inte åligger 
en person utan olika delar av, och olika personer, inom kommunen; det är införlivat i det 
dagliga arbetet. Dessutom visar det sig också att andra kommuner som exempelvis Bjuv, 
Ängelholm och Landskrona inte har en enskild tjänst som vänder sig mot personer mot 
funktionsnedsättning, utan har organiserat olika för att möta behovet. Den enda 
kommunen som har en enskild tjänst är Helsingborg, men de är också mycket större och 
har därför mer resurser. Därför föreslås kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag
KS § 54/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2020-02-20
Kenneth Dådring (VF) m.fl. motion 2018-12-17
 
Yrkanden
Helena Dådring (VF) yrkar bifall till motionen.
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Johan Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden meddelar att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.
 
Reservation
Helena Dådring (VF), Robert Larsson (KD), Charlotte Eliasson Anderberg (KD), Anders 
Andersson (KD), Johan Bengtsson (MP) och Karin Enquist (V) reserverar sig mot 
beslutet.

Beslut skickas till 
Motionärerna
Staben
_____

Paragrafen är justerad
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§ 97

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

Ärendet
Vår framtid – Klippan har lämnat in en motion om miljötänkande vid samtliga av 
kommunens renoveringar och nybyggnationer.
Fastighetsavdelningen skriver att de alltid tar hänsyn till miljöpåverkan inför alla arbeten 
som utförs.
Direkta miljöpåverkan är den energi- och materialförbrukning samt avfallsgenerering 
som äger rum vid våra om- och tillbyggnader. Indirekt miljöpåverkan är på vilket sätt 
våra leverantörers varor tillverkas och transporteras.
Sunda material skall användas som inte skadar människor, djur och natur. Materialen 
skall kunna återanvändas, återvinnas eller användas till energiproduktion.

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

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

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

Beslutsunderlag
KS § 55/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-03
Motion från Vår Framtid 2019-09-19
 
Yrkanden
Helena Dådring (VF) yrkar bifall till motionen.
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Johan Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att anse motionen 
besvarad.
 
Beslutsgång
Ordföranden meddelar att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.
 
Reservation
Helena Dådring (VF) reserverar sig mot beslutet.

Beslut skickas till 
Motionärerna
Fastighetsavdelningen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 98

Svar på motion om parkeringssituation vid Torggatan/Brandstation 
KS 2018.0779

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag
KS § 70/2020
Planarkitektens tjänsteskrivelse, 2020-03-03
Karta Torggatan, Brandstationen
Vår Framtids motion 2018-12-13
 
Yrkanden
Helena Dådring (VF) yrkar bifall till motionen.
 
Jonas Luckmann (SD) yrkar bifall till första att-satsen.
 
Johan Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsgång
Ordföranden meddelar att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer Helena 

31 (53)



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-10-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dådrings förslag mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.
 
Reservation
Helena Dådring (VF), ledamöterna i Kristdemokraternas partigrupp och ledamöterna i 
Sverigedemokraternas partigrupp reserverar sig mot beslutet.

Beslut skickas till 
Motionärerna
_____

Paragrafen är justerad
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§ 99

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

Ärendet
Åsa Edvardsson (SD) har 2018-01-09 inkommit med en motion avseende att införa 
integrationsplikt i Klippans kommun. I motionen yrkas att det införs integrationsplikt i 
Klippans kommun samt att det ska medföra konsekvenser om man inte följer planen, 
såsom indraget bidrag.
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, vilka också har yttrat sig över 
motionen 2018-11-19, § 121. Yttrandet översändes till kommunstyrelsen, där det på 
grund av diverse förändringar i organisationen, varit oklart vem som skulle besvara den 
för kommunstyrelsens räkning.

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

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

Beslutsunderlag
KS § 71/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-04-09
BUN § 121/2018
Åsa Edvardssons motion 2018-01-09
 
Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till motionen.
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Karin Enquist (V) och Johan Bengtsson (MP) yrkar att motionen avslås.
 
Johan Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att anse motionen 
besvarad.
 
Beslutsgång
Ordföranden meddelar att det föreligger tre förslag till beslut. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.
 
Reservation
Karin Enquist (V), Johan Bengtsson (MP) och ledamöterna i Svergiedemokraternas 
partigrupp reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslut skickas till 
Motionärerna
Barn- och utbildningsnämnden
_____

Paragrafen är justerad
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§ 100

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

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

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

Beslutsunderlag
KS § 72/2020
Gata- och parkchefens tjänsteksrivelse 2020-04-16
Vår framtids motion 2018-11-21
 
Yrkanden
Helena Dådring (VF) yrkar bifall till motionen.
 
Johan Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att avslå motionen.
 
Beslutsgång
Ordförande meddelar att det föreligger två förslag till beslut. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

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

35 (53)



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-10-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Reservation
Helena Dådring (VF) reserverar sig mot beslutet.

Beslut skickas till 
Motionärerna
Tekniska förvaltningen
_____

Paragrafen är justerad

36 (53)



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-10-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101

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

Ärendet
Vår framtid Klippan har 2019-05-24 inkommit med motion om att ta fram en plan för hur 
och när en sammanlänkad gång/cykelväg mellan Ö Ljungby-Klippan-Ljungbyhed-
Söderåsen/Skäralid ska kunna genomföras.
 
I motionen yrkar Vår framtid – Klippan att det som ett första steg omedelbart tas fram en 
plan för hur och när en sammanlänkad gång/cykelväg mellan Ö Ljungby-Klippan-
Ljungbyhed-Söderåsen/Skäralid ska kunna genomföras.

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

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

Beslutsunderlag
KS § 85/2020
Gatu- och parkavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-04-22
Motion från Vår Framtid, 2019-05-24
 
Yrkanden
Helena Dådring (VF) och Charlotte Eliasson Anderberg (KD) yrkar bifall till motionen.
 
Johan Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att anse motionen 
besvarad.
 
Beslutsgång
Ordföranden meddelar att det föreligger två förslag till beslut. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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att anse motionen besvarad då en RTI-ansökan om en cykelplan för den tänkta 
sträckningen har lämnats in till Trafikverket.
 
Reservation
Helena Dådring (VF), Robert Larsson (KD), Charlotte Eliasson Anderberg (KD) och 
Anders Andersson (KD) reserverar sig mot beslutet.

Beslut skickas till 
Motionärerna
Tekniska förvaltningen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 102

Svar på motion om att Skolverkets regler gällande användning av 
registerkontroll, i verksamheter där det är obligatoriskt, skall följas 
utan något undantag. 
KS 2019.0240

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

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

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

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

För andra verksamheter som befinner sig på förskolor och skolor ansvarar respektive 
förvaltning för att registerkontroll görs. Exempel på andra verksamheter är de inom 
Kultur och fritid, tekniska förvaltningen och då kostverksamheten, lokalvård och 
fastigheter.

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag
KS § 118/2020
Tjänsteskrivelse från HR-avdelningen 2020-05-15
Protokollsutdrag BUN 2020-04-16, § 42
Motion från Christina Petersson inkommen 2019-04-23
 
Yrkanden
Christina Petersson (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Johan Bengtsson (MP) yrkaar bifall till tredje att-satsen.
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Johan Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsgång
Ordföranden meddelat att det föreligger tre förslag till beslut. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.
 
Votering begärs
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag.
Ordföranden ställer Christina Peterssons förslag mot Johan Bengtssons förslag för att utse 
motförslag till huvudförslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Christina 
Peterssons förslag.
 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Christina Peterssons förslag.
 
Omröstningsresultat
Med 26 ja-röster mot 12-nej-röstar beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens 
förslag. Se lista med omröstningsresultat.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad vad gäller de två första att-satserna, samt
 
att avslå tredje att-satsen.
 
Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraternas partigrupp reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande,

Beslut skickas till 
Motionärerna
Barn- och utbildningsnämnden
_____

Paragrafen är justerad
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2020-10-26

Voteringslista: §102
Ärende: Svar på motion om att Skolverkets regler gällande användning av registerkontroll, i 
verksamheter där det är obligatoriskt, skall följas utan något undantag.,  KS 2019.0240

Voteringslist(or)
Omröstningsresultat

Ledamot Ja Nej Avstår
Gunilla Svensson(S), ordförande X
Tonny Svensson(M), 1:e vice ordförande X
Jonas Luckman(SD), 2:e vice ordförande X
Åsa Edvardsson(SD), ledamot X
Johan Pettersson(S), ledamot X
Paul Gustafsson(S), ledamot X
Mikael Persson(C), ledamot X
Ellinor Varady(M), ledamot X
Michael Nemeti(S), ledamot X
Per-Olof Seger(SD), ledamot X
Ralf Scott(SD), ledamot X
Karin Enqvist(V), ledamot X
Kent Lodesjö(S), ledamot X
Christina Petersson(SD), ledamot X
Christer Johansson(C), ledamot X
Oscar Einarsson(SD), ledamot X
Charlotte Eliasson Anderberg(KD), ledamot X
Boris Svensson(S), ledamot X
Jimmy Gustafsson(SD), ledamot X
Anna Andresen(M), ledamot X
Elin Luckman(SD), ledamot X
Ola Persson(S), ledamot X
Kristian Seger(M), ledamot X
Mats Andersson(SD), ledamot X
Jessica Svensson(S), ledamot X
Lars-Erik Stadler(SD), ledamot X
Christer Persson(M), ersättare X
Therese Långberg(M), ersättare X
Kristina Jonsson(M), ersättare X
Annika Ingelström-Nilsson(L), ersättare X
Anders Andersson(KD), ersättare X
Anders Nilsson(S), ersättare X
Rose-Marie Svensson(S), ersättare X
Johan Bengtsson(MP), ersättare X
Joakim Olsson(SD), ledamot X
Magnus Frick(SD), ledamot X
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Helena Dådring(VF), ersättare X
Robert Larsson(KD), ledamot X
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§ 103

Svar på motion om digital skyltning 
KS 2019.0289

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har 2019-05-24 lämnat in en motion om digital skyltning i 
kommunen där man yrkar följande:
 
1. Att det tas fram ett förslag på hur en sammanlänkad digital skyltning skulle kunna
möjliggöras.
2. Att denna skyltning skulle omfatta Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby.
3. Att det i förslaget också ingår hur en eventuell extern finansiering skulle kunna 
möjliggöras.
 
Det finns olika varianter av digitala skyltar, t.ex. sådana som är placerade utmed E4:an, 
evenemangsskyltar eller Infopoints, digitala skyltar inomhus mm.
Motionärerna har i sin motion inte preciserat vilken typ av digitala skyltar som avses.

Motionären har 2016-04-26 lämnat in en liknande motion där man bland annat ville 
utreda kostnader, möjliga finansieringar och drift av en till tre digitala informationstavlor 
för Klippans centralort in-/utfarter.
Vid det tillfället gjordes en kostnadsutredning med uslag på en summa på ca 1 600 000 
kronor.

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

I den utredning som gjordes till förra motionen redogörs för de informationskanaler som 
Klippans kommun använder sig av. Även frågan om extern finansiering behandlas i 
utredningen och slutsatsen i förra motionssvaret gällande extern finansiering kvarstår. 
Bedömningen är att näringslivets insatser i digitala informationsskyltar inte kan stå i 
rimlig relation till kostnaden. Det kan utifrån informationssynpunkt vara begränsat vilka 
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företag som skulle kunna annonsera då informationen främst handlar om evenemang i 
kommunen och inte reklam.
Föreningar skulle troligtvis ha intresse av att informera om olika evenemang i 
kommunen, men inte lika troligt att de skulle kunna bidra med finansiering.

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

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

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

Beslutsunderlag
KS § 119/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2019-08-07
Motion från Vår Framtid, 2019-05-24
 
Yrkanden
Helena Dådring (VF) yrkar bfall till motionen.
 
Johan Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att avslå motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden meddelar att det föreligger två förslag till beslut. Ordföranden ställer 
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förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Beslut skickas till 
Motionärerna
_____

Paragrafen är justerad
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§ 104

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

Ärendet
Sverigedemokraterna Marie Brink och Åsa Edvardsson har inkommit med motion med 
yrkande om förbud mot religiös klädsel i för – och grundskolor för både elever och 
skolpersonal.
 
Motionen har översänts till barn- och utbildningsnämnden samt till HR-avdelningen för 
svar.
Både barn- och utbildningsnämnden och HR-avdelningen hänvisar till att ett sådant 
införande som motionärerna syftar till strider mot diskrimineringslagen.
Barn- och utbildningsnämnden beskriver att Skolverket har gjort uttalanden i media där 
man på ett generellt plan uttalat sig om att myndigheten bedömer att det inte är tillåtet för 
skolor att generellt förbjuda elever att bära slöja i skolan. Skälet till uttalandet är bland 
annat att Skolverket bedömer att ett sådant förbud strider mot religions- och 
yttrandefriheten enligt Europakonventionen, regeringsformen samt diskrimineringslagen.

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

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

Både barn- och utbildningsnämnden och HR-avdelningen föreslår att motionen ska avslås 
med hänvisning till respektive instans svar.
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Beslutsunderlag
KS § 120/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-07-06
HR-avdelningens skrivelse, 2020-01-07
BUN § 35/2020
Skolchefens yttrande, 2020-05-05
Motion, 2019-10-08
 
Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Johan Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att motionen avslås.
 
Johan Bengtsson (MP) yrkar att motionen avslås.
 
Beslutsgång
Ordföranden meddelar att det föreligger två förslag till beslut. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avlså motionen.
 
Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraternas partigrupp reserverar sig mot beslutet.

Beslut skickas till 
Motionärerna
Barn- och utbildningsnämnden
_____

Paragrafen är justerad
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§ 105

Svar på motion gällande ett digitalt nyckelsystem 
KS 2019.0237

Ärendet
Tekniska förvaltningen har fått en motion angående nyckelskåp och digitala nycklar, där 
Sverigedemokraterna yrkar på – Att ge i uppdrag åt Tekniska förvaltningen att se över 
vårt nyckelsystem, därefter redovisa hur många nyckelskåp och nycklar som finns i 
Klippans kommuns ägda fastigheter. Tekniska förvaltningen ska även ta fram en plan på 
hur vi byter ut nycklar mot ett digitalt nyckelsystem.
 
Ansvaret för nyckelsystemen för fastigheterna i Klippans kommun ligger hos varje 
hyresgäst/verksamhet. Anledningen till det är att det hanteras nycklar dagligen i alla 
verksamheterna som bedrivs i fastigheterna. Nyckelskåpen är därför ungefär lika många 
som det antalet skolor, förskolor, omsorgsbyggnader och kontorshus som finns i 
kommunen.

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

I alla nya byggnader installeras båda systemen redan från början.
Planen för utbyte till elektroniska nycklar följer på så vis planen för renovering och 
ombyggnad av våra fastigheter och då installeras även passagesystem om detta inte redan 
finns.
Om en verksamhet känner att det finns ett akut behov av elektroniska nycklar installeras 
det då också men i det fallet får verksamheten ta kostnaden för installationen. Är behovet 
inte akut kan kostnaden läggas in i investeringsplanen för kommande år.

50 (53)



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-10-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

Beslutsunderlag
KS § 135/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-08-13
Motion från Sverigedemokraterna om digitalt nyckelsystem
 
Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Johan Petersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att anse motionen 
besvaras.
 
Beslutsgång
Ordföranden meddelar att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.
 
Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraternas partigrupp reserverar sig mot beslutet.

Beslut skickas till 
Motionären
Tekniska förvaltningen.
_____

Paragrafen är justerad
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§106

Delgivningsärenden

Ärendet
Kommunfullmäktige delges information om följande ärende:
 
- Beslut från Länsstyrelsen Skåne om ny ledamot/ersättare för Moderaterna i 
kommunfullmäktige
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera informationen.
 

Paragrafen är justerad
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