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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

2021-09-08 

§90 

Biblioteksplan för Klippans kommun 2021-2024 
2021/315 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2020 att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta 
fram en ny biblioteksplan för Klippans kommun.  
 
Alla kommuner ska enligt bibliotekslagen (2013:801) ha en biblioteksplan för sin verksamhet. 
Denna biblioteksplan ska omfatta både folkbiblioteksverksamheten och skolbiblioteks-
verksamheten. 
Biblioteksplanen i Klippans kommun utgör en brygga mellan kommunens vision och hur 
biblioteket arbetar strategiskt för att utveckla verksamheten. Utifrån Riktlinjer för 
styrdokument i Klippans kommun ska biblioteksplanen ange vad som ska uppnås samt 
vilka metoder som kommer att användas för att nå målen. Biblioteksplan 2021-2024 
gäller för de kommunalt finansierade biblioteken, såväl folk- som skolbibliotek, i 
Klippans kommun. Biblioteksplan 2021-2024 ersätter biblioteksplan 20162020, förlängd 
till 2021, som styrande dokument för biblioteksverksamheten. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med skolan upprättat förslag till ny 
biblioteksplan för 2021-2024. 
 
Beslutsunderlag 
KSAU § 120/2021 
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-06-11 
Kultur- och fritidsnämnden § 50 
Förslag till biblioteksplan 2021-2024 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att anta Biblioteksplan 2021-2024, samt 

att nu gällande Biblioteksplan därmed upphör att gälla. 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kansliet(för publicering på hemsidan) 

____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-06-16 

§120 

Biblioteksplan för Klippans kommun 2021-2024 
2021/315 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2020 att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta 
fram en ny biblioteksplan för Klippans kommun.  
 
Alla kommuner ska enligt bibliotekslagen (2013:801) ha en biblioteksplan för sin verksamhet. 
Denna biblioteksplan ska omfatta både folkbiblioteksverksamheten och skolbiblioteks-
verksamheten. 
Biblioteksplanen i Klippans kommun utgör en brygga mellan kommunens vision och hur 
biblioteket arbetar strategiskt för att utveckla verksamheten. Utifrån Riktlinjer för 
styrdokument i Klippans kommun ska biblioteksplanen ange vad som ska uppnås samt 
vilka metoder som kommer att användas för att nå målen. Biblioteksplan 2021-2024 
gäller för de kommunalt finansierade biblioteken, såväl folk- som skolbibliotek, i 
Klippans kommun. Biblioteksplan 2021-2024 ersätter biblioteksplan 20162020, förlängd 
till 2021, som styrande dokument för biblioteksverksamheten. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med skolan upprättat förslag till ny 
biblioteksplan för 2021-2024. 
Beslutsunderlag 
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-06-11 
Kultur- och fritidsnämnden § 50 
Förslag till biblioteksplan 2021-2024 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 

att anta Biblioteksplan 2021-2024, samt 

att nu gällande Biblioteksplan därmed upphör att gälla. 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kansliet(för publicering på hemsidan) 

____
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                  Tjänsteskrivelse          2021-06-11 
 
 
Kommunstyrelsen 
 

Antagande av biblioteksplan för 2021-2024 
2021/315 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en 
ny biblioteksplan för Klippans kommun i maj 2020.  
 
Alla kommuner ska enligt bibliotekslagen (2013:801) ha en biblioteksplan för sin verksamhet. 
Denna biblioteksplan ska omfatta både folkbiblioteksverksamheten och skolbiblioteks-
verksamheten. 
Biblioteksplanen i Klippans kommun utgör en brygga mellan kommunens vision och hur 
biblioteket arbetar strategiskt för att utveckla verksamheten. Utifrån Riktlinjer för 
styrdokument i Klippans kommun ska biblioteksplanen ange vad som ska uppnås samt 
vilka metoder som kommer att användas för att nå målen. Biblioteksplan 2021-2024 
gäller för de kommunalt finansierade biblioteken, såväl folk- som skolbibliotek, i 
Klippans kommun. Biblioteksplan 2021-2024 ersätter biblioteksplan 20162020, förlängd 
till 2021, som styrande dokument för biblioteksverksamheten. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med skolan upprättat förslag till ny 
biblioteksplan för 2021-2024. 

Hållbar utveckling 
Har du beaktat Hållbar utveckling? Till din hjälp finns Checklista för ett hållbart Klippan. 
Tänk på att spara ner checklistan och ladda upp i Evolution. Om ej aktuellt, skriv ”Inte 
aktuellt”. 
 
Beslutsunderlag 
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-06-11 
Kultur- och fritidsnämnden § 50 
Förslag till biblioteksplan 2021-2024 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 

Att anta Biblioteksplan 2021-2024, samt 

Att nu gällande Biblioteksplan därmed upphör att gälla. 
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                  Tjänsteskrivelse          2021-06-11 
Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kansliet(för publicering på hemsidan) 

Kristina Baron   
Kommunsekreterare  
  

Tomas Rikse 
Kommundirektör
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Biblioteksplan för klippans kommun 2021-2024  
 
1.Inledning   
Kommunfullmäktige beslutade att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en ny 
biblioteksplan för Klippans kommun i maj 2020. Alla kommuner ska enligt biblioteksla-
gen (2013:801) ha en biblioteksplan för sin verksamhet. Denna biblioteksplan ska omfatta 
både folkbiblioteksverksamheten och skolbiblioteksverksamheten.   
Biblioteksplanen i Klippans kommun utgör en brygga mellan kommunens vision och hur bib-
lioteket arbetar strategiskt för att utveckla verksamheten. Utifrån Riktlinjer för styrdokument i 
Klippans kommun ska biblioteksplanen ange vad som ska uppnås samt vilka metoder som 
kommer att användas för att nå målen.   
Biblioteksplan 2021-2024 gäller för de kommunalt finansierade biblioteken, såväl folk- som 
skolbibliotek, i Klippans kommun. Biblioteksplan 2021-2024 ersätter biblioteksplan 2016-
2020, förlängd till 2021, som styrande dokument för biblioteksverksamheten.   
  
1.1 Bakgrund   
Biblioteken möjliggör för fri tillgång till information, kunskapsförmedling och fri åsiktsbild-
ning och har därför en avgörande betydelse för det demokratiska samhällets utveckling. Där-
för ska det enligt bibliotekslagen finnas ett bibliotek i varje kommun. Biblioteken ska enligt 
bibliotekslagen vara tillgängliga för alla och anpassade efter användarnas behov. Biblioteken 
ska främja läsning och tillgång till litteratur samt ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
unga för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Utöver barn och unga 
ska biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, de natio-
nella minoriteterna samt personer som har annat modersmål än svenska. Folkbiblioteken ska 
också verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsin-
hämtning, lärande och ökad delaktighet i samhället.   
Bibliotekslagen hänvisar till skollagen som anger att elever ska ha tillgång till skolbibliotek.    
  
1.2 Styrdokument   
Ett antal lagar, riktlinjer och styrdokument på internationell, nationell, regional och kommunal 
nivå utgör utgångspunkten för biblioteksplanen.   
   
De lagar som styr bibliotekens verksamhet är bibliotekslagen (2013:801) och skollagen 
(2010:800). I bibliotekslagen § 2 anges det allmänna biblioteksväsendets övergripande ända-
mål: ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhäl-
lets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i 
det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksam-
het ska finnas tillgänglig för alla.”   
  
Skolbiblioteken utgår från regleringar i bibliotekslagen, skollagen och den reviderade läropla-
nen GY11. Bibliotekslagen hänvisar till att skolbibliotek regleras i skollagen. Både folk- och 
skolbibliotek arbetar mot gemensamma mål där läsfrämjande och medie- och informations-
kunnighet är viktiga inslag men vi har olika inriktningar och ansvarsområden.  
Utöver bibliotekslagen och skollagen finns det ett flertal dokument som påverkar biblioteks-
verksamheten i Klippans kommun. Vi har att förhålla oss till:   
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FN konventioner   
Artikel 19 i FN:s allmänna förklaring för de mänskliga rättigheterna är grunden för all biblio-
teksverksamhet. Den säger att var och en har rätt till åsikts- och yttrandefrihet. Detta innefat-
tar även att hysa åsikter samt att söka, ta emot och sprida information.   
FN:s barnkonvention, som numera är svenska lag sedan 1 januari 2020, befäster varje barns 
rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet samt rätt att uttrycka sin 
mening och få sin åsikt beaktad.   
  
Unescos manifest   
Enligt UNESCO:s folkbiblioteksmanifest är gratis och obegränsad tillgång till kultur, kunskap 
och information en förutsättning för en demokratisk utveckling av ett samhälle. Folkbibliote-
ket som lokalt kunskapscentra ska ge förutsättningar för ett livslångt lärande, självstän-
digt ställningstagande och kulturell utveckling för både individ och grupper i samhället.   
Enligt Unescos skolbiblioteksmanifest spelar skolbiblioteket en viktig roll för utvecklingen av 
läs-och skrivkunnighet, informationskompetens, undervisning, inlärning och kultur (Svenska 
Unescorådet 1994).    
  
Nationell biblioteksstrategi   
Under 2019 lades en nationell biblioteksstrategi fram. Syftet med strategin var bland annat att 
föreslå långsiktiga mål och strategier för det allmänna biblioteksväsendet. Visionen är biblio-
tek för alla. Strategin består av sex punkter för stärkta bibliotek: läsning, samhällets öppna 
rum, lärande, forskning, nationella digitala bibliotekstjänster samt gemensam infrastruktur.   
  
Regional biblioteksplan   
Region Skånes biblioteksplan 2017-2020 pekar ut följande utvecklingsområden: Demokrati 
och fri åsiktsbildning, folkbibliotek för alla, digitalisering samt litteratur– och läsfrämjande.   
  
Familjen Helsingborgs Utvecklingsplan 2020-2023   
Klippans kommun strävar även efter att arbeta mot Familjen Helsingborgs Utvecklings-
plan 2020-2023 som fokuserar på att skapa livskvalitet för invånarna och att skapa en sam-
manhängande stadsbygd.    
  
Bibliotek Familjen Helsingborg  
Biblioteken i Klippans kommun ingår i bibliotekssamarbetet Bibliotek Familjen Helsing-
borg. Samarbetet omfattar 11 kommuner och 55 bibliotek och innebär gemensam webbplatt-
form, mediekatalog och lånekort vilket gör det möjligt att låna, lämna och beställa media 
från hela organisationen.  Tillsammans har biblioteken en gemensam verksamhetsplan och en 
gemensam del i kommunernas biblioteksplan.  
  
Gemensam biblioteksplan Bibliotek Familjen Helsingborg   
Tillsammans har biblioteken inom Familjen Helsingborg tagit fram följande beskrivning av 
det delregionala samarbetet.   
Bibliotek Familjen Helsingborg erbjuder invånarna en arena för fri åsiktsbildning och utveck-
ling i det demokratiska samhället. Vi ska vara en viktig medspelare i samhällsutvecklingen, 
bidra till människors livskvalitet och säkra framtidens biblioteksverksamhet genom ett inno-
vativt arbetssätt samt genom att tillvarata initiativkraften.   
Bibliotek Familjen Helsingborgs samarbete ger styrka och energi till både utvecklingsarbete 
och den dagliga biblioteksverksamheten. Genom samarbetet vill vi ligga i framkant i biblio-
teksutvecklingen och fungera som en inspirationskälla.   
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Verksamheten i Bibliotek Familjen Helsingborg utgår från det kommungemensamma arbetet i 
Familjen Helsingborg. Ledstjärnan för det gemensamma arbetet är ”Bibliotek Familjen 
Helsingborg - livskraft i samtiden och framtiden”. Arbetet bedrivs i enlighet med värdegrun-
den mod, mångfald, möten.   
Samarbetet Bibliotek Familjen Helsingborg bygger på en gemensam struktur och ett gemen-
samt utvecklingsarbete. Genom samarbetet stärks bibliotekens möjlighet att inspirera och 
främja läsandet, ge tillgång till information och digitala mötesplatser. Detta gör vi för alla 
med särskilt fokus på bibliotekslagens prioriterade målgrupper. Därigenom skapas förutsätt-
ningar för lärande, upplevelser och delaktighet i det demokratiska samhället.   
  
Biblioteken inom Familjen Helsingborg verkar för att:   

 optimera resursanvändningen för medieförsörjning gällande såväl digitalt som tryckt 
material   

 tänka digitalt i allt vi gör, öka synergieffekterna mellan lokalt arbete och det digitala 
biblioteket och arbeta med att alla bidrar med innehåll till det digitala biblioteket   

 bygga arbetet på invånarinvolvering och testa, dela, utvärdera och göra om   
 omvärldsbevaka och kompetensutveckla i linje med vårt uppdrag, samt utveckla det 

arbetsplatsnära arbetet   
 jobba smartare tillsammans för att fördjupa den utåtriktade verksamheten   

  
Kommunens vision   
Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision Klippan – en kommun i utveckling 
där vi tillsammans skapar livskvalitet. Visionen är framåtsyftande och fokuserar på en ökad 
befolkningstillväxt. Till visionen kommer ett antal fullmäktigemål som fokuserar på bland an-
nat förbättrad folkhälsa och hög livskvalitet för invånarna samt en känsla av delaktighet och 
en upplevelse av nöjdhet, trygghet och tillgänglighet avseende tjänster och bemötande.  Till 
dessa mål tillkommer Kultur- och fritidsnämndens prioriterade områden där demokratisk ut-
veckling genom att skapa och ge förutsättningar för samhällsengagemang samt att motverka 
intolerans betonas.   
För att uppnå detta ska biblioteken samverka med andra aktörer både internt och externt i 
kommunen. Biblioteken ska bidra till människors livskvalitet genom att erbjuda olika former 
av samhälls- och kulturupplevelser men också öppna upp för delaktighet och medskapande i 
biblioteksverksamheten.   
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2. Folkbibliotek   
  
2.1 Biblioteksorganisationen i Klippan   
Klippans bibliotek utgör, tillsammans med Klippans konsthall, Klippans musikskola och 
allaktivitetshuset Sågen – Möjligheternas hus, ett kulturellt centrum i kommunen. Biblioteks-
organisationen utgörs av Klippans folkbibliotek, beläget i tätorten Klippan bredvid gymnasie-
skolan Åbyskolan, samt två filialbibliotek placerade i Ljungbyhed respektive i Östra 
Ljungby. Under 2019 växte det fram ett meröppet bibliotek på Sågen som fick namnet Bok-
skogen. Det fungerar som ett avgränsat meröppet bibliotek utan cirkulation till övriga biblio-
tek i Familjen Helsingborg. Klippans folkbibliotek fungerar även som skolbibliotek för Klip-
pans gymnasieskola. Gymnasiebibliotekarien är anställd av Barn- och utbildningsförvalt-
ningen men ingår i kommunbibliotekets arbetslag. Den bibliotekspersonal som arbetar på fili-
albiblioteken arbetar även på huvudbiblioteket. Klippans bibliotek har öppet sju dagar i vec-
kan, filialbiblioteken i Ljungbyhed och Östra Ljungby har öppet tre dagar i veckan. Boksko-
gen har öppet när Allaktivitetshuset Sågen är öppet. Samtliga folkbibliotek har minskat öppet-
hållande juni-augusti.    
  
  
2.2 Biblioteksplan för folkbibliotek   
Biblioteksplanen består av fyra prioriterade områden. Dessa är: Biblioteket för alla – det till-
gängliga biblioteket, Fri åsiktsbildning och fri tillgång till information och kunskap, Läsfräm-
jande och Digital delaktighet och digitalisering.   
  
2.2.1 Biblioteket för alla – det tillgängliga biblioteket    
Invånarna i Klippan har en god tillgänglighet till folkbibliotek genom de fyra biblioteksenhe-
terna. Tillgänglighetsaspekterna har många dimensioner såsom generösa öppettider, loka-
ler som är anpassade och lättillgängliga för personer med olika typer av funktionsvariatio-
ner, anpassade medier såsom exempelvis talböcker speciellt framtagna för någon form av 
läsnedsättning samt medier på annat modersmål än svenska.     
    
Tillgänglighet handlar även om att skapa en miljö där alla kan känna sig välkomna och inklu-
derade. Detta görs genom att utveckla ett normkritiskt förhållningssätt och aktivt verka för 
jämställdhet och likabehandling utifrån varje individs förutsättningar. Tillgänglighetsaspekten 
omfattas även av olika former av uppsökande verksamhet framför allt mot de äldre. Under 
planperioden kommer folkbiblioteken i Klippan fokusera extra på att:    
    

 Skapa ett biblioteksrum som fungerar som mötesplats och lärande-
miljö och inbjuder till gemenskap och upplevelser.    

 Utveckla barnens bibliotek genom att öppna upp för större delaktighet 
från målgruppen.   

 Utveckla den uppsökande verksamheten gentemot äldre och andra grupper 
med behov av servicen.   

 Öka bibliotekets närvaro på den digitala arenan och på platser där männi-
skor rör sig.   
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2.2.2 Fri åsiktsbildning och fri tillgång till information och kunskap   
Folkbiblioteken i Klippan ska inte bara vara neutrala i partipolitiska, ideologiska och religiösa 
frågor utan även verka för demokrati och fri åsiktsbildning genom att främja debatt och dia-
log mellan människor. En stor del av detta arbete utgörs av att erbjuda en arena för dia-
log, samtal och lärande genom att arrangera och initiera föredrag, debatter och utställ-
ningar om aktuella frågor. Biblioteket ska även främja kunskap och bildning genom att er-
bjuda en god lärandemiljö för såväl individ som grupper.    
  
Bibliotekets demokratiska uppdrag innebär att erbjuda ett brett urval av media i både tryckt 
och digital form. Medieurvalet ska stärka invånarnas möjligheter till fri och jämlik tillgång till 
information och upplevelser och ska präglas av aktualitet, kvalitet och allsidighet.   
    
För oss på Klippans folkbibliotek är det civila samhället viktigt. Vi vill gärna utveckla rollen 
som facilitator, möjliggörare, genom att erbjuda civilsamhället ta plats i biblioteksrummet och 
berika utbudet. På så vis når vi även en större publik. Under planperioden kommer folkbiblio-
teken i Klippan fokusera extra på att:    
    

 Utveckla programverksamheten på samtliga biblioteksenheter.     
 Möjliggöra för invånarna att vara medskapare i bibliotekets verksam-

het.   
   

2.2.3 Läsfrämjande   
Bibliotekets läsfrämjande uppdrag innefattar alla men barn och unga är en prioriterad mål-
grupp. För oss på Klippans folkbibliotek är det viktigt att alla barn får en ingång till den egna 
läslusten. Att stärka barnets identitet och främja barnets fantasi kommer att prioriteras genom 
ett rikt och varierat utbud av medier för barn, genom bokpresentationer och boksamtal och ge-
nom att fortsätta arbetet med utveckla biblioteksrummet. Klippans folkbiblioteks arbetet med 
att stärka barns egen läslust innebär ett väsentligt bidrag till arbetet med att nå högre nivåer i 
mätningar såsom PISA-undersökningen.    
   
Vad gäller de vuxnas läslust vill Klippans folkbibliotek på olika sätt skapa nyfikenhet på litte-
raturen. Detta genom ett genomtänkt utbud av medier, kreativ marknadsföring, bokcirklar, 
samarbete med andra kommunala verksamheter/näringsliv samt genom spännande och läro-
rika författarbesök.   
   
Alla, såväl barn, unga och vuxna, ska ha möjlighet att läsa på sina villkor. Det finns olika sätt 
att ta till sig text på så kallad tillgänglig läsning. Detta ska biblioteket möjliggöra för att öka 
delaktigheten i samhället och därmed bidra till en demokratisk utveckling. Under planperio-
den kommer folkbiblioteken i Klippan fokusera extra på att:   
   

 Främja invånarnas livskvalité genom att möjliggöra möten med litte-
raturen.   

 Vara en inspiration i/understödja det livslånga läsandet.   
 Hitta fler vägar att nå barn och unga på deras fritid, både fysiskt och 

virtuellt, som en del av det läsfrämjande arbetet.   
 Vidareutveckla vårt läsfrämjande arbete med de minsta barnen ge-

nom bokstart.   
 Bygga ut den läsfrämjande verksamheten mot äldre och funktions-

nedsatta i samverkan med andra kommunala verksamheter.   
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 Öka kunskapen om tillgängliga medier såväl internt som externt.   
   

2.2.4 Digital delaktighet och digitalisering    
Grunden för Klippans digitala bibliotek finns i det nära samarbetet i Familjen Helsingborg, 
där den gemensamma hemsidan och bibliotekskatalogen utgör huvudingång. Här får låntagare 
tillgång till digitala resurser som databaser och e-böcker. All väsentlig information om och 
marknadsföring av bibliotekens verksamhet sker genom denna kanal.   
   
Samhället digitaliseras i allt snabbare takt. För att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner, 
för att kunna utöva sina demokratiska fri- och rättigheter samt för att kunna leva ett socialt 
fullödigt liv, krävs digital kompetens. Den digitala delaktigheten är en väsentlig demokra-
tisk utmaning där biblioteken och dess möten med människor i deras vardag, är en självklar 
och viktig arena. Att främja digital delaktighet och motverka kunskapsklyftor är därför en 
central uppgift för folkbiblioteken. Under planperioden kommer folkbiblioteken i Klippan fo-
kusera extra på att:   
   

 Öka den digitala kompetensen hos invånarna.   
 Satsa på kompetensutveckling av personal för att ligga i linje 

med utvecklingen och ha en god omvärldsbevakning, lanse-
rande av nya tjänster och ett pedagogiskt förhållningssätt 
gentemot besökarna för att främja digital delaktighet.   
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3. Skolbibliotek  
  
3.1 Bakgrund   
Barns och ungdomars demokratiska rättigheter har fått en allt starkare ställning på senare år. 
Förutom att artikel 19 i FN:s allmänna förklaring för de mänskliga rättigheterna är grunden 
för all biblioteksverksamhet, fungerar FN:s barnkonvention sedan den 1 januari 2020 som lag 
i Sverige.  
En inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet för att säkerställa att alla ungdomar 
lär sig läsa, skriva och räkna underlättas av ett skolbibliotek som håller hög kvalitet. Att skol-
biblioteket är viktigt beläggs även i forskning. Elever presterar bättre om de har ett bra skol-
bibliotek. Det bekräftar den forskningssammanställning som gjorts av Gärdén (2017) avse-
ende vilken roll skolbiblioteket har för elevers lärande och prestationer.  
Andra mål som berör barns och ungdomars rättigheter är Agenda 2030 där man har tagit fram 
ett antal globala mål för att främja en hållbar utveckling. Mål nummer fyra syftar till att säker-
ställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet för att alla ungdomar ska lära 
sig läsa, skriva och räkna (Sverige Agenda 2030-delegationen (2019).    
Skolbiblioteksverksamheten i Sverige regleras i både skollagen och bibliotekslagen. Enligt 
Skollagen (2010:800 36 §) ska:  
Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.  
I Bibliotekslagen (2013:801) som även omfattar skolbiblioteket står följande skrivning under  
10 §:  
Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, special-
skolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek  
  
Sedan den 1 juli 2018 tillämpas en reviderad läroplan med skärpta krav på rektorerna avse-
ende deras ansvar för att skolbiblioteket bör användas som en del i undervisningen för att 
stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens (Läroplan för grundskolan, försko-
leklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019). I Läroplanens andra kapitel under rubri-
ken 2.8 Rektorns ansvar i läroplanen för grundskolan förtydligas rektors ansvar i följande 
skrivning:    

 skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka 
och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förut-
sättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverk-
tyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verk-
tyg,  

 skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att 
stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.  

   
3.2 Koppling till kommunala styrdokument  
I Klippans kommun finns styrdokument som är starkt kopplade till skolbiblioteksverksamhe-
ten. Barn- och utbildningsnämnden i Klippans kommun har exempelvis ett antal nämndmål 
för 2019 som är relevanta för skolbiblioteksverksamheten:  
 

 Högre andel elever i årskurs ett kan läsa och förstå enkla meningar  
 Högre andel elever i årskurs ett har god taluppfattning  
 Högre andel elever är behöriga till gymnasieskolan  
 Högre andel elever slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år  

   

14



 

 
Biblioteksplan för Klippans Kommun 2021-2024 

9 

3.3 Biblioteksplan för skolbibliotek  
Biblioteksplanens prioriterade områden för skolbiblioteken   
En fungerande skolbiblioteksverksamhet kan stödja Klippans skolelever till att nå sina kun-
skapsmål. I den reviderade läroplanen som tillämpas från 1 juli 2018 skärps kraven på att 
skolbibliotekets verksamhet ska användas som en del i undervisningen för att stärka elevernas 
språkliga förmåga och digitala kompetens (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fri-
tidshemmet 2011: reviderad 2019). Detta ansvarar rektorerna för. Skolbiblioteket har enligt 
läroplanen en viktig roll i två av skolans uppdrag, läs- och skrivutveckling och förmåga att 
hantera information.   
  
Två utvecklingsområden som får definiera Klippans kommuns skolbiblioteksplan:  
1)  Litteratur– och läsfrämjande  
2) Medie-, och informationskunnighet (MIK)    
   
Klippans kommun ska därför sträva efter:  

 Att ha bemannade och tillgängliga skolbibliotek fem dagar i veckan  
 Att personalen som bemannar skolbiblioteket ska vara utbildad för att arbeta 

med området  
 Att ha ett digitalt bibliotekssystem på samtliga enheter  
 Att ha en samordnad skolbiblioteksfunktion som ansvarar för att hålla en 

god kvalitet för inköps- samt lånerutiner.  
   
Biblioteksplanens prioriterade områden för grundskolebiblioteken  

 Att arbeta för att främja elevers läsning och språkutveckling genom att ha ett 
aktuellt och väl sammansatt mediebestånd, genom att hjälpa elever 
med läsnedsättning att få tillgång till talböcker, genom att genomföra lässti-
mulerande insatser.  

 Att stödja elevernas lärande genom att möjliggöra bibliotekskunskap och in-
formationssökning (MIK)  

   
Biblioteksplanens prioriterade områden för gymnasiebiblioteken  

 Att arbeta för att främja elevers läsning och språkutveckling genom att ha ett 
aktuellt och väl sammansatt mediebestånd, genom att hjälpa elever med 
läsnedsättning att få tillgång till talböcker, genom att genomföra lässtimule-
rande insatser.  

 Att stödja elevernas lärande genom att undervisa i bibliotekskunskap och in-
formationssökning (MIK)  

  
4. Genomförande   
Handlingsplaner  
Viktigt för genomförandet av biblioteksplanen är att en dialog sker kontinuerligt mellan kul-
tur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Varje förvaltning ansva-
rar för genomförande och uppföljning. Handlingsplaner eller motsvarande ska tas fram inom 
respektive förvaltning för att förverkliga de fokusområden som är utpekade i bibliotekspla-
nen.   
  
För gemensamma prioriteringar för folk- och skolbiblioteken ska genomförandet ske i sam-
verkan mellan förvaltningarna.  
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Uppföljning  
Genom årlig uppföljning av handlingsplaner säkerställs att biblioteksplanens fokusområ-
den följs upp. Årlig uppföljning av verksamheten sker inom ramen för förvaltningarnas ordi-
narie planerings- och uppföljningsarbete.  
  
Revidering  
Biblioteksplanen beskriver den riktning det strategiska arbetet med folk- och skolbiblioteken 
som satts från 2021. Utvecklingen i samhället kan komma att påverka denna inriktning såsom 
den tekniska utvecklingen och befolkningsutvecklingen. Behovet av revidering och aktuali-
tetsprövning är på sin plats senast 2024. Detta betyder inte att hela biblioteksplanen behöver 
skrivas om men att en översyn görs där man tar ställning till om biblioteksplanen fortfarande 
är aktuell som strategiskt dokument.  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

16



 

 
Biblioteksplan för Klippans Kommun 2021-2024 

11 

Källor   
Agenda 2030 delegationens slutbetänkande (2019). Tillgänglig på Internet:   
https://www.globalamalen.se/agenda-2030-delegationens-slutbetankande/ [20210412].  
  
Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. (2009). Stockholm: UNICEF 
Sverige. Tillgänglig på Internet: http://unicef-porthos-production.s3.amazonaws.com/barn-
konventionen-i-sin-helhet.pdf [20200307].   
   
Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006/962/EG av den 18 december 2006 
om nyckelkompetenser för livslångt lärande (EUT L 394, 30.12.2006, s. 10-18). Tillgänglig 
på Internet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=LEGIS-
SUM:c11090 [20200307].   
   
Familjen Helsingborg. Utvecklingsplan 2020-2023. Tillgänglig på Internet: https://familjen-
helsingborg.se/om-familjen-helsingborg/utvecklingsplan-2020-2023/ [20200827].   
   
Fichtelius, Erik, Persson, Christina & Enarson, Eva (2019). Demokratins skattkammare: för-
slag till en nationell biblioteksstrategi. [Stockholm]: Kungliga biblioteket, Nationell biblio-
teksstrategi. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-
25  [20200827].   
   
FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna.. [Ny uppl.] (1978). Stockholm: Sv. FN-
förb. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Tillgänglig på Inter-
net: https://www.regeringen.se/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-kon-
ventioner-om-manskliga-rattigheter  [20200827].   
   
Gärdén, C. (2017). Skolbibliotekets roll för elevers lärande: en forsknings- och kunskapsöver-
sikt år 2010-2015. [Stockholm]: Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi. Tillgänglig 
på Internet: http://www.kb.se/Dokument/Nationell%20biblioteksstrategi/Skolbibliote-
kets%20roll_slutversion.pdf [20200827].   
   
IFLA/UNESCO:s riktlinjer för skolbibliotek (1994). Tillgänglig på Inter-
net:  https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-
library-guidelines/school-library-guidelines-se.pdf  [20200827].   
   
Klippans kommun. Vision och mål. Tillgänglig på Internet: https://www.klippan.se/kommun-
politik/visionochmal.4.4653939152dab32d2673f06.html [20200827].   
   
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019. Sjätte 
upplagan (2019). [Stockholm]: Skolverket. Tillgänglig på Internet: https://www.skolver-
ket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-
fritidshemmet-reviderad-2019   [20200827].   
   
Läroplan (GY11) för gymnasieskolan 2011: reviderad 2019 (2019). [Stockholm]: Skolverket. 
Tillgänglighet på Internet: https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-
program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan [20200827].  
  
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet . [Elektronisk resurs] : #skolDigi-
plan. (2019). Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. Tillgänglig på Inter-

17

https://www.globalamalen.se/agenda-2030-delegationens-slutbetankande/
http://unicef-porthos-production.s3.amazonaws.com/barnkonventionen-i-sin-helhet.pdf
http://unicef-porthos-production.s3.amazonaws.com/barnkonventionen-i-sin-helhet.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=celex:32006H0962
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM:c11090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM:c11090
https://familjenhelsingborg.se/om-familjen-helsingborg/utvecklingsplan-2020-2023/
https://familjenhelsingborg.se/om-familjen-helsingborg/utvecklingsplan-2020-2023/
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-25
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:publ-25
https://www.regeringen.se/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-konventioner-om-manskliga-rattigheter%20
https://www.regeringen.se/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-konventioner-om-manskliga-rattigheter%20
http://www.kb.se/Dokument/Nationell%20biblioteksstrategi/Skolbibliotekets%20roll_slutversion.pdf
http://www.kb.se/Dokument/Nationell%20biblioteksstrategi/Skolbibliotekets%20roll_slutversion.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-library-guidelines/school-library-guidelines-se.pdf%20
https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-library-guidelines/school-library-guidelines-se.pdf%20
https://www.klippan.se/kommunpolitik/visionochmal.4.4653939152dab32d2673f06.html
https://www.klippan.se/kommunpolitik/visionochmal.4.4653939152dab32d2673f06.html
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019%20
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019%20
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019%20
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan


 

 
Biblioteksplan för Klippans Kommun 2021-2024 

12 

net: https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/nationell-handlingsplan-for-digitalisering-av-skolva-
sendet.html [20200827].   
   
Regeringen (2017). Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument. Tillgänglig på Inter-
net: [20200827].   
https://www.regeringen.se/contentassets/acd9a3987a8e4619bd6ed95c26ada236/informations-
material-starkt-digital-kompetens-i-skolans-styrdokument.pdf   
   
Regeringen (2018). Barnkonventionen som svensk lag. Tillgänglig på Inter-
net: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-
lag/ [20200827].   
   
Regeringen (2017). Regeringen beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 
[Elektronisk resurs]. (2017). Regeringskansliet. Tillgänglig på Internet: http://www.rege-
ringen.se/informationsmaterial/2017/10/regeringen-beslutar-om-nationell-digitaliseringsstra-
tegi-for-skolvasendet/ [20200827].   
   
Region Skåne (2017). Regional biblioteksplan för 2017–2020. Tillgänglig på Inter-
net: https://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/regional-biblioteksplan-
20172020/ [20200827].   
   
SFS 2013:801. Bibliotekslag.    
   
Sverige Agenda 2030-delegationen (2019). Agenda 2030 och Sverige: världens utmaning - 
världens möjlighet. Stockholm: Norstedts juridik. Tillgänglig på Internet: https://www.rege-
ringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/03/sou-
201913/  [20200827].   
   
UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 1994 (1995). Stockholm: Svenska unescorådet. Tillgänglig 
på Internet: http://www.unesco.se/?infomat=unescos-folkbiblioteksmanifest-
1994 [20200827].   
  

18

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/nationell-handlingsplan-for-digitalisering-av-skolvasendet.html
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/nationell-handlingsplan-for-digitalisering-av-skolvasendet.html
https://www.regeringen.se/contentassets/acd9a3987a8e4619bd6ed95c26ada236/informationsmaterial-starkt-digital-kompetens-i-skolans-styrdokument.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/acd9a3987a8e4619bd6ed95c26ada236/informationsmaterial-starkt-digital-kompetens-i-skolans-styrdokument.pdf
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-lag/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-lag/
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/10/regeringen-beslutar-om-nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet/
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/10/regeringen-beslutar-om-nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet/
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/10/regeringen-beslutar-om-nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet/
https://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/regional-biblioteksplan-20172020/
https://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/regional-biblioteksplan-20172020/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/03/sou-201913%20
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/03/sou-201913%20
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/03/sou-201913%20
http://www.unesco.se/?infomat=unescos-folkbiblioteksmanifest-1994
http://www.unesco.se/?infomat=unescos-folkbiblioteksmanifest-1994


PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-04-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 50

Revidering av biblioteksplan (2020-2023) 
KFN 2019.0210

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade att ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en 
ny biblioteksplan för Klippans kommun i maj 2020. Alla kommuner ska enligt 
bibliotekslagen (2013:801) ha en biblioteksplan för sin verksamhet. Denna biblioteksplan 
ska omfatta både folkbiblioteksverksamheten och skolbiblioteksverksamheten.  
Biblioteksplanen i Klippans kommun utgör en brygga mellan kommunens vision och hur 
biblioteket arbetar strategiskt för att utveckla verksamheten. Utifrån Riktlinjer för 
styrdokument i Klippans kommun ska biblioteksplanen ange vad som ska uppnås samt 
vilka metoder som kommer att användas för att nå målen.  Biblioteksplan 2021-2024 
gäller för de kommunalt finansierade biblioteken, såväl folk- som skolbibliotek, i 
Klippans kommun. Biblioteksplan 2021-2024 ersätter biblioteksplan 20162020, förlängd 
till 2021, som styrande dokument för biblioteksverksamheten.
 
Förvaltningen har tillsammans med skolan upprättat förslag till ny biblioteksplan för 
2021-2024.
 
Avdelningschef för kultur, Anders Björkqvist föredrar ärendet och informerar att det i 
dokumentet har lagts till en innehållsförteckning samt att alla länkar i dokumentet är 
uppdaterade.
 
Annika Ingelström Nilsson (L), ifrågasätter hur förvaltningen hanterar information i 
dokumentet som ev är på gång att ändras enligt skollagen. Anders Björkqvist menar att 
det är nu gällande lagar som är till grund i dokumentet och blir det ändring får 
skolan lyfta ärendet för revidering.
Annika Ingelström Nilsson (L) tycker att tillgängliheten är viktig. Anders Björkqvist 
informerar att målsättningen är att få meröppet i biblioteket i Ljungbyhed före Klippan. 
Biblioteket i Östra Ljungby har sedan några år meröppet. Meningen är att alla biblioteken 
ska kunna ha samma utbud, ett mål som beräknas ta upp till 4 år.
 
Andreas Olofsson (SD), tycker framförallt att den digitala utvecklingen av 
biblioteken framöver är bra och att det kommer in i skolan.
 
Anders Andersson (KD), undrar hur det blir med skolbibliotek på nya 
Kungsfiskareskolan. Anders Björkqvist informerar att skolan kommer köpa, av 
folkbiblioteketet, en tjänst på 20% för att driva skolbiblioteket.
Vid alla skolbiblioteken är det för närvarande endast fysisk utlåning som gäller.
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2021-04-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag       
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 38, 2021-04-14.
Förslag på biblioteksplan 2021-2024
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar     
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta godkänna och anta biblioteksplanen för 2021-
2024.
_____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

2021-09-08 

§89 

Hållbarhetsstrategi för 2021-2030 samt ändringar i 
styrmodell 
2021/395 

Beskrivning av ärendet 
Klippans kommun har sedan 2018 arbetat med hållbar utveckling utifrån de i 
kommunstyrelsen antagna hållbarhetsmålen samt styrdokumenten Hållbarhetspolicy och 
Hållbarhetsstrategi. Arbetet har konkretiserats i den kommungemensamma planen för hållbar 
utveckling vilken kommundirektören tillsammans med kommunens ledningsgrupp har arbetat 
fram årligen. Detta arbetssätt har främjat samarbete förvaltningar emellan och prioriterat 
hållbarhetsfrågorna på ett sätt som föranlett flertalet goda resultat. Det har dock visat sig 
finnas ett behov av en mer Klippanspecifik strategi som bättre ringar in just vår kommuns 
utmaningar och förbättringsområden. Det har också visat sig vara mindre gynnsamt att arbeta 
mot de nu befintliga hållbarhetsmålen då de kräver resultat på kort sikt, när frågorna utifrån 
sin art kräver långsiktighet. Av dessa anledningar föreslås här en ny strategi och ändringar i 
styrmodellen. Nedan följer en kortfattad beskrivning av den föreslagna strategin följt av en 
redogörelse för förändringar i kommunens styrmodell.  

Den föreslagna hållbarhetsstrategin har föregåtts av en grundlig kartläggning av Klippans 
kommun utifrån samtliga hållbarhetsaspekter. Tillgänglig statistik och resultat från 
undersökningar som visar hur just Klippan står sig i arbetet med hållbar utveckling har 
analyserats. Dialog med samtliga förvaltningar har förts och tillsammans har medarbetare 
formulerat ett nuläge där behov synliggjorts. Utifrån denna kartläggning har sedan de 
prioriterade områdena som strategin innefattar tagits fram. Strategin pekar även på ett antal 
förutsättningar och förhållningssätt vilka våra verksamheter har lyft som nödvändiga för att 
kommunen ska lyckas i sitt arbete. Dokumentet visar avslutningsvis på hur arbetet bör 
organiseras. Här framgår det att kommunstyrelsen har det kommunövergripande och 
samordnande ansvaret, medan nämnder utifrån sina respektive ansvarsområde ansvarar för att 
arbetet med frågorna bedrivs i sin verksamhet. Det framgår även att det är grunduppdraget i 
respektive förvaltning som är den främsta plattformen för arbetet med hållbar utveckling. 
Detta innebär att det är i den befintliga organisationen och i det ordinarie arbetet som man ska 
ha med sig ett hållbarhetsperspektiv för att där det finns rådighet över frågorna agera. Av den 
anledningen lyfts befintliga styrdokument i strategin vilka har bäring på frågorna, men som 
inte formulerats just för syftet hållbar utveckling. Så långt det är görligt ska vi alltså bedriva 
hållbarhetsarbetet integrerat i det som redan görs. Dock finns möjlighet att vid behov ta fram 
särskilda handlingsplaner som pekar specifikt på områden inom hållbar utveckling som kräver  
fokus. Sådana handlingsplaner finns formulerade för vissa områden redan idag vilka framgår 
av strategin. 
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

2021-09-08 

Påverkan som förslaget har på styrmodellen består i att hållbarhetsmålen som antagits i 
kommunstyrelsen på årsbasis ersätts av en långsiktig strategi som går i takt med Agenda 2030 
och således är daterad till 2030. Uppföljning av arbetet görs dock på årsbasis i kommunens 
årsredovisning och genom att de för ändamålet relevanta nyckeltal som presenteras i strategin 
följs nogsamt. Som ovan nämnt har hållbarhetsmålen visat sig vara svåra att arbeta mot då 
frågorna kräver långsiktighet. En mer långsiktig strategi ger förhoppningsvis verksamheten 
möjlighet att hålla i och hålla ut i arbetet på det sätt som frågorna kräver.  

Sammanfattningsvis är syftet med det här omtaget att få en mer Klippanspecifik strategi som 
föranleder rätt prioriteringar för just vår kommun samt en styrning som tillåter den 
långsiktighet som krävs.  

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 129/2021 
Hållbarhetsstrategi 2021-2030 
Bildbilaga över förändring i styrmodell 
Hållbarhetspolicy för Klippans kommun 
Hållbarhetsstrategi 2018-2022 
Yrkanden 
Johan Petersson (S) och Christer Johansson (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Jonas Luckmann (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att förtydliga strategin i sak samt att 
den ska arbetas fram ihop med politiken.  

Johan Petersson (S) yrkar avslag på Jonas Luckmanns yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar i första hand om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget och finner att 
kommunstyrelsen beslutar så. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna föreslagna ändringar i styrmodellen för Klippans kommun; samt 
 
att upphäva nu gällande Hållbarhetspolicy för Klippans kommun 
 
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan beslutar kommunstyrelsen  
att anta en ny Hållbarhetsstrategi för Klippans kommun avseende tidsperioden 2021-2030; 
samt 
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

2021-09-08 

 
att upphäva nu gällande Hållbarhetsstrategi 2018-2022 för Klippans kommun. 
 
Reservation 
Jonas Luckmann (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Beslut skickas till 
Kommundirektör Tomas Rikse 
Stabschef Love Hetz 
Samtliga avdelningar inom KLF 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 

§129 

Hållbarhetsstrategi för 2021-2030 samt ändringar i 
styrmodell 
2021/395 

Beskrivning av ärendet 
Klippans kommun har sedan 2018 arbetat med hållbar utveckling utifrån de i 
kommunstyrelsen antagna hållbarhetsmålen samt styrdokumenten Hållbarhetspolicy och 
Hållbarhetsstrategi. Arbetet har konkretiserats i den kommungemensamma planen för hållbar 
utveckling vilken kommundirektören tillsammans med kommunens ledningsgrupp har arbetat 
fram årligen. Detta arbetssätt har främjat samarbete förvaltningar emellan och prioriterat 
hållbarhetsfrågorna på ett sätt som föranlett flertalet goda resultat. Det har dock visat sig 
finnas ett behov av en mer Klippanspecifik strategi som bättre ringar in just vår kommuns 
utmaningar och förbättringsområden. Det har också visat sig vara mindre gynnsamt att arbeta 
mot de nu befintliga hållbarhetsmålen då de kräver resultat på kort sikt, när frågorna utifrån 
sin art kräver långsiktighet. Av dessa anledningar föreslås här en ny strategi och ändringar i 
styrmodellen. Nedan följer en kortfattad beskrivning av den föreslagna strategin följt av en 
redogörelse för förändringar i kommunens styrmodell.  

Den föreslagna hållbarhetsstrategin har föregåtts av en grundlig kartläggning av Klippans 
kommun utifrån samtliga hållbarhetsaspekter. Tillgänglig statistik och resultat från 
undersökningar som visar hur just Klippan står sig i arbetet med hållbar utveckling har 
analyserats. Dialog med samtliga förvaltningar har förts och tillsammans har medarbetare 
formulerat ett nuläge där behov synliggjorts. Utifrån denna kartläggning har sedan de 
prioriterade områdena som strategin innefattar tagits fram. Strategin pekar även på ett antal 
förutsättningar och förhållningssätt vilka våra verksamheter har lyft som nödvändiga för att 
kommunen ska lyckas i sitt arbete. Dokumentet visar avslutningsvis på hur arbetet bör 
organiseras. Här framgår det att kommunstyrelsen har det kommunövergripande och 
samordnande ansvaret, medan nämnder utifrån sina respektive ansvarsområde ansvarar för att 
arbetet med frågorna bedrivs i sin verksamhet. Det framgår även att det är grunduppdraget i 
respektive förvaltning som är den främsta plattformen för arbetet med hållbar utveckling. 
Detta innebär att det är i den befintliga organisationen och i det ordinarie arbetet som man ska 
ha med sig ett hållbarhetsperspektiv för att där det finns rådighet över frågorna agera. Av den 
anledningen lyfts befintliga styrdokument i strategin vilka har bäring på frågorna, men som 
inte formulerats just för syftet hållbar utveckling. Så långt det är görligt ska vi alltså bedriva 
hållbarhetsarbetet integrerat i det som redan görs. Dock finns möjlighet att vid behov ta fram 
särskilda handlingsplaner som pekar specifikt på områden inom hållbar utveckling som kräver  
fokus. Sådana handlingsplaner finns formulerade för vissa områden redan idag vilka framgår 
av strategin. 
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 

Påverkan som förslaget har på styrmodellen består i att hållbarhetsmålen som antagits i 
kommunstyrelsen på årsbasis ersätts av en långsiktig strategi som går i takt med Agenda 2030 
och således är daterad till 2030. Uppföljning av arbetet görs dock på årsbasis i kommunens 
årsredovisning och genom att de för ändamålet relevanta nyckeltal som presenteras i strategin 
följs nogsamt. Som ovan nämnt har hållbarhetsmålen visat sig vara svåra att arbeta mot då 
frågorna kräver långsiktighet. En mer långsiktig strategi ger förhoppningsvis verksamheten 
möjlighet att hålla i och hålla ut i arbetet på det sätt som frågorna kräver.  

Sammanfattningsvis är syftet med det här omtaget att få en mer Klippanspecifik strategi som 
föranleder rätt prioriteringar för just vår kommun samt en styrning som tillåter den 
långsiktighet som krävs.  

Beslutsunderlag 
Hållbarhetsstrategi 2021-2030 
Bildbilaga över förändring i styrmodell 
Hållbarhetspolicy för Klippans kommun 
Hållbarhetsstrategi 2018-2022 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

____
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                  Tjänsteskrivelse          2021-06-30 
 
 
Kommunstyrelsen 
 

Strategi för ett hållbart Klippan 
  

Beskrivning av ärendet 
Klippans kommun har sedan 2018 arbetat med hållbar utveckling utifrån de i 
Kommunstyrelsen antagna hållbarhetsmålen samt styrdokumenten Hållbarhetspolicy och 
Hållbarhetsstrategi. Arbetet har konkretiserats i den kommungemensamma planen för hållbar 
utveckling vilken kommundirektören tillsammans med kommunens ledningsgrupp har arbetat 
fram årligen. Detta arbetssätt har främjat samarbete förvaltningar emellan och prioriterat 
hållbarhetsfrågorna på ett sätt som föranlett flertalet goda resultat. Det har dock visat sig 
finnas ett behov av en mer Klippanspecifik strategi som bättre ringar in just vår kommuns 
utmaningar och förbättringsområden. Det har också visat sig vara mindre gynnsamt att arbeta 
mot de nu befintliga hållbarhetsmålen då de kräver resultat på kort sikt, när frågorna utifrån 
sin art kräver långsiktighet. Av dessa anledningar föreslås här en ny strategi och ändringar i 
styrmodellen. Nedan följer en kortfattad beskrivning av den föreslagna strategin följt av en 
redogörelse för förändringar i kommunens styrmodell.  

Den härmed föreslagna hållbarhetsstrategin har föregåtts av en grundlig kartläggning av 
Klippans kommun utifrån samtliga hållbarhetsaspekter. Tillgänglig statistik och resultat från 
undersökningar som visar hur just Klippan står sig i arbetet med hållbar utveckling har 
analyserats. Dialog med samtliga förvaltningar har först och tillsammans har medarbetare 
formulerat ett nuläge där behov synliggjorts. Utifrån denna kartläggning har sedan de 
prioriterade områdena som strategin innefattar tagits fram. Strategin pekar även på ett antal 
förutsättningar och förhållningssätt vilka våra verksamheter har lyft som nödvändiga för att 
kommunen ska lyckas i sitt arbete. Dokumentet visar avslutningsvis på hur arbetet bör 
organiseras. Här framgår det att Kommunstyrelsen har det kommunövergripande och 
samordnande ansvaret, medan nämnder utifrån sina respektive ansvarsområde ansvarar för att 
arbetet med frågorna bedrivs i sin verksamhet. Det framgår även att det är grunduppdraget i 
respektive förvaltning som är den främsta plattformen för arbetet med hållbar utveckling. 
Detta innebär att det är i den befintliga organisationen och i det ordinarie arbetet som man ska 
ha med sig ett hållbarhetsperspektiv för att där det finns rådighet över frågorna agera. Av den 
anledningen lyfts befintliga styrdokument i strategin vilka har bäring på frågorna, men som 
inte formulerats just för syftet hållbar utveckling. Så långt det är görligt ska vi alltså bedriva 
hållbarhetsarbetet integrerat i det som redan görs. Dock finns möjlighet att vid behov ta fram 
särskilda handlingsplaner som pekar specifikt på områden inom hållbar utveckling som kräver  
fokus. Sådana handlingsplaner finns formulerade för vissa områden redan idag vilka framgår 
av strategin. 
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                  Tjänsteskrivelse          2021-06-30 
 

Påverkan som förslaget har på styrmodellen består i att hållbarhetsmålen som antagits i 
Kommunstyrelsen på årsbasis ersätts av en långsiktig strategi som går i takt med Agenda 
2030 och således är daterad till 2030. Uppföljning av arbetet görs dock på årsbasis i 
kommunens årsredovisning och genom att de för ändamålet relevanta nyckeltal som 
presenteras i strategin följs nogsamt. Som ovan nämnt har hållbarhetsmålen visat sig vara 
svåra att arbeta mot då frågorna kräver långsiktighet. En mer långsiktig strategi ger 
förhoppningsvis verksamheten möjlighet att hålla i och hålla ut i arbetet på det sätt som 
frågorna kräver.  

Sammanfattningsvis är syftet med det här omtaget att få en mer Klippanspecifik strategi som 
föranleder rätt prioriteringar för just vår kommun samt en styrning som tillåter den 
långsiktighet som krävs. Allt för att nå framgång i arbetet mot ett hållbart Klippan.  

Hållbar utveckling 
Ärendet syftar till Hållbar utveckling, således har checklistan gåtts igenom utan att några 
risker noterats som föranleder behov av åtgärder.  
 
Beslutsunderlag 
Hållbarhetsstrategi 2021-2030 
Bildbilaga över förändring i styrmodell 
Hållbarhetspolicy för Klippans kommun 
Hållbarhetsstrategi 2018-2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna föreslagna ändringar i styrmodellen för Klippans kommun; samt 

att upphäva nu gällande Hållbarhetspolicy för Klippans kommun 

 

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan beslutar kommunstyrelsen  

att anta en ny Hållbarhetsstrategi för Klippans kommun avseende tidsperioden 2021-2030; 
samt 

att upphäva nu gällande Hållbarhetsstrategi 2018-2022 för Klippans kommun. 
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                  Tjänsteskrivelse          2021-06-30 
 
Beslut skickas till 
Kommundirektör Tomas Rikse 

Stabschef Love Hetz 

Samtliga avdelningar inom KLF 

Samtliga nämnder och förvaltningar 

Akt

Love Hetz   
Stabschef    

Tomas Rikse 
Kommundirektör
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Hållbarhetsstrategi
2021-2030
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Ett hållbart Klippan

Ett Klippan där vi tillsammans arbetar för en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
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Hållbar utveckling innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra möjligheten för 
kommande generationer att tillgodose sina behov. Syftet är att dagens Klippanbor såväl som kommande 
generationers Klippanbor ska ha möjlighet att leva fullgoda liv i en väl bevarad miljö och med sina 
mänskliga rättigheter tillgodosedda. 

Strategin för ett hållbart Klippan utgår ifrån kommunens fullmäktigemål som säger att kommunen ska bidra 
till en hållbar utveckling. Strategin vilar även på den globala agendan för hållbar utveckling, Agenda 2030. 
Denna kopplas det i strategin an till löpande genom att det synliggörs vilka mål i agendan som vårt arbete 
bidrar till. 

Strategin är strukturerad efter de tre dimensionerna av hållbar utveckling, det vill säga social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet. Under var och en av dessa beskrivs prioriterade områden som Klippans kommun 
genom denna strategi förpliktigas att arbeta med. Prioriteringarna är gjorda utifrån en analys av nuläget som 
tagits fram utifrån evidensbaserad grund. Att vi har arbetat evidensbaserat med analysen innebär att vi utgått 
från vetenskap och att vi sett till resultat från undersökningar som visar på Klippanbornas upplevelser 
samtidigt som vi har tagit in den professionella kunskapen som finns i organisationen och inhämtat 
erfarenheter från samtliga förvaltningar.  

Strategin innefattar de förutsättningar och förhållningssätt som krävs för ett lyckosamt arbete. 
Den innehåller en beskrivning av hur arbetet ska genomföras och vilka övriga styrdokument som bidrar till 
ett hållbart Klippan och med det en mer hållbar värld. Avslutningsvis ges en redogörelse för hur arbetet följs 
upp.

De globala målen

Inledning

De 17 målen i agenda 2030 - 1: Ingen fattigdom. 2: Ingen hunger. 3: God hälsa och välbefinnande. 4: God utbildning för alla. 5: 
Jämställdhet. 6: Rent vatten och sanitet för alla. 7: Hållbar energi för alla. 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 9: 
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 10: Minskad ojämlikhet. 11: Hållbara städer och samhällen. 12: Hållbar konsum-
tion och produktion. 13: Bekämpa klimatförändringarna. 14: Hav och marina resurser. 15: Ekosystem och biologisk mångfald. 16: 
Fredliga och inkluderande samhällen. 17: Genomförande och globalt partnerskap. 
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Social hållbarhet

Social hållbarhet har ett direkt samband med Agenda 2030s åtagande som säger att ”ingen ska lämnas  
utanför”. Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande och jämlikt. Delaktighet i samhällsutvecklingen och 
tillit är viktiga aspekter. Att arbeta med social hållbarhet handlar om att skapa platser där människor trivs 
och kan leva fullgoda liv oavsett vilken identitet man har, där de grundläggande mänskliga behoven  
tillgodoses och där det finns bra förutsättningar att ta hand om sin hälsa. 

Social hållbarhet har stor betydelse för det demokratiska välfärdssamhället och är 
avgörande ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Utmärkande för ett socialt hållbart 
samhälle är att det står emot påfrestningar bättre, är anpassningsbart och är mer 
förändringsbenäget.  

Boende och närmiljö 

Hur våra tätorter och bostadsområden är utformade påverkar hur vi lever, arbetar, förflyttar oss och hur vår 
tillgång till det sociala livet ser ut. Bostad är en central mänsklig rättighet som ger stöd i övriga delar av livet 
såsom utbildning, arbete och familjeliv. Dessa delar har i sin tur stor betydelse för människors hälsa.  
Utanför bostadens väggar har tillgången till platser för fysisk aktivitet, service, kommunikationer och kultur 
stor påverkan för flera delar av livet. Tillgången behöver komma alla grupper i samhället till del.  
Hur bostäder planeras och hur närmiljön ser ut har även stor bäring på såväl den upplevda som den faktiska 
tryggheten.  

I Klippan ska tryggheten vara prioriterad i hela kommunen och vi ska skapa förutsättningar för kommunens 
alla invånare att leva och röra sig fritt i samhället. Vi ska sträva efter tillgänglighet och man ska kunna ta sig 
fram i kommunen oavsett funktionsförmåga. Vi ska också verka för att kommunens miljöer är rena och fria 
från hälsoskadliga faktorer som buller och dålig luftkvalitet. Att bevara och utveckla grönområden är av vikt 
för individens hälsa och möjlighet till rekreation och ska därför prioriteras. Vi ska också i Klippans kommun 
sträva efter ett bostadsutbud som tillgodoser efterfrågan och behov i livets alla skeden. Den offentliga  
miljöns estetik och utformning ska prioriteras. 

Utbildning och lärande
Utbildning och lärande är ett område som är viktigt för Klippans kommun att prioritera och där vi behöver 
utgå från hela barnet med start tidigt i livet. Goda uppväxtvillkor stimulerar tidig utveckling, inlärning och 
hälsa och är avgörande för en framgångsrik skolgång och är därmed även viktigt för att kunna komma in på 
arbetsmarknaden och i samhället. En god utbildning är en friskfaktor som också ger individen 
framtidstro att stärka psykologiska och sociala resurser samt möjlighet att påverka sin egen livssituation för 
bland annat ekonomisk trygghet, bättre hälsa och minskad förekomst av våld.

För att lyckas att ge alla barn, unga och vuxna möjlighet att utveckla kompetenser och kunskaper samt  
tillgodogöra sig en god utbildning oberoende av kultur, sociala och ekonomiska förhållanden,  
könstillhörighet och funktionsnedsättning krävs samverkan. Samverkan behöver ske både mellan  
kommunens förvaltningar och med andra relevanta aktörer. Som kommun behöver vi kompensera för  
riskfaktorer och de dåliga förutsättningar som elever eventuellt omges av. Här behöver även det  
informella lärandet vägas in och stimuleras.
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I Klippans kommun prioriterar vi insatser för att stärka föräldraförmågan, förbättra barn och ungas närmiljö 
samt att förebygga, främja och avhjälpa psykisk ohälsa. Vi ska prioritera en hälsofrämjande fritid för barn och 
unga. Vi ska också verka för att skapa förutsättningar för samverkan mellan formellt och informellt lärande 
för såväl barn som vuxna men med särskilt fokus på barn från studieovana hem. Barnrättsperspektivet är av 
särskilt vikt här eftersom barn berörs i stor utsträckning i detta sammanhanget.

Levnadsvanor
Levnadsvanor som till exempel rökning, alkohol, dåliga matvanor, fysisk inaktivitet och sömnproblem är 
välkända riskfaktorer för både fysisk och psykisk ohälsa. Goda levnadsvanor ger bättre förutsättningar för 
ett gott lärande och ett gott arbetsliv. Individers levnadsvanor skiljer sig generellt åt beroende på social miljö, 
utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar.

I Klippans kommun vill vi främja medborgarnas handlingsutrymme och skapa möjligheter till hälsosamma 
levnadsvanor genom kunskap och tillgänglighet. Vi prioriterar fysisk aktivitet och goda matvanor. Vi ska 
också begränsa tillgängligheten till hälsoskadliga preparat och produkter genom att verka för att lokalt 
efterleva nationella strategin avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Vidare ska vi 
verka för att ekonomiskt tillgängligliggöra val av goda levnadsvanor och att de inkluderas i såväl den formella 
som informella lärandemiljön.

Jämställdhet och jämlikhet
Jämställdhet och jämlikhet syftar till allas lika värde och ett säkerställande av lika rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter inom livets alla områden. Arbetet för jämlikhet och jämställdhet har bäring på flertalet viktiga 
områden som tillsammans ger ett socialt hållbart Klippan. Genom att prioritera arbetet med värderingar som 
främjar jämställdhet och jämlikhet förebyggs problem som både individer och samhället annars riskerar att 
drabbas av. Förekomst av våld är ett exempel på ett sådant problem där kopplingar till rasism och sexism är 
tydligt. Att människor med normbrytande identitet exkluderas från arbetsmarknaden är ett annat. Ohälsa 
bland marginaliserade grupper är ett tredje. 

Vi ska av dessa anledningar prioritera att ha ett inkluderande förhållningssätt samt främja jämlikhet och 
jämställdhet. Vi ska vid behov omfördela resurser för att särskilt utsatta grupper ska få sina rättigheter 
tillgodosedda. Tillgänglighetsperspektivet ska bevakas utifrån funktionsrättsfrågan. Barnperspektivet ska 
säkerställas genom ett genomgående barnrättsperspektiv i alla våra förvaltningar. Det får aldrig i Klippans 
kommuns verksamhet göras orättfärdiga skillnader baserade på en individs kön, könsidentitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuella läggningar eller ålder.

Trygghet
Att vara trygg innebär att känna tillit till sina medmänniskor, uppleva en social tillhörighet och att känna 
säkerhet. För att känna trygghet krävs också avsaknad av rädsla, oro och risk. Oro och rädsla för brott orsakar 
otrygghet men också andra fysiska och sociala aspekter i det offentliga rummet spelar roll. Det kan vara 
tecken på oordning som bryter mot sådant som anses vara gängse normer, både beteenden hos människor 
och oordning i närmiljön så som skadegörelse och förfall. Det kan också röra sig om andra förutsättningar i 
den fysiska närmiljön så som exempelvis belysning, vägpassager och växtlighet. 

I Klippans kommun behöver vi arbeta kunskapsbaserat och genom strukturerad samordning. Arbetet ska 
vara såväl brottsförebyggande och våldspreventivt som trygghetsskapande där vi eftersträvar inkludering och 
tillhörighet i samhället och i organisationen. Vi prioriterar trygghet i offentliga miljöer, 
trafiksäkerhetsarbete, arbete mot organiserad brottslighet och brottsaktiva individer, trygga arrangemang 
samt våldspreventivt arbete.
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GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Våra prioriteringar inom social hållbarhet som bidrar till att uppfylla dessa mål i Agenda 2030

Demokrati och samskapande
Demokrati innefattar principen om att man i egenskap av medborgare ska ha möjlighet att påverka det land 
man bor i. Översatt till kommunal nivå så betyder det att de som lever och verkar i Klippan ska ha möjlighet 
att påverka och ha inflytande över det som händer i kommunen. Tilltro till demokrati och de 
samhällsinstanser som man omges av är viktiga delar i byggandet av ett hållbart samhälle.  
Känslan av sammanhang, det som ofta benämns som KASAM, bidrar till engagerade Klippanbor som mår 
bättre och ges fler förutsättningar för att fatta för individen gynnsamma beslut. 

I Klippan ska vi sträva efter hög delaktighet i de formella delarna såsom våra politiska val och lagstadgade 
samråd. Även de mindre formella forumen som möjliggör individens påverkan är viktiga såsom deltagande i 
föreningsliv och löpande dialog mellan tjänstepersoner och brukare, elever, kunder, näringsliv och invånare. 
Vi ska också värna om de demokratiska rum som kommunen har, inte minst biblioteken som är en central 
demokratisk yta. Alla verksamheter ska också i enlighet med barnkonventionen beakta barns rätt att göra sin 
röst hörd. I Klippans kommun ska vi arbeta samskapande. Genom att tillsammans ta oss an det arbetet som 
gynnar vår kommun når vi bättre resultat och skapar mer delaktighet. 
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Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet avser omsorg om naturen och miljön för kommande generationers försörjning av 
livsnödvändig luft, rent vatten och föda. Det är ett område som kräver en förståelse för att våra ekosystem har 
gränser för vad de klarar av och en insikt i att de resurser vi får från naturen inte är oändliga. Syftet med att 
fokusera på ekologisk hållbarhet är att på lång sikt bibehålla jordens ekosystemtjänster såsom produktion av 
mat och energi, tillhandahållande av rent vatten, klimatreglering och rekreation. 

Naturvård 
Naturvården handlar både om att skydda, förvalta och nyskapa värdefulla områden och om att möta 
medbogarnas behov av naturupplevelser. I detta ingår att värna om de särskilda livsmiljöerna som djur och 
växter är beroende av för sin överlevnad. När detta görs ökar den biologiska mångfalden vilken vi människor 
är beroende av. Vi människor nyttjar naturen för olika ändamål och med det kommer ett ansvar att 
säkerställa att ekosystem och biologisk mångfald bevaras.  

Klippans kommun har en fantastisk natur med flera naturreservat, vackra strövområden, samt en stor känd 
nationalpark som har satt Klippan på kartan som en naturkommun. Denna natur ska bevaras och tas 
omhand på ett sådant sätt att den består för kommande generationer. Klippans kommun ska i samverkan 
med civilsamhället, myndigheter och andra relevanta aktörer driva naturvården framåt och prioritera alla 
delar av den.  

Naturnära bostäder och en grön tätort 
Naturnära boendemöjligheter kan vara attraktivt och är något som vi erbjuder i Klippan där våra ostörda 
miljöer ger möjlighet till bland annat odling, friluftsliv och rekreation. Detta kombinerat med en grön 
tätort ger kommunen en bra grund för en ekologisk hållbarhet. Genom att främja gröna tätorter servar vi 
våra ekosystemtjänster, det vill säga de funktioner i naturen som gynnar oss och upprätthåller eller förbättrar 
människans välmående. Dessa tjänster som vi får av naturen så som luftrening, utjämning av 
temperaturvariationer och pollinering är ovärderliga.

I Klippans kommun ska vi värna de naturnära boendemöjligheterna som en av kommunens attraktionskraft. 
Men vi behöver också bedriva ett aktivt arbete för att bevara och utveckla grönstruktur inom tätorterna för 
att bevara våra ekosystemtjänster samt för god hälsa. I våra tätorter ska vi prioritera att nyskapa och 
kompensera dessa och också arbeta för ökad kunskap och engagemang kring arbetet. När vi av någon
 anledning inte agerar för naturens bästa ska vi sträva efter att vidta kompensatoriska åtgärder.

Minska klimatpåverkan 
Att minska klimatpåverkan är ett omfattande åtagande som innefattar många aspekter. Ett sätt att 
sammanfatta det på är att det handlar om att agera klimatsmart när man har rådighet genom aktiva val. Valen 
kan till exempel gälla rätt konsumtion när det är nödvändigt att konsumera, och om att välja återbruk 
framför inköp när det är möjligt. Det kan handla om att välja rätt råvaror inom vår måltidsenhet, val av
transportmedel när vi färdas i tjänst eller vid val av energikälla. Målet är att så långt det är görligt välja det 
som ger så liten påverkan som möjligt på klimatet.

I det här avseendet ska Klippans kommun för egen del fatta klimatsmarta val. Kommunen  ska i egenskap av 
konsument välja rätt genom att ställa miljökrav i upphandlingar. Vi ska också möjliggöra klimatsmarta val för 
de som lever och verkar i vår kommun. Vi ska när det är möjligt och ett för miljön bättre val, välja återbruk. 
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Våra prioriteringar inom ekologisk hållbarhet bidrar till att uppfylla dessa mål i Agenda 2030

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

När tjänstepersoner reser i tjänst eller färdas inom ramen för sitt arbete ska detta göras med klimatpåverkan 
i åtanke. Vi i Klippans kommun ska också ta vara på engagemanget som finns för frågorna, framförallt unga 
Klippanbor har visat sig vilja engagera sig för klimatet och det engagemanget ska vi stimulera och ta vara på.  

Klimatanpassning 
Vårt klimat har påverkats och vi ser högre temperaturer och förändrat nederbördsmönster. Även om den 
globala medeltemperaturökningen ännu inte överstigit två grader så väntas betydande konsekvenser för natur 
och samhälle som effekter av klimatförändringarna. Förskjutna växtsäsonger, torka, bränder och 
översvämningar märker vi redan av i viss utsträckning och större effekter är att vänta inför vilka vi behöver 
stå rustade. 

I samband med detta ska vi i Klippan följa det nationella anpassningsarbete som pågår och bevaka vårt lokala 
läge för att kontinuerligt vidta adekvata åtgärder i rätt tid.
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Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet kan ses och förklaras utifrån olika perspektiv. I Klippans kommun definierar vi 
ekonomisk hållbarhet som ett främjande av ekonomisk tillväxt samtidigt som vi verkar för att denna inte 
medför negativa konsekvenser för ekologisk och social hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet likställs inte 
automatiskt med ekonomisk tillväxt utan innebär att vi ska verka för en ekonomisk utveckling som inte 
medför negativa konsekvenser på det ekologiska eller sociala kapitalet. Vi behöver hushålla med ändliga 
resurser i dag så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda. Detta behöver vi göra genom 
att använda, vårda och underhålla resurser, såväl mänskliga som materiella.

Rätten till inkomst och försörjning
Inkomster och möjligheter till försörjning utgör människors utrymme för faktiska levnadsförhållanden, 
materiell standard och handlingsutrymme. Ekonomisk trygghet är därmed också viktigt för för goda 
socioekonomiska förutsättningar och jämlikhet i hälsa, inte minst för barn som tidigt i livet berörs av 
vårdnadshavarnas ekonomiska förutsättningar.    

När medborgare drabbas av hastigt förändrade levnadsförhållande eller sjukdom och inte har 
förutsättningar att försörja sig följer ett personligt lidande som också drabbar barn och anhöriga. Det finns 
då också en risk för att målgruppen hamnar i överskuldsättning vilket också belastar samhället ekonomiskt. 
Ekonomisk utsatthet kan också förorsakas av faktorer som under en längre period präglat individens 
möjlighet till en trygg ekonomi.  

I Klippans kommun ska vi arbeta med att stärka den ekonomiska tryggheten för befolkningen genom att 
stärka människors egna förutsättningar och möjligheter till sysselsättning. Vi ska prioritera förebyggande 
insatser genom kunskapsspridning till unga och information i allmänhet om kommunal budget- och 
skuldrådgivning. Vi ska ta hänsyn till fördelningen av inkomster i befolkningen samt stötta med 
ekonomiska resurser för de med knappa ekonomiska marginaler med barn som prioriterad målgrupp samt 
verka för minskad långvarig ekonomisk utsatthet.

Hållbar tillväxt
Tillväxt är viktigt och nödvändigt för Klippans kommun av flera anledningar, inte minst utifrån att ekonomin 
stimuleras och arbetstillfällen kan tillkomma. Samtidigt kan en ekonomisk tillväxt som sker till varje pris 
urholka mänskliga och miljömässiga resurser vilket på sikt ger negativa utfall socialt och ekologiskt, men i 
slutändan även ekonomiskt. Det är därmed viktigt att tillkommande verksamheter lokaliseras nära befintliga 
kommunikationsstråk och på ett sådant sätt att de inte riskerar att bidra till en försämrad boendemiljö som 
leder till ökade bullernivåer och trafikmängd eller föroreningar.  I detta sammanhang behöver man se till 
helheten och olika samhällsutmaningar behöver beaktas och sammanvägas.  

Klippans kommun ska därför sträva efter att det befintliga näringslivet växer och att nya verksamheter 
etableras, samtidigt som kommunen ska verka för att näringslivet får nya insikter i och kan utveckla sitt 
hållbarhetsarbete. Ekologisk såväl som social hållbarhet behöver beaktas. 
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Våra prioriteringar inom ekonomisk hållbarhet som bidrar till att uppfylla dessa mål i Agenda 2030

INGEN
FATTIGDOM

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

Klippans kommun ska också genom ökad intern samverkan bredda sitt samarbete med näringslivet så att 
skola, arbetsmarknads- och utvecklingsenhet, näringslivsenhet och kommunledningsstab samordnat kan 
utveckla ett arbete som bygger på samskapande med näringslivet. En hållbar tillväxt som ger fler 
arbetstillfällen ska gynna medborgare utan orättfärdiga skillnader utifrån exempelvis kön, etnicitet eller 
funktionsförmåga. Av den anledningen ska Klippan verka för ett inkluderande klimat bland kommunens
 företagare och att de målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete och 
sysselsättning.
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Samskapande
Frågornas karaktär kräver att vi tillsammans tar oss an dem. Vi behöver ringa in de frågor som kräver arbete 
över förvaltningsgränser och arbeta för god samarbetskultur. Vi behöver också arbeta tillsammans med de 
som finns utanför vår egen organisation det villa säga kommuninvånare, föreningsliv, näringsliv och 
akademin. Vid behov ska vi också söka samarbetsvägar regionalt och nationellt. 

Förutsättningar och förhållningssätt

Bästa tillgängliga
vetenskap

Medarbetarens 
kunskap

Invånarens kunskap, 
erfarenhet och önskemål

För att arbetet ska bli lyckosamt behöver hela kommunen arbeta tillsammans och med gemensamma 
förhållningssätt. Dessa beskrivs här och ska betraktas som nödvändiga för att vi ska lyckas i arbetet för ett 
hållbart Klippan.

Långsiktighet
Arbetet med hållbar utveckling kräver långsiktighet. En del resultat kan förväntas på kort sikt men det allra 
mesta blir synligt först för de kommande generationerna. Vi måste i detta avseende ha tålamod, mäta 
resultaten på lång sikt och vara uthålliga i vårt arbete.

Förebyggande och främjande
Arbetet vi bedriver måste ha en ansats att förebygga och främja. Vi ska ha målet att skadan aldrig ska ske och 
att det som är friskt i samhället ska bestå. 

Evidensbaserat
När vi fattar beslut och planerar insatser och verksamhet ska vi arbeta evidensbaserat. Det innebär för oss i 
Klippans kommun att vi ska utgå från den bästa tillgängliga forskningen, ha med oss vår professionella 
tjänstepersonsexpertis och utgå ifrån berördas erfarenhet och upplevelse. När vi ställer dessa tre parametrar 
med och mot varandra får vi ett professionellt och evidensbaserat arbete.

Modell för evidensbaserat arbetssätt

12
40



Genomförande och uppföljning

Kommunstyrelsen har det kommunövergripande ansvaret för arbetet med hållbar utveckling och för 
samordning av detta. Nämnder och styrelser ska utifrån det egna ansvarsområde arbeta utifrån befintliga 
styrdokument som har bäring på hållbarhetsarbetet samt tillföra aktiviteter i ordinarie verksamhetsplanering 
vid behov och utifrån kapacitet. 

Generellt betraktar vi grunduppdraget i respektive förvaltning som plattformen för arbetet med hållbar 
utveckling. Med rätt arbetssätt när detta utförs kommer vi att bygga en hållbar organisation.  

Modell som visar vilka relaterade dokument som har bäring på arbetet för ett hållbart 
Klippan

13

Uppföljning av denna strategi görs på årlig basis i kommunens årsredovisning där varje nämnd redovisar 
utfört arbete och kommunstyrelsen står för den samlade bilden. Strategin uppdateras vid behov vid samma 
tillfälle med eventuella korrigeringar av tillkomna, reviderade eller avvecklade relaterade dokument.
Nyckeltalen nedan är de indikatorer som följs fram till 2030. 

Hållbarhetsstrategi

Social hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Handlingsplan för barnrättsarbetet 
Handlingsplan för ett Klippan fritt från Våld 
Handlingsplan ANDTS 
Biblioteksplan 
Översiktsplan 
Arbetsmiljöpolicy
Vi i Klippan-vår värdegrund 
Mat- och måltidspolicy
Riktlinjer mot trakasserier och kränkande särbehandling 
Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten, 
LPO Klippan och Klippans kommun 
Polisens och Klippans kommuns medborgarlöfte

Mat- och måltidspolicy 
Upphandling- och inköpspolicy 
Resepolicy 
Kemikaliepolicy 
Översiktsplan

Handlingsplan budget- och skuldrådgivning
Upphandling- och inköpspolicy 
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Boende och närmiljö

Problemindex (Polisens trygghetsmätning)

Trygg ute ensam sen kväll (Polisens trygghetsmätning)

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv.

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)

Bostadsmarknadsläge i kommunen totalt, (Överskott=2, Balans=1, Underskott=0)

Utbildning och 
lärande

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram 

Gymnasieelever med examen inom 3 år hos kommunala skolor, avvikelse från 
modellberäknat värde 
Fritidsgårdar/ungdomsgårdar, antal/10 000 inv

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)

Barn 1-5 år inskrivna i förskola 

Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan

Individuellt biståndsbedömda öppna insatser för barn och unga 0–20 år

Levnadsvanor

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, 7-20 år 

Invånare med fetma, andel (%) 

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) 

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 

Medellivslängd kvinnor, år 

Medellivslängd män, år 

Invånare ålder 10-24 i slutenvård på grund av narkotikarelaterade diagnoser 

Vattenprover (eget mått)

Cannabis Doser per 1000 inv. & 24 timmar (Mätning avsloppsvatten- invatten)

 Tramadol Total halt (mg) per 1000 inv. 24 h (Mätning avloppsvatten - invatten)

Nyckeltal social hållbarhet
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Trygghet

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) 

Bilar kör för fort (Polisens trygghetsmätning)

Ungdomar 15-17 år lagförda för brott 

Andel varit orolig för någon typ av brott (Polisens trygghetsmätning)

Narkotikabrott (innehav, bruk, överlåtesle och framställning) Polisens brottsstatistik 

Rattfylleri (alkohol och/eller narkotika) Polisens brotsstatistik

Misshandelsbrott/ofredande/våldtäkt av bekant och inomhus Polisens brottsstatistik 
(Kvinnor)
Observerat narkotikaförsäljning (Polisens trygghetsmätning)

Berusade personer utomhus (Polisens trygghetsmätning)

Demokrati och 
samskapande

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)

Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%)

Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/inv

15

Jämlikhet och 
jämställdhet

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får bestämma om saker som är 
viktiga, andel (%) 
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga 
hemma, andel (%)
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga 
hemma, andel (%) 
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, 
andel (%)
Elever i åk 5: I min skola respekterar vi varandra, positiva svar, andel (%)

Idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet, andel (%)

Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus, närstående genom parrelation med 
offret i kommunen, antal/100 000 inv
Individuellt biståndsbedömda öppna insatser för barn och unga 0–20 år 
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Naturvård 

Skyddad natur totalt, andel (%)

Naturnära bostäder 
och en grön tätort

Medelavstånd till skyddad natur, km 

Minska 
klimatpåverkan  

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel 
(%)
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

Rätten till inkomst och 
försörjning 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), 
andel (%)
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef.

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)

Demografisk försörjningskvot

Barn i ekonomiskt utsatta familjer 

Barn som lever i en familj med minst en långtidsarbetslös förälder 

Hållbar tillväxt 

Nystartade företag, antal/1 000 inv, 16-64 år

Nystartade arbetsställen, antal/1000 inv. 16-64 år

Nyckeltal ekologisk hållbarhet

Nyckeltal ekonomisk hållbarhet
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Inledning 
 

I slutet av 1980-talet kom den så kallade Brundtlandrapporten där hållbar utveckling definie-

rades som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande gene-

rationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Begreppet brukar definieras utifrån di-

mensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som, då de samspelar och stödjer 

varandra, förväntas leda till hållbar utveckling.  

 

 

Ekologisk hållbarhet 
Ekologisk hållbarhet kan anses sätta ramarna för de två andra hållbarhetskomponenterna, 

social och ekonomisk hållbarhet. Det handlar om jordens ekosystem och om att långsiktigt be-

hålla dess önskade funktioner, vilket både de sociala och ekonomiska aspekterna är beroende 

av.  

Konkret betyder det att vi behöver skydda och utveckla vår fantastiska natur till gagn för både 

den biologiska mångfalden och besöksnäringen. Vi ska också sträva efter att bryta ett ohåll-

bart och enkelriktat flöde av resurser, råvaror och energi och vi ska ställa om till förnyelsebara 

material och cirkulära försörjningssystem.  

Vi ska också värna de ekosystemtjänster som vi lätt tar för givna. Det är tjänster som naturen 

själv utför och som är förutsättningar för oss människor, t ex pollinering av växter. Vi måste 

därför i vår samhällsplanering och våra aktiviteter beakta dessa. 

För att nå framgång krävs att miljöaspekter är en naturlig del av all verksamhet och att sam-

verkan och dialog fungerar väl. 

 

 

Social hållbarhet 
Den sociala hållbarhetsdimensionen sätter individen och dennes behov, rättigheter, skyldig-

heter och möjligheter, i fokus. Social hållbarhet innefattar således flera aspekter. Bland dessa 

prioriterar vi folkhälsa, trygghet och rättighetsperspektivet.  

Folkhälsa är ett tvärvetenskapligt begrepp som omfattar en befolknings hälsotillstånd och häl-

san i olika grupper av befolkningen. Folkhälsa omfattar fysisk, psykisk och social hälsa. Folk-

hälsoarbetet ska förebygga ohälsa och syfta till att skapa samhälleliga förutsättningar för en 

god hälsa, vilket kräver långsiktighet. Särskilt angeläget är det att hälsan förbättras för de 

grupper som är mest utsatta för ohälsa. Utgångspunkten för folkhälsoarbetet är det nationella 

övergripande folkhälsomålet ”Skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika vill-

kor”.  

Tryggheten utgår från individens upplevelse. Trygghet kan beskrivas som att alla som bor och 

är verksamma i kommunen ska vara trygga i sin vardag och sina sammanhang. Detta förutsät-

ter ett fungerande samhälle där var och en känner sig inkluderad, blir bra bemött och får bra 

information, redskap och verktyg. I Klippans kommun ska vi arbeta med delaktighet och ut-

bildning för att förebygga och lösa trygghetsproblem och för att uppnå en upplevd trygghet 

hos samtliga invånare. 
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Rättighetsperspektivet utgår ifrån det faktum att kommunen är en av de offentliga aktörer som 

har skyldighet att leverera invånarnas rättigheter. Här utgår vi också från att vi är förpliktigade 

till detta utan att göra åtskillnad mellan människor. Det innebär att vi i Klippans kommun 

både internt i egenskap av arbetsgivare och externt gentemot medborgarna ska arbeta rättig-

hetsbaserat och icke-diskriminerande. 

 

Ekonomisk hållbarhet 
Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång 

sikt. Det går också att betrakta den ekonomiska hållbarheten som ett medel för att uppnå eko-

logisk och social hållbarhet.  

För kommunens ekonomi utgår hållbarheten från kraven på god ekonomisk hushållning.  

God ekonomisk hushållning betyder att kommunen inom ramen för budget ska uppnå bästa 

möjliga måluppfyllelse för kommunens samtliga fullmäktigemål.  

Vi ska också sträva efter att den sociala och ekologiska hållbarheten ska speglas i kommunens 

ekonomiska strategier. Klippans kommun ska i upphandling och avtal ta de ekologiska och 

sociala aspekterna i beaktande samt sträva efter etiskt och miljömässigt hållbar konsumtion. 

Kommunen ska också ge goda förutsättningar för människor att starta och utveckla företag i 

kommunen i ett gott företagarklimat. Tillväxt och utveckling ska stimuleras samtidigt som 

människors hälsa och miljön värnas.  

 

 

Avslutning 
Det finns starka och viktiga samband mellan de tre dimensionerna i hållbar utveckling. Mål-

formuleringar och aktiviteter ska ta hänsyn till dessa samband. 

 Denna policy uttrycker en samlad ambition för arbetet med ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet. Insatserna för hållbar utveckling ska omfatta all verksamhet och vi ska samarbeta 

tvärsektoriellt.  
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Syfte och målsättning 

Till grund för kommunens arbete för hållbarhet ligger FN:s globala hållbarhetsmål och de nat-

ionella mål som är kopplade till dessa. 
 

Strategin gäller för mandatperioden 2019-2022 och syftet med den är att realisera kommunens 

Hållbarhetspolicy, antagen av Kommunfullmäktige 2018-01-30. Hållbarhetspolicyn behandlar 

de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Utgångspunkten är att de-

larna ingår i en helhet och att kommunens arbete måste bygga på samordning och integration 

för att förstärka effekterna och nå resultat. 

Hållbarhetsarbetet måste bedrivas med ett långsiktigt perspektiv, baseras på kunskaper och 

engagemang och om möjligt vara evidensbaserat. Målsättningen för hållbarhetsstrategin är att 

utifrån en helhetssyn göra prioriteringar och därefter, med ett tvärsektoriellt arbetssätt, ge-

nomföra uppdrag och aktiviteter som samverkar och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckl-

ing. 

Strategin är indelad i tre huvudavsnitt som motsvarar perspektiven i hållbar utveckling. Varje 

avsnitt avslutas med en prioriteringslista. 

 

Genomförande och ansvar 

Arbetet för att säkerställa ett hållbart Klippan måste genomföras kommunövergripande och 

systematiskt. Den gemensamma förvaltningsplanen som utgår från hållbarhetspolicyn, håll-

barhetsstrategin och kommunstyrelsens hållbarhetsmål är det verktyg som konkretiserar det 

strategin förpliktigar till avseende kommunens hållbarhetsambitioner. Härutöver behöver för-

valtningarnas enskilda förvaltningsplaner och ordinarie verksamhet genomsyras av ett hållbar-

hetsfokus. Kommundirektören och kommunens ledningsgrupp har ansvaret för att ta fram en 

gemensam förvaltningsplan med adekvata insatser och aktiviteter för hela organisationen. An-

svaret för att ta fram förvaltningsplaner för enskilda förvaltningar har förvaltningscheferna. 

Hållbarhetsarbetet behöver systematiskt följas upp inom ramen för kommunens styrmodell. 

Detta sker genom uppföljning av hållbarhetsmål och den gemensamma förvaltningsplanen.  
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Ekologisk hållbarhet 
 

Ekologisk hållbarhet kan anses sätta ramarna för de två andra hållbarhetskomponenterna, 

social och ekonomisk hållbarhet. Kommunens miljöarbete är självbevarande, en fråga om 

överlevnad, men också ett ansvar gentemot kommande generationer. Löser vi inte miljöpro-

blemen idag så får kommande generationer det än svårare att lösa dem i framtiden och dessu-

tom till en betydligt större kostnad. Miljöproblemen är globala och det är viktigt att vi löser 

våra nationella och kommunala miljöproblem utan att orsaka miljö- och hälsoproblem utanför 

Sveriges gränser. 

I Klippan ska vi verka för 

Miljöanpassade transporter 

Miljöanpassad konsumtion och avfallshantering 

Naturvård  

Grönstrukturplanering 

Information och marknadsföring av natur- och friluftsområden 

Både kommunanställda och kommuninvånare behöver vara delaktiga i kommunens miljöar-

bete. Miljöarbetet ska vara en självklar och naturlig del i både i beslut och myndighetsutöv-

ning samt i det dagliga arbetet för alla anställda, både i planering och uppföljning.  

Utgångspunkten för kommunens miljöarbete är att miljösäkra den egna verksamheten men 

också att påverka andra. Det är viktigt att vi som kommun och stor arbetsgivare föregår med 

gott exempel. Kommunens övergripande visioner och strategier måste realiseras i konkreta 

aktiviteter i våra förvaltningsplaner.  

 

Prioriteringar 
 

▪ Slutföra Rönneå-projektet. 

▪ Miljöanpassning av den egna verksamheten 

- Avfallshantering 

- Transporter i tjänsten samt till och från arbetet 

- Naturvårdsanpassad skötsel av kommunens mark 

 

 

▪ Säkra skyddsvärd natur och bilda minst ett naturreservat 

▪ Långsiktigt säkra Klippans som attraktiv stadsmiljö. 
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Social hållbarhet 
 

Social hållbarhet sätter individen i fokus och syftar till att belysa dennes behov, rättigheter 

och skyldigheter. Det är ett brett område varför Klippans kommun har delat in det i de tre de-

larna folkhälsa, rättighetsarbete och trygghetsarbete. Dessa beskrivs nedan var för sig och 

följs därefter av en gemensam prioriteringslista.  

Folkhälsoarbete 
Folkhälsoarbetet ska med ett långsiktigt perspektiv förbättra hälsan för hela befolkningen och 

samtidigt minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Detta som ett led i 

att skapa en hållbar kommun för framtiden där mänskliga resurser skyddas. Syftet är i första 

hand att minska personligt lidande men också att undvika onödiga samhällskostnader. Kom-

munens verksamheter ska verka för att stärka människors egenmakt, så kallad empowerment. 

Arbetet ska bygga på att minska riskfaktorerna vilket kräver ett förebyggande arbete så att 

människor i minsta möjliga mån utsetts för risker för ohälsa. Samtidigt behöver ett arbete bed-

rivas parallellt med att stärka skyddsfaktorer i syfte att möjliggöra hälsofrämjande val för in-

dividen. 

I Klippan ska vi verka för 

Att minska ojämlikheterna i hälsa i kommunen 

Att undvika ohälsa, komplikationer och återfall genom att beakta olika preventiva stadier i 

det förebyggande arbetet 

     Att stimulera samverkan och olika samverkansformer mellan olika aktörer 

Att skapa förutsättningar och möjliggöra hälsosamma levnadsvanor  

Omvärldsbevakning och kunskapsspridning i den egna verksamheten och i befolkningen 

Att insatser i möjligaste mån är inkluderande 

Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt 

minskade skadeverkningar av överdrivet spelande 

 

Folkhälsoarbetet är komplext och har därför bäring på flera områden så som livsvillkor, mil-

jöer, produkter och levnadsvanor. En utgångspunkt för ett framgångsrikt folkhälsoarbete är att 

begreppet beaktas som ett tvärvetenskapligt område och berör samtliga kommunala verksam-

heter. Folkhälsoarbetets strategiska betydelse bör därför vara förankrat i ordinarie nämnder. 

Konsekvenser för hälsan bör också beaktas i politiska beslut. 
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Rättighetsarbete 

Rättighetsarbetet syftar till att skapa ett Klippan där alla lever och verkar med lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter. Invånare såväl som kommunalt anställda ska bemötas utan      

åtskillnad baserat på kön, könsidentitet och uttryck, etnicitet, religion, funktionsförmåga,   

sexuell läggning, ålder, socio-ekonomisk status eller utbildningsnivå.  

Arbetet för lika rättigheter ska utgå ifrån ett normkritiskt perspektiv. Det betyder att          

kommunen löpande ska undersöka vilka normer som råder i vår organisation och vilka      

konsekvenser det får för dem av oss som faller utanför normen. Det ska också anläggas ett   

intersektionellt synsätt vilket kräver en medvetenhet om att olika normer, maktordningar och 

grunder för diskriminering samverkar. Det är också viktigt att ha med sig hur att behandla alla 

lika inte är det samma som att alla får samma förutsättningar. Inte sällan behöver resurser av 

den anledningen omfördelas för att alla målgrupper ska få sina rättigheter tillgodosedda. 

Kommunen behöver genomgående i allt som görs, ställa frågan hur beslut och verksamhet på-

verkar olika människor med olika identiteter och förutsättningar. När normer och strukturer 

exkluderar behöver dessa förändras. 

Demokrati och delaktighet ska vidare vara centrala utgångspunkter. Det innebär att kommu-

nen ska värna om de forum som går att bistå invånarna med för att de ska kunna göra sin röst 

hörd. De som påverkas av kommunens beslut ska i så hög grad som möjligt vara delaktiga i 

beslutsprocessen. Samtidigt som människor får möjlighet att påverka ges de också förutsätt-

ningar att ta ett önskvärt samhällsansvar. Kommunen ska i så hög grad som möjligt vara 

transparant i beslut och arbete. När den som lever och verkar i kommunen upplever sina rät-

tigheter kränkta ska den veta vart den ska vända sig för att framföra sin klagan.  

I Klippan ska vi verka för 

Att diskriminering inte förekommer internt i kommunens organisation och inte heller 

gentemot dem medarbetarna möter i sin profession.  

Att målgruppsanpassa vid behov för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter 

Att de som berörs av kommunens planering, beslut och verksamhet ges förutsättningar att 

bidra med erfarenhet och åsikter.  

Att den kommunala organisationen är transparent med möjlighet till insyn i vilka beslut 

som har fattats och vilka som är ytterst ansvariga. 
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Trygghetsskapande arbete 
 

Trygghet och otrygghet handlar om en känsla inför framtiden, inför vad som kan hända. Den 

som känner sig trygg är inte orolig för vad som kan hända medan den som är otrygg är osäker 

och rädd inför det som väntar.  

Trygghet skapas genom kontinuitet och en förutsägbar framtid genom exempelvis eget bo-

stadsboende, ekonomiskt oberoende, sysselsättning, skolgång och att kunna vara delaktig i det 

som skapar goda förutsättningar för andra att få uppleva samma känsla.  

Målet är att alla kommuninvånare ska ha möjlighet att känna sig trygga. Den upplevda trygg-

heten ska vara hög i kommunen. I det fall man inte satsar på trygghetsarbetet, skapar man 

otrygghet, osäkerhet och utsatthet d.v.s. en sämre folkhälsa. 

Tryggheten utgår från individen. Trygghet handlar bland annat om ett fullvärdigt medborgar-

skap. Att kunna vila i sig själv, orientera sig och behärska sitt liv, att inte vara rädd för att 

kontakta en myndighet, att veta vart man vänder sig för att överklaga ett beslut. Det fullvär-

diga medborgarskapet förutsätter ett fungerande samhälle där man känner sig inkluderad, blir 

bra bemött och får bra information, redskap och verktyg. 

 

Tre nyckelord för att tryggheten skall öka är trovärdighet, bildning och delaktighet. I trovär-

dighet ingår bland annat att stärka kommunens varumärke, skapa tilltro till det som kommu-

nen kommunicerar, samt att ha en fungerande krisberedskap och ett brottsförebyggande ar-

bete, i nära samarbete med polisen.   

 

Medborgarperspektiv och målgruppsanpassat innehåll, är viktiga delar i bildningsarbetet. Vi 

bistår med kunskap, motivationsarbete och mottagaren skapar egen trygghet. 

 
När vi skapar delaktighet i trygghetsarbetet, utgår vi från individen med vad var och en kan 

bidra med. Då har vi delaktighet i arbetet för en trygg och säker kommun. 
 

I Klippan ska vi verka för 

Delaktighet och inflytande över den egna livssituationen och i samhället 

Kunskapsspridning och motivationsarbete med medborgarperspektiv 

Att skapa ökad trovärdighet och stärka kommunens varumärke 

Att utveckla kommunens förmåga att arbeta med trygghetsfrågor i ett bredare sammanhang 
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Prioriteringar social hållbarhet 

Prioriteringarna under social hållbarhet bör vid behov målgruppsanpassas. Barnrättsperspekti-

vet ska beaktas likväl som målgrupper kopplade till samtliga diskrimineringsgrunder som vi 

hittar i svensk lagstiftning, tillsammans med socioekonomisk utsatthet. Att arbeta med riktade 

insatser och att fördela resurser på ett sätt som föranleder jämlik hälsa tillsammans med lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället är en förutsättning. Detta ska göras med 

en intersektionell ansats. Uppsökande verksamhet för att identifiera, säkerställa och hitta lös-

ningar på problemområdena utifrån nedanstående prioriteringar bör vara en ofta tillämpad me-

tod. 

  

▪ ANDT-förebyggande arbete  

▪ Förebygga psykisk ohälsa, främst bland kommunens unga och kommunens anställda  

▪ Främja fysisk aktivitet för unga, med särskilt fokus på resurssvaga grupper, i skol- och 

fritidsverksamhet.  

▪ Allergi- och astmaförebyggande insatser  

▪ Främja ekonomisk och social trygghet med fokus på överskuldsättning  

▪ Sträva efter hög kontinuitet i kommunens verksamheter som möter utsatta brukare 

samt arbeta med ett tydligt brukarperspektiv   

▪ All rekrytering i kommunens organisation ska vara fri från diskriminering 

▪ Arbete med funktionshinderfrågorna utifrån FN:s konvention om rättigheter för perso-

ner med funktionsnedsättning  

▪ Brottsförebyggande arbete  

▪ Krisberedskap 
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Ekonomisk hållbarhet 
En hållbar ekonomi tar hänsyn till ramen för vad jorden tål men innebär också en rättvis för-

delning av jordens resurser till alla. För att uppnå det måste vi satsa annorlunda än idag, bland 

annat genom mer hållbar produktion och konsumtion. Vi måste bevara vårt återstående natur-

kapital och skydda och restaurera viktiga ekosystem och livsmiljöer. Vi kan leda investerings-

strömmar från det som orsakar miljöproblem till lösningarna. Vi kan fatta rättvisa, långsiktiga 

och miljömedvetna beslut om hur vi ska förvalta de resurser vi gemensamt förfogar över. Det 

handlar om att förebygga sociala problem och ohälsa. Fattigdom och utsatthet leder ofta till 

samhällskostnader orsakade av t ex kriminalitet, missbruk och sjukdomar. Det är därför vik-

tigt att satsa på förebyggande insatser inom kommunens verksamheter. 

För att ha utrymme för de omfördelningar och investeringar som kan krävas måste kommunen 

ha en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning. 

 

I Klippan ska vi verka för 
Energibesparing och omställning till förnybara energikällor 

Ansvarsfullt och långsiktigt agerande vid upphandlingar och investeringsbeslut 

Insatser för att förebygga sociala problem och ohälsa 

Samverkan och samarbete för ett kommunalt och regionalt samhällsekonomiskt helhetsper-

spektiv 

Att förvalta skattemedel på ett effektivt och hållbart sätt 

 

Prioriteringar 
 

▪ Fördela resurser till prioriteringar inom ekologisk och social hållbarhet 

▪ Ställa miljökrav och etiska krav i samband med upphandlingar 

▪ Satsa på sociala investeringar för att förebygga utanförskap med risker för missbruk, 

kriminalitet, sjukdomar och medföljande samhällskostnader 

▪ Planera samhället så att näringsliv och arbetsmarknad kan utvecklas i kommunen 

▪ Personalvårdande insatser för hållbart medarbetarskap baserat på analyser av hälsa och 

arbetsmiljö 
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Hållbarhetsstrategi 2018–2022 

10 

 

Förutsättningar och samband 

De tre aspekterna av hållbarhetsbegreppet förutsätter varandra och vi behöver ha samtliga i 

åtanke för att lyckas med att skapa ett hållbart Klippan. Nedan finns tre prioriteringar som har 

likvärdig och särskild bäring på hållbarhetsarbetet. De kan också betraktas som förutsätt-

ningar för att arbetet över huvud taget ska vara görligt.   

▪ Implementering av verktyg för att säkerställa att all vår verksamhet från beslut och 

planering till genomförande och uppföljning ska genomsyras av samtliga aspekter av 

hållbarhetsperspektivet.   

▪ Kommunicera hållbarhetsarbetet för att skapa trovärdighet och delaktighet hos oss 

själva och våra invånare. 

▪ Utveckla dialog för ökat engagemang hos invånarna, näringslivet och civilsamhället. 
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

2021-09-08 

§93 

Återinföra månadsavgift för kommunal hemsjukvård 
2021/389 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har i maj 2021 beslutat om att föreslå kommunfullmäktige att återinföra 
månadsavgift för kommunal hemsjukvård och att fastställa månadsavgiften till 300 kr/månad, 
samt att månadsavgiften från och med 2022 årligen uppräknas enligt KPI med basår december 
2019. 

Anledningen till socialnämndens förslag är att förvaltningen, efter det senaste beslutet om 
taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde, har haft svårigheter att verkställa 
beslutet om besöksavgift och beviljats uppskov med att införa den nya besöksavgiften. I 
praktiken har förvaltningen således aldrig frångått den månadsavgift som gällde t.o.m. 
december 2020. 
 
För närvarande debiteras brukare inom hemsjukvården en fast avgift på 259 kr/månad. 
Den som har enstaka besök från arbetsterapeut eller sjukgymnast t.ex. i samband med 
förskrivning av hjälpmedel, och inte redan betalar månadsavgiften, debiteras 259 kr den 
månad som besöket/förskrivningen sker. På så sätt uppgår brukarens sammanlagda 
kostnad för hemsjukvård till maximalt 259 kr/månad. 
 
Hemsjukvårdsavgiften omfattas av högkostnadsskyddet för hemtjänst, den så kallade 
maxtaxan. Det innebär att den sammanlagda avgiften för hemtjänst- och 
hemsjukvårdsinsatser aldrig får överstiga den enskildes fastställda maxavgift. 
 
Förvaltningen föreslår att besöksavgiften avskaffas, att månadsavgift återinförs och att 
avgiften fastställs till 300 kr/månad. Förslaget utgör en harmonisering med 
socialnämndens övriga taxor samt kringliggande kommuners avgift för hemsjukvård. 
 
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde framkom det att det i underlaget inte är 
tydligt att en månadsavgift inte ska utgå ifall man inte har en insats. Till kommunstyrelsens 
sammanträde hade detta undersökta och på sammanträdet klargjorts att månadsavgift inte 
utgår ifall man inte har en insats. 
 

Beslutsunderlag 
KSAU § 128/2021 
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-07-21 
Socialnämnden 2021-05-19 § 42 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-11 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

2021-09-08 

att återinföra månadsavgift för kommunal hemsjukvård och att fastställa månadsavgiften till 
300 kr/månad samt, 

att månadsavgiften från och med 2022 årligen uppräknas enligt KPI med basår december 
2019 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 

§128 

Återinföra månadsavgift för kommunal hemsjukvård 
2021/389 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har i maj 2021 beslutat om att föreslå kommunfullmäktige att återinföra 
månadsavgift för kommunal hemsjukvård och att fastställa månadsavgiften till 300 kr/månad, 
samt att månadsavgiften från och med 2022 årligen uppräknas enligt KPI med basår december 
2019. 

Anledningen till socialnämndens förslag är att förvaltningen, efter det senaste beslutet om 
taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde, har haft svårigheter att verkställa 
beslutet om besöksavgift och beviljats uppskov med att införa den nya besöksavgiften. I 
praktiken har förvaltningen således aldrig frångått den månadsavgift som gällde t.o.m. 
december 2020. 
 
För närvarande debiteras brukare inom hemsjukvården en fast avgift på 259 kr/månad. 
Den som har enstaka besök från arbetsterapeut eller sjukgymnast t.ex. i samband med 
förskrivning av hjälpmedel, och inte redan betalar månadsavgiften, debiteras 259 kr den 
månad som besöket/förskrivningen sker. På så sätt uppgår brukarens sammanlagda 
kostnad för hemsjukvård till maximalt 259 kr/månad. 
 
Hemsjukvårdsavgiften omfattas av högkostnadsskyddet för hemtjänst, den så kallade 
maxtaxan. Det innebär att den sammanlagda avgiften för hemtjänst- och 
hemsjukvårdsinsatser aldrig får överstiga den enskildes fastställda maxavgift. 
 
Förvaltningen föreslår att besöksavgiften avskaffas, att månadsavgift återinförs och att 
avgiften fastställs till 300 kr/månad. Förslaget utgör en harmonisering med 
socialnämndens övriga taxor samt kringliggande kommuners avgift för hemsjukvård. 
 
Dagens sammanträde 
På sammanträdet framkommer det att det i underlaget inte är tydligt att en månadsavgift inte 
ska utgå ifall man inte har en insats. 
 

Beslutsunderlag 
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-07-21 
Socialnämnden 2021-05-19 § 42 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-11 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

____

62



                  Tjänsteskrivelse          2021-07-01 
 
 
Kommunstyrelsen 
 

Återinföra månadsavgift för kommunal hemsjukvård 
2021/389 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har i maj 2021 beslutat om att föreslå kommunfullmäktige att återinföra 
månadsavgift för kommunal hemsjukvård och att fastställa månadsavgiften till 300 kr/månad, 
samt att månadsavgiften från och med 2022 årligen uppräknas enligt KPI med basår december 
2019. 

Anledningen till socialnämndens förslag är att förvaltningen, efter det senaste beslutet om 
taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde, har haft svårigheter att verkställa 
beslutet om besöksavgift och beviljats uppskov med att införa den nya besöksavgiften. I 
praktiken har förvaltningen således aldrig frångått den månadsavgift som gällde t.o.m. 
december 2020. 
 
För närvarande debiteras brukare inom hemsjukvården en fast avgift på 259 kr/månad. 
Den som har enstaka besök från arbetsterapeut eller sjukgymnast t.ex. i samband med 
förskrivning av hjälpmedel, och inte redan betalar månadsavgiften, debiteras 259 kr den 
månad som besöket/förskrivningen sker. På så sätt uppgår brukarens sammanlagda 
kostnad för hemsjukvård till maximalt 259 kr/månad. 
 
Hemsjukvårdsavgiften omfattas av högkostnadsskyddet för hemtjänst, den så kallade 
maxtaxan. Det innebär att den sammanlagda avgiften för hemtjänst- och 
hemsjukvårdsinsatser aldrig får överstiga den enskildes fastställda maxavgift. 
 
Förvaltningen föreslår att besöksavgiften avskaffas, att månadsavgift återinförs och att 
avgiften fastställs till 300 kr/månad. Förslaget utgör en harmonisering med 
socialnämndens övriga taxor samt kringliggande kommuners avgift för hemsjukvård. 
 
 

Beslutsunderlag 
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-07-21 
Socialnämnden 2021-05-19 § 42 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-11 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
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                  Tjänsteskrivelse          2021-07-01 
 

att återinföra månadsavgift för kommunal hemsjukvård och att fastställa månadsavgiften till 
300 kr/månad samt, 

att månadsavgiften från och med 2022 årligen uppräknas enligt KPI med basår december 
2019. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 

Kristina Baron   
Kommunsekreterare  
  

Tomas Rikse 
Kommundirektör
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PROTOKOLL
Socialnämnden

2021-05-19

1(2)

§42

Förslag om att återinföra månadsavgift för kommunal hemsjukvård
SN 2021.0123

Ärendet

I samband med det senaste beslutet om taxor och avgifter inom socialnämndens
ansvarsområde, infördes besöksavgift för insatser inom kommunal hälso- och sjukvård,
hemsjukvård. Besöksavgiften omfattar alla besök som utförs av legitimerad personal,
d.v.s. sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. Avgiften uppgår till
200 kr/besök, max 900 kr per månad.

Kommunal hälsosjukvård beviljas enligt tröskelprincipen. Den som inte kan ta sig själv
eller med hjälp till vårdcentralen och är i behov av insatser enligt Hälsosjukvårdslagen,
HSL, kan få kommunal hälsosjukvård. Insatserna utförs av legitimerad personal eller på
delegation av legitimerad personal.

Förvaltningen har haft svårigheter att verkställa beslutet om besöksavgift och beviljats
uppskov med att införa den nya besöksavgiften. I praktiken har förvaltningen således
aldrig frångått den månadsavgift som gällde t.o.m. december 2020.

För närvarande debiteras brukare inom hemsjukvården en fast avgift på 259 kr/månad.
Den som har enstaka besök från arbetsterapeut eller sjukgymnast t.ex. i samband med
förskrivning av hjälpmedel, och inte redan betalar månadsavgiften, debiteras 259 kr den
månad som besöket/förskrivningen sker. På så sätt uppgår brukarens sammanlagda
kostnad för hemsjukvård till maximalt 259 kr/månad.

Hemsjukvårdsavgiften omfattas av högkostnadsskyddet för hemtjänst, den så kallade
maxtaxan. Det innebär att den sammanlagda avgiften för hemtjänst- och
hemsjukvårdsinsatser aldrig får överstiga den enskildes fastställda maxavgift.

Förvaltningen föreslår att besöksavgiften avskaffas, att månadsavgift återinförs och att
avgiften fastställs till 300 kr/månad. Förslaget utgör en harmonisering med
socialnämndens övriga taxor samt kringliggande kommuners avgift för hemsjukvård.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse SN2021.0123-1
Bilaga SN 2021.0123-2

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

2021-05-19

2(2)

Beslut

Socialnämnden föreslår till kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige att
besluta

Att återinföra månadsavgift för kommunal hemsjukvård och att fastställa månadsavgiften
till 300 kr/mån.

Att månadsavgiften från och med 2022 årligen uppräknas enligt KPI med basår december
2019.

Lars Johan Forsberg (C) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Datum

210511
Ert datum

Beteckning

Er beteckning

Förslag om att återinföra månadsavgift för kommunal hemsjukvård

Ärendet

Bakgmnd
I samband med det senaste beslutet om taxor och avgifter inom socialnämndens
ansvarsområde, infördes besöksavgift för insatser inom kommunal hälso- och
sjukvård, hemsjukvård. Besöksavgiften omfattar alla besök som utförs av legitimerad
personal, d.v.s. sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.
Avgiften uppgår till 200 kr/besök, max 900 kr per månad.

Kommunal hälsosjukvård beviljas enligt tröskelprincipen. Den som inte kan ta sig
själv eller med hjälp till vårdcentralen och är i behov av insatser enligt
Hälsosjukvårdslagen, HSL, kan få kommunal hälsosjukvård. Insatserna utförs av
legitimerad personal eller på delegation av legitimerad personal.

Förvaltningen har haft svårigheter att verkställa beslutet om besöksavgift och
beviljats uppskov med att införa den nya besöksavgiften. I praktiken har
förvaltningen således aldrig frångått den månadsavgift som gällde t.o.m. december
2020.

För närvarande debiteras bmkare inom hemsjukvården en fast avgift på 259
kr/månad. Den som har enstaka besök från arbetsterapeut eller sjukgymnast t.ex. i
samband med förskrivning av hjälpmedel, och inte redan betalar månadsavgiften,
debiteras 259 kr den månad som besöket/förskrivningen sker. På så sätt uppgår
brukarens sammanlagda kostnad för hemsjukvård till maximalt 259 kr/månad.

Hemsjukvårdsavgiften omfattas av högkostnadsskyddet för hemtjänst, den så kallade
maxtaxan. Det innebär att den sammanlagda avgiften för hemtjänst- och
hemsjukvårdsinsatser aldrig får överstiga den enskildes fastställda maxavgift.

Förvaltningen föreslår att besöksavgiften avskaffas, att månadsavgift återinförs och
att avgiften fastställs till 300 kr/månad. Förslaget utgör en harmonisering med
socialnämndens övriga taxor samt kringliggande kommuners avgift för hemsjukvård.

Tydlighet för brukaren
Kommunal hemsjukvård omfattar en mängd olika insatser. Innehållet anpassas efter

Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. 0435-280 00. kommun@klippan.se. www.klippan.se
Bankgiro: 991-2122. Org nr: 212000-0928
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den enskildes behov, och vad som inryms i begreppet kommunal hemsjukvård skiljer
sig därför åt från brukare till brukare. I en del fall handlar det om överlämning av
läkemedel och i andra fall om mer avancerade åtgärder. En del brukare har många
besök per månad, men där varje besök inte är särskilt tidskrävande. Andra brukare
har sällan besök, men där varje besök tar längre tid. Därutöver utför den legitimerade
personalen arbetsuppgifter som är direkt relaterade till bmkaren men som inte
innebär ett fysiskt besök hemma hos denne. En avgift baserad på antalet besök blir,
därför orättvis.

En del hälso- och sjukvårdsinsatser delegeras dessutom till omvårdnadspersonal, och
deras besök hos brukaren är således inte ett besök av legitimerad personal, och skulle
inte generera en besöksavgift. I vissa fall kan samma arbetsuppgift ena gången
utföras av legitimerad personal och nästa gång av omvårdnadspersonal på delegation.
Det första skulle medföra en besöksavgift men inte det andra.

Det bör vara enkelt för den enskilde att förstå och förutse den avgift som
förvaltningen debiterar. Det är förvaltningens uppfattning att en månadsavgift är
tydligare och mer förutsägbar än en besöksavgift.

Hemsjukvårdsavgift i andra kommuner
Flertalet nordvästskånska kommuner tillämpar månadsavgift för kommunal
hemsjukvård. Avgiften uppgår till mellan 175 och 500 kr/månad och är i vissa fall
kombinerad med en löpande abonnemangsavgift för hjälpmedel (se sammanställning
nedan). Höganäs kommun som tidigare haft besöksavgift, har i april 2021 övergått
till en månadsavgift. Som skäl för detta anges minskad administration för såväl
handläggare som utförare och större tydlighet för brukaren. Bland koinmunerna inom
Familjen Helsingborg, är det endast Svalövs kommun som tillämpar besöksavgifit för
insatser utförda av legitimerad personal eller personal med utökat hälso- och
sjukvårdsansvar. Besöksavgiften har i detta fall kombinerats med att delegerade
hälso- och sjukvårdsinsatser debiteras enligt hemtjänsttaxa.

Sammanställning av avgift för hemsjukvård:

Kommun Aktuell avgift för kommunal hemsjukvård
Båstad 282 kr/mån (+ 68 kr/mån för hjälpmedelsabonnemang)
Ängelholm 250 kr mån (+ 60 kr/mån för hjälpmedelsabonnemang)
Orkelljunga 300 kr/mån
Bjuv 175 kr/mån (+ 60 kr/mån i hjälpmedelsabonnemang)
Åstorp 300 kr/mån
Höganäs 600 kr/mån
Perstorp 300 kr/mån
Helsingborg 500 kr/mån (+ 65 kr/mån i hjälpmedelsabonnemang)
Landskrona 250 kr/mån
Svalöv 350 kr/besök

Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. 0435-280 00. kommun@klippan.se. www.klippan.se
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Administrativa fördelar med månadsavgift
Att återgå till månadsavgiften innebär administrativa fördelar för både den
legitimerade personalen och för avgiftshandläggarna. I det nya verksamhetssystemet
som införs ijimi 2021, saknas koppling mellan hälso- och sjukvårdsmodulen och
avgiftsmodulen. All rapportering av utförda insatser måste således ske genom
meddelanden från den legitimerade personalen till avgiftshandläggaren. Risken att
rapportering glöms bort eller prioriteras bort är påtaglig. Variation i antalet besök per
månad gör dessutom att avgiften måste omräknas varje månad.

Tillämpande av månadsavgift innebär att den legitimerade personalen endast behöver
meddela avgiftshandläggaren när brukaren skrivs in eller skrivs ut ur hemsjukvården.
Däremellan debiteras månadsavgiften löpande. Med besöksavgift måste den
legitimerade personalen varje månad sammanställa hur många besök som gjorts hos
respektive brukare under den gångna månaden och rapportera till
avgiftshandläggaren som i sin tur registrerar antalet besök på brukaren och räknar om
avgiften. Med ca 300 brukare inskrivna i hemsjukvården bedöms en sådan hantering
inte vara kostnadseffektiv då tidsåtgången för sammanställning, rapportering och
omräkning är oproportionerlig stor och tar tid från arbetet med brukarna.

Ekonomiska konsekvenser

Sett till förvaltningens intäkter, bedöms de ekonomiska konsekvenserna av att
återinföra månadsavgift i stället för besöksavgift, bli små eftersom majoriteten av
brukarna i hemsjukvården också har andra hemtjänstinsatser. För många brukare
skulle en förändrad avgift inte innebära någon förändring alls i total avgift, eftersom
de redan debiteras sitt maximala avgiftsutrymme.

Förvaltningen har identifierat tre grupper av brukare som kan påverkas mest av
förändringen:
l) Den grupp av bmkare som har flera besök per månad av legitimerad personal, men
som inte har hemtjänst eller bara få hemtjänstinsatser. Dessa brukare skulle med
besöksavgift debiteras upp till 900 kr/mån för hemsjukvård, beroende på antal
besök/mån. Med månadsavgift begränsas denna avgift till 300 kr/månad.

2) Den grupp av brukare som har hemsjukvård men där insatserna vanligtvis utförs
av omvårdnadspersonal på delegation. Dessa brukare skulle med besöksavgift bara
betala avgift vid de tillfällen de har besök av legitimerad personal, inte alls för
delegerade besök. Om den föreslagna månadsavgiften innebär en höjning i
förhållande till besöksavgift beror på antalet besök per månad av legitimerad
personal. Vid ett besök per månad skulle brukaren debiteras 200 kr i besöksavgift,
vid två besök per månad, 400 kr upp till maximalt 900 kr. Med månadsavgift
begränsas denna avgift till 300 kr/månad.

3) Den grupp av brukare som bara har enstaka besök av legitimerad personal, t.ex. i
samband med utprovning av hjälpmedel. Dessa brukare skulle med besöksavgift
debiteras 200 kr/besök. Utprovning av hjälpmedel genererar 1-2 besök, dvs 200-400
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kr. Med föreslagen månadsavgift debiteras de i stället månadsavgift, 300 kr, den
månad som utprovningen sker.

Exempel:
Ingen förändring av total avgift
Brukare A, Alma, har daglig hjälp med överiämning av läkemedel och viss hemtjänst
(trygghetslarm, städ och tvätt varannan vecka och inköp varje vecka). Det är
omvårdnadspersonal som överlämnar läkemedel, men sjuksköterskan gör besök ca l
gång/månad. Almas avgiftsutrymme har tidigare fastställts till 1400 kr. Avgiften för
trygghetslarm, städ, tvätt och inköp uppgår till 1803 kr/mån. Almas övriga insatser
överstiger således redan heimes avgiftsutrymme och det spelar därför ingen roll om
förvaltningen debiterar månadsavgift (300 kr) eller besöksavgift (200 kr/besök).
Almas totala avgift blir, efter reducering till avgiftsutrymmet, ändå 1400 kr.

Brukare med flera hemsjukvårdsbesök per månad
Brukare B, Bertil, har besök av sjuksköterska varje vecka. Hans avgiftsutrymme har
tidigare fastställts till 2139 kr/mån. Utöver hemsjukvården har han ett trygghetslarm.
Avgiften för trygghetslarm uppgår till 251 kr/mån. Kvar av avgiftsutrymmet firms
därmed 1888 kr. Med besöksavgift debiteras Bertil 800 kr för hemsjukvård (4 besök
å 200 kr = 800 kr), och hans totala avgift blir 1051 kr/mån. Med månadsavgift
debiteras han 300 kr för hemsjukvård och hans totala avgift blir 551 kr.

Utprovning av hjälpmedel till brukare utan andra insatser
Brukare C, Carin, har varken hemtjänst eller trygghetslarm, men arbetsterapeuten
provar ut en rollator till Carin. Hennes avgiftsutrymme har fastställts till 2139 kr.
Med besöksavgift debiteras hon 200 kr för arbetsterapeutens utprovning om den kan
genomföras vid ett och samma besök. Med månadsavgift debiteras hon istället 300 kr
för utprovningen.

Uppräkning av hemsjukvårdsavgiften
Förvaltningen föreslår att månadsavgiften för hemsjukvård uppräknas årligen och att
uppräkningen samordnas med uppräkningen av avgifter för övriga insatser, det vill
säga enligt Konsumentprisindex (KPI) med basår december 2019. En samordning
underlättar uppräkningsprocessen men blir också tydligare för brukaren eftersom alla
årliga avgiftsförändringar då görs med samma procentsats. Första uppräkning
föreslås göras år 2022.

Agneta Hugander
Socialchef

Anne Sögaard
Myndighetschef

Cecilia Ekelund

Avgiftshandläggare

':ir för utt skriva l\)fslay til! hc-

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

70



  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 

2021-09-08 

§94 

Svar på revisionsrapport gällande beredskap för säkerställd 
dricksvattenproduktion samt kommunens gatuunderhåll 
2021/401 

Beskrivning av ärendet 
Revisionen har granskat kommunens beredskap för säkerställd dricksvattenproduktion samt 
granskning av kommunens gatuunderhåll. Syftet med granskningen är dels att bedöma 
huruvida kommunen säkerställt en säker och långsiktig dricksvattenhantering till 
medborgarna. Dels ingår att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ett tillräckligt 
underhåll eller om det finns risker som kan innebära ett ineffektivt resursutnyttjande och 
kostnadsfördyringar. Revisionen sammanfattar sina slutsatser i 6 punkter. 

Revisionen önskar yttrande från kommunstyrelsen med anledning av resultatet i 
granskningen. 

Teknisk chef har skrivit ett yttrande, som säger att man ställer sig bakom revisionens 
slutsatser och kommer verka för långsiktig planering och samordning. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 130/2021 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef 2021-08-06 
Förslag till yttrande - Granskning av beredskap för säkerställd dricksvattenproduktion samt 
granskning av kommunens gatuunderhåll, 2021-08-06 
Granskning av beredskap för säkerställd dricksvattenproduktion samt granskning av 
kommunens gatuunderhåll 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att yttra sig i enlighet med tekniska förvaltningens förslag till yttrande, 2021-08-06 

Beslut skickas till 
Revisionen 
Teknisk chef 

____
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  PROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-18 

§130 

Svar på revisionsrapport gällande beredskap för säkerställd 
dricksvattenproduktion samt kommunens gatuunderhåll 
2021/401 

Beskrivning av ärendet 
Revisionen har granskat kommunens beredskap för säkerställd dricksvattenproduktion samt 
granskning av kommunens gatuunderhåll. Syftet med granskningen är dels att bedöma 
huruvida kommunen säkerställt en säker och långsiktig dricksvattenhantering till 
medborgarna. Dels ingår att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ett tillräckligt 
underhåll eller om det finns risker som kan innebära ett ineffektivt resursutnyttjande och 
kostnadsfördyringar. Revisionen sammanfattar sina slutsatser i 6 punkter. 

Revisionen önskar yttrande från kommunstyrelsen med anledning av resultatet i 
granskningen. 

Teknisk chef har skrivit ett yttrande, som säger att man ställer sig bakom revisionens 
slutsatser och kommer verka för långsiktig planering och samordning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef 2021-08-06 
Förslag till yttrande - Granskning av beredskap för säkerställd dricksvattenproduktion samt 
granskning av kommunens gatuunderhåll, 2021-08-06 
Granskning av beredskap för säkerställd dricksvattenproduktion samt granskning av 
kommunens gatuunderhåll 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att yttra sig i enlighet med tekniska förvaltningens förslag till yttrande, 2021-08-06 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

____
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                  Tjänsteskrivelse          2021-08-06 
 
 
Kommunstyrelsen 
 

Granskning av beredskap för säkerställd dricksvattenproduktion 
samt granskning av kommunens gatuunderhåll 
2021/401 

Beskrivning av ärendet 
Förslag till yttrande gällande granskning av kommunens beredskap för säkerställd 
dricksvattenproduktion samt granskning av kommunens gatuunderhåll. Syftet med 
granskningen är dels att bedöma huruvida kommunen säkerställt en säker och långsiktig 
dricksvattenhantering till medborgarna. Dels ingår att bedöma om kommunstyrelsen har 
säkerställt ett tillräckligt underhåll eller om det finns risker som kan innebära ett ineffektivt 
resursutnyttjande och kostnadsfördyringar. Revisionen sammanfattar sin slutsatser i 6 punkter. 

Hållbar utveckling 
Inte aktuellt 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef 2021-08-06 
Förslag till yttrande - Granskning av beredskap för säkerställd dricksvattenproduktion samt 
granskning av kommunens gatuunderhåll 
Granskning av beredskap för säkerställd dricksvattenproduktion samt granskning av 
kommunens gatuunderhåll 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att yttra sig i enlighet med tekniska förvaltningens förslag till yttrande. 

Beslut skickas till 
Tekniska förvaltningen 

Hanna Holm   Teknisk chef  
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                  Tjänsteskrivelse          2021-08-06 
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 2021-08-06 Yttrande/utredning/PM
 

 

 

 

Yttrande - Granskning av beredskap för säkerställd 
dricksvattenproduktion samt granskning av kommunens gatuunderhåll 
2021/401 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom revisionens slutsatser och kommer framåt verka för 
långsiktig planering och samordning. Kommunstyrelsen kommer även verka för att relevanta 
planer genomförs och efterlevs samt att resurser kopplade till planernas genomförande 
prioriteras. 
 
 
 
Hanna Holm 
Teknisk chef 
Tekniska förvaltningen 
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                  Tjänsteskrivelse          2021-09-16 
 
 
Kommunstyrelsen 

Fyllnadsval av revisor efter Hans Emanuelsson (S) 
2021/371 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-28 att befria Hans Emanuelsson från uppdraget som 
revisor samt att bordlägga valet av ny revisor.  
 

Beslutsunderlag 
KF § 84/2021 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ny kommunrevisor för innevarande mandatperiod utse NN. 

Beslut skickas till 
Revisionen 
Kansliet för uppdatering i förtroendemannaregistret 

Kristina Baron   
Kommunsekreterare  
  

Tomas Rikse 
Kommundirektör
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  PROTOKOLL  
Kommunfullmäktige 

2021-06-28 

§84 

Avsägelse från Hans Emanuelsson (S) av uppdrag som 
kommunrevisor 
2021/371 

Beskrivning av ärendet 
Hans Emanuelsson (S) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som kommunrevisor. 

Beslutsunderlag 
Hans Emanuelssons avsägelse 2021-06-21 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att befria Hans Emanuelsson från uppdraget som kommunrevisor, samt 
 
att bordlägga valet av ny kommunrevisor. 
 
Beslut skickas till 
Hans Emanuelsson 
Revisionen 
Kansliavdelningen 

____
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                  Tjänsteskrivelse          2021-09-16 
 
 
Kommunstyrelsen 

Begäran om avsägelse från Anna-Karin Johansson (M) från uppdrag 
som ersättare i socialnämnden samt fyllnadsval 
2021/457 

Beskrivning av ärendet 
Anna-Karin Johansson (M) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden.  
 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Anna-Karin Johansson, 2021-08-07 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att befria Anna-Karin Johansson från uppdraget som ersättare i socialnämnden, 

att till ny ersättare i socialnämnden utse NN. 

Beslut skickas till 
Anna-Karin Johansson 
Socialnämnden 
Kansliet (för uppdatering i förtroendemannaregistret) 

Kristina Baron   
Kommunsekreterare  
  

Tomas Rikse 
Kommundirektör
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                  Tjänsteskrivelse          2021-09-16 
 
 
Kommunstyrelsen 

Fråga från Vår Framtid - Klippan gällande bidrag till föreningar 
2021/370 

Beskrivning av ärendet 
Kenneth Dådring (VF) har i juni lämnat följande fråga till kultur- och fritidsnämndens 
ordförande: 

”På fullmäktigemötet 210524 beslutades att partistöd, dvs ersättning till alla de politiska 
föreningarna skulle betalas ut. Detta trots att de underlag som fullmäktigeförsamlingen 
tidigare beslutat skulle medfölja, i mycket stora delar saknades.  
Fråga: Föranleder detta beslut att alla övriga drygt 100 föreningar i kommunen från och med 
nu också lika lättvindigt som de politiska föreningarna, kan få ut sina bidrag?” 

Beslutsunderlag 
Fråga från Kenneth Dådring (VF), 2021-06-09 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att notera kultur- och fritidsnämndens ordförandens svar i ärendet. 

Beslut skickas till 
  

Kristina Baron   
Kommunsekreterare    
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  2021-06-09 

 

VÅR FRAMTID - KLIPPAN 

 

 

Fråga till Kultur & Fritidsnämndens ordförande: 

 

 

På fullmäktigemötet 210524 beslutades att partistöd, dvs ersättning till alla de politiska föreningarna 

skulle betalas ut. Detta trots att de underlag som fullmäktigeförsamlingen tidigare beslutat skulle 

medfölja, i mycket stora delar saknades. 

Fråga: Föranleder detta beslut att alla övriga drygt 100 föreningar i kommunen från och med nu också 

lika lättvindigt som de politiska föreningarna, kan få ut sina bidrag? 

 

 

 

_______________________________ 

Kenneth Dådring, Vår Framtid-Klippan 
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                  Tjänsteskrivelse          2021-09-10 
 
 
Kommunstyrelsen 

Motion från Johan Bengtsson (MP) gällande att inrätta ett klimatråd 
i nordvästra Skåne 
2021/507 

Beskrivning av ärendet 
Johan Bengtsson (MP) har lämnat in en motion där han yrkar att kommunstyrelsen ska få 
uppdraget att verka för ett klimatråd i nordvästra Skåne, möjligen inom samarbetet Familjen 
Helsingborg. 
 

Beslutsunderlag 
Motion från Johan Bengtsson, inkommen 2021-09-10 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige belsutar 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kristina Baron   
Kommunsekreterare  
  

Tomas Rikse 
Kommundirektör
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