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§ 105

Kurser och konferenser 2017 
KS 2017.0003

Ärendet
Följande kurser och inbjudningar föreligger:

Svalövs kommun- inbjudan till överläggningar avseende Årsredovisning
Söderåsens Miljöförbund, Svalöv 2017-09-04

Region Skåne/Regionala utvecklingsnämnden- Informationsmöte kring
infrastruktursatsningar i Skåne, Malmö 2017-09-04

Finsam- inbjudan till heldagsaktivitet kring framtida samverkan,
Örkelljunga 2017-10-06
 
Region Skåne- Planeringssamverkan hösten 2017
 
Strukturbild för Skåne- inbjudan till det andra strukturbildsseminariet i serien om
Sverigeförandlingen, Eslöv 2017-09-28
 
Sveriges byggindustrier- Årlig träff med tema upphandling och
kompetensförsörjning (nbjudan skickas ut under september månad), 2017-10-26.
 
Beslutsunderlag
Kurser och inbjudningar.

Arbetsutskottets beslut
1. Godkänner deltagande för Kerstin Persson vid överläggningar avseende
    Årsredovisning Söderåsens Miljöförbund i Svalöv 2017-09-04.
2. Godkänner deltagande för Kerstin Persson vid Informationsmöte
    kring infrastruktursatsningar i Skåne i  Malmö 2017-09-04.
3. Godkänner deltagande för Johan Pettersson och Boris Svensson vid
    Finsams heldagsaktivitet kring framtida samverkan i Örkelljunga 2017-10-06.
4. Godkänner deltagande för Kenneth Dådring vid Årlig träff med tema upphandling
    och kompetensförsörjning, 2017-10-26
_____
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§ 106

Begäran om planbesked samt planuppdrag avseende fastigheten 
Lommen 14 
KS 2017.0660

Ärendet
Bostadsrättsföreningen Lommen i Ljungbyhed ansöker om planbeseked för ändring av 
detaljplanen för fastigheten Lommen 14. Planen anger idag "Kontor, hotell och 
semester/turistlägenheter" vilket föreningen vill ändra till bostadsändamål.
Plangruppen har diskuterats frågan och ställer sig positiv till ansökan. Planändringen 
bedöms kunna antas mot slutet av 2018 förutsatt att inget oförutsett sker. Kostnaden för 
planarbetet beräknas enligt taxa till 94 500 kr och regleras genom avtal om 
planersättning.

I oktober 2000 slöt staten genom Bostadsdelegationen och Klippans kommun ett avtal där 
kommunen åtog sig att avveckla 288 bostäder mot ett bidrag på 23,5 miljoner. En av 
fastigheterna som ingick i avvecklingsplanerna var Lommen 14 i Ljungbyhed med knappt 
30 bostäder.

År 2005 slöts ett nytt avtal om att undanta 76 lägenheter i Ljungbyhed, bland andra
Lommen 14, och kommunen återbetalade då 4, 7 miljoner för de uteblivna avvecklings-
kostnaderna. Fastigheten hade då överlåtits till bostadsrättföreningen och detaljplanen 
ändrats för att inte tillåta permanentboende.

Beslutsunderlag
Plangruppens skrivelse 2017-08-08.
Kartskiss, bilaga Au § 106/17.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Arbetsutskottet ställer sig positiv till ansökan om planbesked med
    förväntat antagande senare delen av 2018.
2. Uppdrar åt Plan- och byggavdelningen att revidera detaljplanen för Lommen 14.
3. Uppdrar till plangruppen att ta kontakt med övriga bostadsrättsföreningarna där
    detaljplanen idag anger "Kontor, hotell och semester/turistlägenheter" för att
    undersöka om eventuell intresse finns för ändring av detaljplan till "Bostadsändamål".
_____
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§ 107

Byggnation av Attefallshus på fastigheten Pantern 15 
KS 2017.0656

Ärendet
Den av kommunen ägda fastigheten Pantern 15 på Idrottsvägen 9 består idag av
en villa som är uppdelad i två lägenheter. Dessa används idag inom kommunens
bosättningsuppdrag. Då fastigheten är relativt stor är det motiverat att förtäta den
ytterligare genom att placera ett så kallat Attefallshus på tomten. Detta kommer då
att utgöra ännu en bostad, lämplig för en eller två personer.

Ett annat syfte är att öka värdet på fastigheten inför en framtida försäljning. Ett troligt 
scenario är att en framtida köpare ser fastigheten som en hyresfastighet snarare än ett
eget boende vilket skulle öka dess värde.

Ytterligare en anledning till att uppföra ett Attefallshus skulle vara att skapa en testbädd 
för ett eventuellt bygg- och valideringsprojekt vilket kan genomföras i samarbete med 
gymnasieskolans byggprogram.
 
Beslutsunderlag
Flyktingsamordnare Jonathan Vikstens skrivelse 2017-08-02.
Budgetförslag, bilaga Au § 107/17.
Offert, bilaga Au § 107/17.
 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Medger kommunledningsförvaltningen att inom ramen för bifogad
    kalkyl uppföra Attefallshuset Jabo flex 25 på fastigheten Pantern 15.
2. Finansiering sker via det statsbidrag om 40 Mkr som kommunen erhöll
    för flyktingrelaterade frågor under 2016.
_____
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Budgetkalkyl för nybyggnation av Attefallshus på Panter  

Huset: 
Byggsats 69 695
Tillbehör 25 995
Tillbehör Plåtsats/takavvattning 9 995
Eventuellt extra takbeklädnad* 10 000

Inredning
Badrum * 50 000
Kök 30 000

Grundarbeten
Platta 41 250
Kulvert för vatten och avlopp (20 meter)* 25 000
Kulvert för el* 5 600

VVS installation samt rördragning* 50 000
(värmekulvert 1200 kr/meter, uppskattningsvis 5 meter, samt 20 
timmar arbete för installationen)
Dragning av el-kabel samt installation av extra el-mätare* 5 000

Internet
Anslutning av fiber 3 000

Uppvärmning 14 500

Serviceanmälan
Lägenhetsanmälan 20 000

Summa 360 035

Avskrivning per månad under 10 års tid 3000,292

Övrigt

Angående taxeringskod: en ny taxering kommer att göras av 
skatteverket under 2018, om det är så att fastigheten ska ha 
en ny beteckning så kommer det att framgå av denna 
inventering. Kommunen behöver ej vidta åtgärder i nuläget. 
Troligtvis ändras fastighetsbeteckningen inte och 
Attefallshuset får en egen taxeringskod om dess värde 
överstiger 50000.
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OffertnummerKundnummerDatum

Fakturaadress

Er referens Vår referens

Betalningsvillkor

0734398116 OTTO SVENSSON

Josefine Fischer
Klippan

30  Dagar

Dröjsmålsränta
10,00 %

Momsreg.nr/Personnr

Offert

38

Märkning

2017-05-21

Artikel Benämning Antal À-pris exkl. moms Belopp

Offert gällande arbete på Idrottsvägen 9 i Klippan.
Gjuten platta på mark.
400 mm kanelement
300 mm cellplast
Armering med 6150 armeringsmattor
Betong C 25/30 vct 0,60
Grus ingår med 0,5 ton / kvm
Pris per kvadratmeter 1,00 1 650,001 650,00
Vatten och värme installationer ingår ej i pris.
Grovåterställning av tomt ingår.
Ingrävning av avlopp från gata till hus ink material
110 rör.
Pris per löpmeter 1,00 1 250,001 250,00
Grävning för värmekulvert och el mellan hus ex
material.
Pris per löpmeter 1,00 800,00800,00

OFFERTEN GÄLLER I 30 DAGAR

Offerten godkännes

Datum Underskrift Namnförtydligande

3 700,00
3 700,00

925,00

Summa
Exkl. moms
Momsbelopp 25%

SEKAtt betala 4 625,00

OTTOS ENTREPRENAD AB
Ydalagatan 1

28438 Perstorp
Sverige

IBAN

e-post

WebbsidaOrg.nr

Momsreg.nr

Telefon

BIC

Fax
556981-9989

SE556981998901 SWEDSESS

0709-916463
0435-35531

www.ottosentreprenad.se

ottosent@hotmail.com

SE4680000821499333154996Godkänd för F-skatt

OTTOS ENTREPRENAD AB FÖRBEHÅLLER SIG ÄGANDERÄTTEN, TILLS DESS FULL LIKVID ERLAGTS.

Bankgiro
481-3556
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§ 108

Sessionssal som funktionell möteslokal 
KS 2016.1722

Ärendet
Arbetsutskottet beslutade 2017-01-18, § 19, att uppdrar åt kommunledningsförvaltningen 
att utreda möblering, teknik och möjlighet till el-försörjning av läsplattor och datorer för 
att sessionssalen ska bli mer funktionell som möteslokal.

Utvecklingsstrateg Anna Ilirzon har under våren arbetat fram förslag på möblering samt 
en beskrivning av de behov lokalen behöver kunna uppfylla.
 
Beslutsunderlag
Utvecklingsstrateg Anna Ilirzons skrivelse 2017-03-15.
Förslag möblering.
 
Arbetsutskottets beslut
Uppdrar till kommunledningsförvaltningen att ta fram kostnadsförslag för inköp av
möbler samt erforderlig teknik för att sessionssalen ska bli funktionell som möteslokal.
_____
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§ 109

Remissvar avseende Välfärdsutredning slutbetänkande kvalitet i 
välfärden (SOU 2017:38) 
KS 2017.0510

Ärendet
Finansdepartementet har 2017-05-25 inkommit med remiss om Välfärdsutredningens 
slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38).
 
Utvecklingsstrateg Anders Ebbesson arbetar på förslag till yttrande. Då frågan är 
komplex och omfattar många olika områden presenteras förslag till remissvar vid 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-06.
 
Beslutsunderlag
Finansdepartementets remiss 2017-05-25.
 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Ärendet överlämnas utan eget förslag.
_____
 

12 (33)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-08-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110

Ansökan om LIFE-medel till Rönne å projektet 
KS 2016.0031

Ärendet
Kommunledningsförvaltningen och länsstyrelsen m.fl. har möjlighet att den 1 september 
2017 skicka in en ansökan till EU-kommissionen (LIFE) om finansiellt stöd till Rönne å-
projektet. LIFE är EU:s finansiella instrument för miljö och klimatprojekt.

Ansökan omfattar åtgärder i flera vattendrag i Sverige och Lettland. Klippans del av 
projektet beräknas totalt kunna finansiera åtgärder för cirka 28.1 mkr under 
projektperioden på sex år varav Klippans kommun och övriga medfinansierande 
kommuner ska svara för cirka 4 500 000 kr eller 750 tkr per år i sex år.

Att kommunen går in som medsökande i LIFE-projektet innebär inget slutgiltigt beslut 
om åtaganden för Klippans kommun. En förutsättning för att projektet ska kunna 
genomföras är dels att kommunen kan köpa kraftverken i Rönne å, dels att kommunen 
skriver avtal med övriga medsökande när projektet väl beviljats medel. Detta avtal liksom 
ett eventuellt köp av kraftverken kommer framöver upp för politiskt ställningstagande.

Beslutsunderlag
Kommundirektör Tomas Rikses och Mljöstrateg Tord Anderssons skrivelse 2017-08-14.
Fördelningsnyckel, bilaga Au § 110/17.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Godkänner att Klippans kommun går in som medsökande i det ovan
    beskrivna LIFE-projektet som syftar till utrivning av kraftverken i Rönne Å
    samt restaurering/återställning av den gamla å-fåran.
2. Uppdrar till Kommundirektören att underteckna ansökan.
3. Uppdrar åt Kommunstyrelsens ordförande att tillsammans med oppositionsrådet
    göra en framställan till övriga berörda kommuner om medfinansiering i enlighet
    med föreliggande förslag till kostnadsfördelningsmodell.
_____

13 (33)



Bilaga 1. Fördelningsmodell baserat på befolkningsmängd

Kommun Invånar-

antal

Konsultkostnad per 

kommun 2017 

(procent av  

invånarantal)

Konsultkostnad per 

kommun 2017 (SEK)

Kostnad 

projektledning 2017 

(SEK)

Årlig kostnad (2018-

2023) för 

motfinansiering av 

LIFE-projekt (procent)

Årlig kostnad (2018-

2023) för 

motfinansiering av 

LIFE-projekt (SEK)

Eslöv 34 438 25 80 950 0 14 106 499
Höör 16 000 12 37 610 0 7 49 480
Klippan 17 000 12 39 960 535 500 (75%) 50 375 000

Åstorp 15 061 11 35 403 0 6 46 576
Ängelholm 40 743 29 95 771 0 17 125 997
Hörby 15 020 11 35 306 0 6 46 449

Summa 138 262 100 325 000 535 500 100 750 000
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§ 111

Valkretsar och valdistrikt för val 2018, mandatperiod 2019-2022 
KS 2016.0969

Ärendet
På grund av nya regler i vallagen (4 kap. 5 och 12 §§) har Länsstyrelsen begärt att
landsting och samtliga kommuner tar beslut om valkretsindelningar och skickar till
Länsstyrelsen, oavsett om man avser att utföra förändringar eller ej. Beslut om antal
valkretsar ska fattas av Kommunfullmäktige senast den 31 oktober 2017 (4 kap 13 §
vallagen). Till följd av de nya reglerna i vallagen ska alla kommuner, oavsett storlek
och antal, fastställa antalet valkretsar. Klippans kommun utgör idag en valkrets och det
föreslås att Klippans kommun behåller detta dvs. att kommunen även framgent utgör
en valkrets.
 
Länsstyrelsen har begärt att kommunen ser över indelningen i valdistrikt och meddelar
Länsstyrelsen förslag till indelning senast den 31 oktober 2017. Beslut om
valdistriktsindelningar meddelas därefter, enligt 4 kap. 18 § vallagen, av Länsstyrelsen
senast den 1 december 2017.
 
Nedan redovisas antal kommunalt röstberättigade i val till kommunfullmäktige
per den 1 mars 2017 i kommunens nio befintliga valdistrikt:
 
Klippan     12760101     Klippan N-Gråmanstorp m.fl.          1 277
Klippan     12760102     Klippan NÖ-Solslätt                         1 254
Klippan     12760103     Klippan V                                         1 624
Klippan     12760106     Klippan SÖ-Nyslätt-Elfdalen           1 628
Klippan     12760204     Storäng-Vedby m.fl.                         1 671
Klippan     12760305     Krika-Bonnarp-Nybygget                 1 080
Klippan     12760410     Riseberga-Färingtofta m.fl.               1 002
Klippan     12760507     Ljungbyhed-Spången                        2 084
Klippan     12760711     Östra Ljungby-Stidsvig m.fl.             1 921
Summa röstberättigade                                                        13 541
 
Valdeltagandet i riksdagsvalet 2014 i Klippan var 81,86% och i val till kommun-
fullmäktige 76,82%. Antalet förtidsröster till valet 2014 uppgick till 3969 röster
varav 2684 lämnades i förtidsröstningslokal på bilioteket i Klippan. De övriga
lämnades vid de båda biblioteksfilialema. Bedömningen från valnämndens kansli är att
förtidsröstningen kommer att fortsätta öka.
 
Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000-2000 röstberättigade. Om det finns
särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigade
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(ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl
för det). I Klippans kommun är det endast valdistriktet Ljungbyhed-Spången som når
2 000 röstberättigade. Det kan jämföras med ca. 1 900 röstberättigade i distriktet inför
valet 2014 dvs. en förändring om ca 180 röstberättigade. Övriga valdistrikt befinner sig
med mycket god marginal inom det i vallagen angivna intervallet. Antalet röstberättigade
i valdistrikt Ljungbyhed-Spången avviker endast marginellt från vallagens rekommen-
dation varför det föreslås att de befintliga nio valdistrikten bibehålles oförändrade inför
valet 2018 (mandatperiod 2019-2022). Inför valet 2022 kan kommunen överväga ändring
av valdistrikt Ljungbyhed-Spången såvida ökningen av antal röstberättigade är varaktig.

Beslutsunderlag
Kanslichef Lars-Åke Svenssons skrivelse 2017-08-08.
 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
 
1. Fastställer att Klippans Kommun utgör en valkrets i valet 2018.
2. Inga ändringar görs i valdistriktsindelningen i Klippans kommun utan
    behålles oförändrad, dvs. med nio valdistrikt, inför valet 2018.
3. Underrättar Länsstyrelsen om kommunens beslut enligt punkt 1-2.
_____
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§ 112

Partiöverläggningar med förslag till förändringar inför mandatperiod 
2019-2022 
KS 2017.0531

Ärendet
Vid partiöverläggningar inför mandatperiod 2019-2022 har nedanstående förslag till 
ändringar diskuterats.

Det har tidigare beslutats om att utvärdering ska genomföras avseende Personalutskott 
och Tekniskt utskott. Detta beslut ska fullföljas och utvärdering genomföras avseende 
kostnader, kvalitet och effektivitet.

Yrkande
Johan Pettersson (S) yrkar bifall till förslaget.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
 
Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utarbeta underlag med följande ändringar 
inför mandatperiod 2019-2022.

1. Kommunfullmäktiges arbetsordning ändras så att sammanträden
    hålls måndagar istället för tisdagar.
2. Socialnämndens reglemente ändras så att sociala utskottet består
    av 3 ledamöter/3 ersättare istället för nuvarande 5.
3. Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ändras
    eller ses över avseende följande:
    - arvodet för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande (oppositions-
      råd) ändras från 600 % till 900 % av inkomstbasbeloppet från dvs
      50 % till 75 % av årsarvodet för Kommunstyrelsens ordförande.
   - översyn av arvodesnivåer för överförmyndarnämndens presidium
     (ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande).
   - arvode ska utgå för ordförande i utskott som inte är ordförande i
     utskottets nämnd. Exempelvis är ordföranden i personalutskottet
     inte ordförande i Kommunstyrelsen.
   - översyn av förtroendevaldas rätt till ersättning för förlorad arbets-
     inkomst och resekostnader.
4. Enkät om sammanträdestider skickas till samtliga förtroendevalda med förfrågan om
    lämpliga sammanträdestider dvs dagtid eller kvällstid.
5. Ändring av bestämmelser för partistöd så att grundstödet höjs från 15 000 kr till
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    20 000 kr medan mandatstödet förblir oförändrat.
_____
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§ 113

Yttrande i mål 5484/17 – överklagande av förbindelsepunkt VA 
Kungsleden 
KS 2010.0141

Ärendet
Klippans kommun har anmodats att inkomma med yttrande till Förvaltningsrätten i 
mål.nr. 5484-17. Anstånd med att avge yttrande har begärts till den 24 augusti 2017. I 
överklagandet anför Peter Persson att Kommunstyrelsens beslut 2017-05-03 om att 
placering av förbindelspunkt avseende fastigheten Bläsinge 20:43 strider mot lag eller 
författning (Lag om allmänna vattentjänster, Allmänna Bestämmelser Vatten och Avlopp 
- ABVA samt likställighetsprincipen i kommunallagen).

Förbindelsepunkt till fastighet läggs normalt 0,5 meter utanför fastighetsgräns. Det är 
fastighet som ansluts, inte en viss byggnad. I aktuellt ärende har Kommunstyrelsen 
beslutat att förbindelsepunkten med hänsyn till de särskilt redovisade omständigheterna i 
ärendet förläggs utanför fastighets gräns med kortast avstånd till bebyggelse dvs ca 80 
meter närmare byggnads placering än vad som normalt är fallet.

De särskilt redovisade omständigheterna i det nu aktuella ärendet som föranleder en 
annan placering av förbindelsepunkten är muntliga uppgifter om överenskommelse 
mellan fastighetsägare och tekniska förvaltningen om placering ca 80 meter närmare 
byggnads placering. Överenskommelsen har träffats under ett tidigt planeringsskede 
avseende utbyggnad av VA. Även om överenskommelsen utgjorts av muntliga uppgifter 
har Kommunstyrelsen bedömt att de är trovärdiga.

Med anledning av ovanstående anser kommunen att det i aktuellt mål funnits sakliga skäl 
för avvikelse avseende placering av förbindelsepunkt. Att det föreligger sakliga skäl för 
avvikelse understryks av att området har varit föremål för föreläggande av Länsstyrelsen 
om utbyggnad samt rättslig prövning avseende omfattning av kommunens 
verksamhetsområde för VA. Berörd fastighet Bläsinge 20:43 har tidigare inte omfattas av 
kommunens verksamhetsområde och ABVA. Va-nämndens fastställde i avgörande 2015-
03-19 att kommunens verksamhetsområde omfattade ett område som omfattar aktuell 
fastighet vilken är lokaliserad till områdets yttre del. Sistnämnda motiverar, utöver vad 
som anförts ovan, att förbindelsepunkt placeras ca 80 meter närmare byggnads placering.

Av ABVA sid 25 framgår att det är huvudmannen dvs kommunen som fastställer 
förbindelspunktens läge. Det anges vidare att förbindelsepunkt vanligtvis ligger ca 0,5 
meter utanför fastighetsgräns, men kan också ha fått annat läge. Det är helt förenligt med 
ABVA att kommunen som huvudman av ovanstående skäl väljer att meddela ett annat 
läge.
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Med hänvisning till ovanstående yrkar kommunen att överklagandet avslås då det finns 
sakliga skäl för kommunens beslut. Det strider inte mot kommunallagens 
likställighetsprincip, lag om allmänna vattentjänster eller ABVA.

Beslutsunderlag
Kanslichef Lars-Åke Svenssons förslag till yttrande 2017-06-27.

Yrkande
Johan Pettersson (S) yrkar bifall till förslaget enligt ovan.

Arbetsutskottets beslut
Avger yttrande till förvaltningsrätten Malmö i Mål 5484/17 enligt ovan.
_____
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§ 114

Arbetsordning för skyddsjägare (kommunjägare) för 
skadedjursbekämpning inom anvisade områden i Klippans kommun – 
revidering arvode 
KS 2017.0542

Ärendet
Det föreslås ändring av den fasta omkostnadsersättningen för den av skyddsjägarna som 
är samordnare då uppdraget som samordnare tar allt mer tid i anspråk. Det föreslås därför 
en höjning för samordnaren från 2 000 kr/år till 6 000 kr/år vilket ska täcka såväl 
omkostnader (telefon m.m.) som ianspråktagande av tid. Det är ett viktigt uppdrag att 
vara samordnare och det krävs mycket omdömesgill person. Det har dock visat sig att 
uppdraget tar allt mer tid i anspråk varför det är rimligt med en högre ersättning än för 
övriga skyddsjägare. Det är samordnaren som får alla samtal från allmänheten och 
planerar vilka skyddsjägare som åker på respektive uppdrag. Samordnaren svarar för 
löpande dialog med Söderåsens miljöförbund men även polismyndighet. I övrigt 
bibehålles arvoden oförändrade.
 
Beslutsunderlag
Kanslichef Lars-Åke Svenssons skrivelse 2017-05-26.
 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar

Godkänner revidering av arbetsordning avseende höjning av årlig fast ersättning till 
samordnare från 2000 kr till 6000 kr.
_____
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§ 115

Uppsägning samverkan konsumentrådgivning 
KS 2017.0602

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har 2017-06-07 beslutat föreslå Kommunstyrelsen att säga 
upp samverkansavtal avseende konsumentrådgivning med familjen Helsingborg. 
Konsumentvägledning är en samverkan mellan Helsingborg, Bjuv, Klippan, Svalöv och 
Örkelljunga och är därför en fråga för Kommunstyrelsen. Avtalet om samverkan skrevs 
för en avtalsperiod från 20010101-20101231 med en förlängning om ett år i taget. Enligt 
uppgift har Svalövs kommun sagt upp samverkan för deras del.

Det noteras att budget- och skuldrådgivning är en lagstadgad kommunal service 
varigenom konsumenter kan få ekonomisk rådgivning. Budget och skuldrågivning 
omfattas inte av ovanstående samverkansavtal.

Huvuddelen av ärendena hos konsumentvägledningen rör juridisk rådgivning. Syftet med 
rådgivningen är att erbjuda Klippans kommuns invånare en möjlighet till rådgivning samt 
vägledning före köp och vid reklamationer. Information kring lagstiftning inom 
konsumentområdet samt möjligheter till föreläsningar omfattas också av avtalet. 
Verksamheten är förlagd till Helsingborg och är främst en kontaktmöjlighet via telefon 
2,5 timmar per dag. Efter överenskommelse är det möjligt att boka möten för rådgivning.

Under perioden 1 januari 2017 till den 1 mars 2017 (kvartal) har det registrerats 71 
kontakttillfällen avseende Klippans kommun fördelat på 13 ärenden. Klippans invånare 
använder konsumentrådgivningen i förhållandevis liten utsträckning. Den totala volymen 
uppgår till ett 60-tal ärenden per år som generar ca 250 kontakter. Merparten rör juridisk 
rådgivning och är vanligtvis kopplat till köp av varor och tjänster. Klippans kommun 
ersätter Helsingborg med 126 000 kr per år vilket motsvarar en kostnad om 2617 kr per 
ärende som hanteras eller 504 kr per kontakt.

Motsvarande tjänst tillhandahålls av Konsumentverket via deras funktion ”Hallå 
konsument” som erbjuder gratis personlig service och en bred informationsbas på 
hemsidan. Det är inte en lagstadgad skyldighet för kommuner att erbjuda 
konsumentrådgivningstjänster.

Konsumentverket uppger på sin hemsida att antalet kommuner som erbjuder 
konsumentvägledning fortsätter att minska. För närvarande saknar invånarna i 42 
kommuner möjlighet att få lokal konsumentvägledning. Det är en minskning med elva 
kommuner jämfört med i fjol (2016). Fortfarande erbjuder de flesta av landets kommuner 
(248 av 290) konsumentvägledning. Sedan 2016 har fjorton kommuner lagt ned sin 
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vägledning samtidigt som tre kommuner, Finspång, Gotland och Vallentuna startat 
vägledning. Konsumentverket anser att kommunernas konsumentvägledning, till skillnad 
från den nationella vägledningen, har en lokal förankring och kan ge ett mer personligt 
stöd. Konsumentvägledarna får alltmer komplicerade ärenden där konsumenten kan 
återkomma till samma person.

Mot bakgrund av det begränsade nyttjandet av tjänsten och att alternativ rådgivning finns 
i andra former föreslår Kultur- och fritidsnämnden att Kommunstyrelsen säger upp 
avtalet med Konsument Helsingborg. Om kommunen ska fortsätta med 
konsumentrådgivning föreslås att ansvaret överförs från Kultur- och fritidsnämnden till 
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslås att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att göra 
avstämning med övriga samverkanskommuner avseende konsumentrådgivning och senast 
den 30 september 2017 återkomma till Kommunstyrelsens arbetsutskott med förslag till 
beslut avseende framtida samverkan konsumentvägledning.
 
alternativt
 
1. Kommunstyrelsen säger upp avtalet med Konsument Helsingborg.
2. Konsumentrådgivning tillhandahålles genom Konsumentverkets
    rikstäckande upplysningstjänst ”Hallå konsument”.

Beslutsunderlag
Kanslichef Lars-Åke Svenssons skrivelse 2017-08-07.
 
Yrkande 
Johan Pettersson (S) yrkar bifall till förslaget att uppdra åt kommunledningsförvaltningen 
att göra avstämning med övriga samverkanskommuner avseende konsumentrådgivning.
 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att göra avstämning med övriga 
samverkanskommuner avseende konsumentrådgivning och senast den 30 september 2017 
återkomma till Kommunstyrelsens arbetsutskott med förslag till beslut avseende framtida 
samverkan konsumentvägledning.
_____
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§ 116

Personuppgiftsombud 
KS 2017.0603

Ärendet
EU har i april 2016 beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som 
ska tillämpas i medlemsstaterna från maj 2018. Regelverket innebär förändringar för alla 
som behandlar personuppgifter. Regelverket består av två rättsakter men mest central är 
den allmänna dataskyddsförordningen som gäller för behandling av personuppgifter 
generellt. Därutöver har EU antagit ett direktiv om personuppgiftsbehandling som utförs 
av brottsbekämpande verksamheter. EU-kommissionen har även i januari 2017 lämnat 
förslag till en ny förordning om integritet och elektronisk kommunikation som ska gälla 
för tele- och internetoperatörer och som ska ersätta det nuvarande direktivet 2002/58/EG 
vilket har genomförts i Sverige genom bestämmelser i lagen om elektronisk 
kommunikation. Åsidosättande av dataskyddsförordningen kan medföra vite för 
kommunen med ett belopp om högst 20 000 000 kr.

Då personuppgiftslagen (PUL) upphör från den 25 maj 2018 begär sig 
personuppgiftsombudet Janicke Schreuder entledigad från uppdraget som 
personuppgiftsombud för Klippans kommun från och med den 25 maj 2018.

Kommunen är skyldig att utse dataskyddsombud från den 25 maj 2018. Kunskapsnivån 
och ansvaret hos dataskyddsombud är starkt utvidgat i jämförelse med vad som åvilat 
personuppgiftsombud. Uppdrag som dataskyddsombud ställer krav på djupgående 
kunskap om vilka personuppgifter som behandlas i respektive nämnds verksamhet i såväl 
strukturerad som ostrukturerad form. Dataskyddsdirektivet ställer även omfattande krav 
på personuppgiftsansvariga d.v.s. nämnder/Kommunstyrelsen. Det krävs bl.a. 
dokumenterade rutiner för när enskilda begär uppgifter, enskilda begär rättelser samt 
skärpta krav på rutiner avseende information till enskilda m.m.

Kommunen behöver med egna resurser (ej konsult) förfoga över den kunskap som 
erfordras. Anställd kan utses som dataskyddsombud för kommunens samtliga 
verksamheter. Ett flertal kommuner överväger detta alternativ vilket innebär 
inrättande/avsättande av en tjänst (del- eller heltid beroende på kommuns storlek). 
Nämnder och Kommunstyrelsen kan inom sina respektive ansvarsområden utse anställd 
som dataskyddsombud. Det ska dock inte vara en anställd som kan hamna i 
intressekonflikt varför stadsdirektör, förvaltningschefer, kommunjurist, personalchef, IT-
chef inte bör vara dataskyddsombud. Den eller de personer som utses ska ha en så 
självständig ställning att det finns förutsättningar att utföra uppdraget. Personen ska 
besitta den kunskap och tid som erfordras för uppdraget. Det är upp till respektive 
kommun att lösa det praktiskt vilket är en kostnads- och kvalitetsfråga. Då det kan följa 
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ansenliga viten är kvalitetsfrågan påtaglig.

Dataskyddsdirektivet och dess implementering är i första hand en fråga om hur 
kommunens verksamheter bedrivs. Flera kommuner har bildat förvaltningsövergripande 
arbetsgrupper som arbetar med implementeringen och som även involverar IT, juridik, 
ekonomi m.fl. De kommuner som påbörjat arbetet har som första steg valt att 
kartlägga/inventera alla strukturerade och ostrukturerade behandlingar av 
personuppgifter. Det finns kommuner som upphandlar applikationer till stöd för 
inventeringen. Visst stöd i detta arbete kan man ha av personuppgiftsbudets regelbundna 
inventeringar.

Det finns många väsentliga frågor där rättsläget alltjämt är oklart. Exempelvis gäller från 
maj 2018 inte längre den s.k. missbruksregeln vilket innebär att de regler som gäller för 
personuppgifter i databaser och ärendehanteringssystem, även omfattar det som skrivs om 
personer i exempelvis e-post och på webbplatser (kommunens hemsida) m.m. Det kan 
innebära att krav på rättslig grund, information till registrerade samt krav på register över 
behandlingar blir samma för e-post, kommunens hemsida som för uppgifter i 
ärendehanteringssystem. Om reglerna verkligen blir så långtgående är alltjämt oklart men 
understryker betydelsen av att förbereda sig och att följa den vidare utvecklingen.

I pågående upphandling av försäkringsskydd har det lagts in som option en möjlighet att 
teckna försäkring avseende ovan nämnt vite.

Beslutsunderlag
Kanslichef Lars-Åke Svenssons skrivelse 2017-08-07.
 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Arkivarien Janicke Schreuder entledigas från uppdrag som personuppgiftsombud
    från och med 25 maj 2018.
2. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utreda och lämna förslag till
    Kommunstyrelsen sammanträde i april 2018 avseende upplägg för dataskyddsombud
    Klippans kommun dvs utses ett dataskyddsombud för kommunen samtliga
    verksamheter eller utses dataskyddsombud av respektive nämnd/kommunstyrelsen.
3. Uppdrar åt kommunens chefsgrupp att leda och samordna arbetet med förvaltningars
    implementering av dataskyddsdirektivet och dataskyddsförordningen.
_____
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§ 117

Ansökan om bidrag från Företagarna i Klippan för verksamhetsåret 
2017 
KS 2016.0265

Ärendet
Ansökan om bidrag från Företagarna i Klippan till 2017 års verksamhet föreligger med 
15 000 kronor. Företagarna i Klippan har tidigare år (2015 och 2016) ansökt om medel i 
samma storleksordning (15 000 kr) vilket beviljats.

Förutsättning för utbetalning av bidrag är att verksamhetsberättelse erhålles från 
bidragstagaren avseende föregående års verksamhet. Verksamhetsberättelse för år 2016 
har bifogats ansökan om medel för år 2017.

Beslutsunderlag
Kanslichef Lars-Åke Svenssons skrivelse 2017-08-07.
 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Beviljar bidrag till Företagarna i Klippan för år 2017 med 15 000 kronor.
2. Bidraget finansieras inom ramen för Näringslivsavdelningens anslag.
_____
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§ 118

Motion om ändring av kommunens regler för bidrag till föreningar 
och förbund - svar 
KS 2017.0237

Ärendet
Therese Borg (SD) inkom 2017-03-13 med motion om ändring av kommunens regler för 
bidrag till föreningar. I motionen föreslås att Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att 
formulera kommunens nya regler för bidrag på sådant sätt att bidrag inte beviljas någon 
form av etniska föreningar, med undantag för nationella minoriteters organisationer, att 
bidrag inte lämnas till någon verksamhet som riktar sig till grupper som ej är svenska 
medborgare, att bidrag inte beviljas någon förening vars värdegrund inte harmoniserar 
med allas lika värde, demokrati, jämlikhet och jämställdhet samt att extra bidrag bör 
beviljas för verksamhet som lyfts fram och tillgängliggör kärnan i svensk kultur.

Kultur – och fritidsnämnden arbetar med en översyn av kommunens bidragssystem. 
Översynen omfattar samtliga bidrag som lämnas av kommunen. Nämnden har för avsikt 
att formulera ett tydligt regelverk där frågor om allas lika värde, demokrati, jämlikhet och 
jämställdhet behandlas.

Kultur- och fritidsnämnden har avgett yttrande 2017-06-10 vari de anger följande. 
Föreningslivet har en lång och stark tradition i det svenska samhället. En del av denna 
tradition är just friheten att samlas kring det man identifierar som viktigt. Rätten att 
sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften är vidare grundlagsskyddat 
och en förutsättning för det demokratiska samhället. Att på kommunal nivå inskränka på 
föreningsfriheten för utvalda föreningar, i det här fallet etniska föreningar, och således 
agera stick i stäv med båda svensk föreningstradition och grundlag torde inte vara 
aktuellt. Man bör ta i beaktande hur föreningsliv främjar integration och blir en snabbare 
väg in i samhället för de som deltar. Att begränsa tillgången till föreningslivet där man 
som ny i Sverige får lära sig just om det svenska samhället under de år som det tar att få 
ett medborgarskap är således kontraproduktivt. Vi kan idag se fantastiska insatser som 
gjorts där föreningar fått integrationsbidrag för att jobba med exempelvis ett antal 
nyanlända killar och fotboll och på kort tid sedan lyckats slussa ut ett stort antal spelare 
till olika föreningar i kommunen. Liknande insatser inom andra områden har gett 
liknande effekter där orsaken torde vara att man gjort en riktad insats för att stärka 
individerna för att kunna gå vidare i ordinarie verksamhet inom föreningarna.

Kommunjuristen konstaterar att lämnandet av bidrag till ideella föreningar alltid ska vara 
förenligt med kommunallagen (2 kap 1 § kommunallagen). Det innebär att kommunens 
lämnande av bidrag inte får strida mot lag eller författning eller likställighetsprincipen. 
Kommunen avgör inom dessa ramar för vad som är skäligt- och lämpligt. Det är helt 
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förenligt med rättspraxis att lämna bidrag till föreningar avseende exempelvis 
integrationsnätverk. Det ska vidare understrykas att staten stimulerar till att kommuner 
ska lämna bidrag för integration genom att finansiera vissa bidrag. Det är således helt 
förenligt med kommunallagen och eftersträvansvärt hos statsmakten att kommuner 
lämnar bidrag för integration. Det torde strida mot likställighetsprincipen att endast med 
hänvisning till kriteriet etnisk grupp att lämna bidrag till en Finsk förening men inte till 
Bosnisk, Grekisk eller Syriansk. Det måste finnas sakligt skäl för att inte behandla 
föreningarna lika.

Det förslås att Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att fullfölja sitt arbete med att 
utarbeta förslag till regler för kommunens bidrag till ideella föreningar. Reglerna ska vara 
förenliga med gällande lagstiftning och beakta allas lika värde, demokrati, jämlikhet och 
jämställdhet. Bidrag ska kunna lämnas för att främja integration. Ärendet återkommer för 
politisk behandling och ställningstagande.

Beslutsunderlag
Kanslichef Lars-Åke Svenssons skrivelse 2017-08-07.
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-07, § 64.
Therese Borgs motion 2017-03-13, bilaga Au § 118/17.
 
Arbetsutskotets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
 
1. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att fullfölja sitt arbete med att utarbeta
    förslag till regler för kommunens bidrag till ideella föreningar. Reglerna ska vara
    förenliga med gällande lagstiftning och beakta allas lika värde, demokrati, jämlikhet
    och jämställdhet. Bidrag ska kunna lämnas för att främja integration.
2. I övrigt avslås motionen.
_____
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§ 119

Hantering av kommunens konstverk- information 
KS 2017.0657

Ärendet
För en tid sedan uppmärksammades kommunen på att ett konstverk av den lokala 
konstnären Antonio Pasquini inte fanns i socialförvaltningens foajé där det förväntades 
vara uppställt.
 
Efter visst efterforskningsarbete informerar kommundirektören om att konstverket aldrig 
varit placerat där det var tänkt att placeras, utan funnits på ett tjänsterum på 
socialförvaltningen i flera år innan det för fem-sex år sedan skänktes till en medarbetare i 
samband med att hon slutade i kommunen.
 
Det finns i dagsläget inget regelverk kring hantering av kommunal konst. Man kan 
förmodligen ändå ifrågasätta om det var rätt eller fel att skänka bort ett kommunalt 
konstverk, men gjort är gjort. Gåvan har mottagits i god tro och kommunen har ingen 
möjlighet att återkräva den. Ärendet får därmed anses avslutat.

Konstnären Antonio Pasquini kommer delges resultatet av efterforskningsarbetet.
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en inventering av kommunens konstinnehav och 
har för avsikt att även inventera övrig konst, installationer, etc. Kultur- och 
fritidsförvaltningen ska också ta fram förslag till riktlinjer för hantering av kommunens 
konstinnehav för att dels veta var konsten finns och också hindra liknande händelser som 
i det här fallet.

Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 120

Tema 2017- september 
KS 2017.0031

Ärendet
Temapunkt för september diskuteras.
 
Arbetsutskottets beslut
Tema-au för september månad ägnas åt verksamhetsbesök på Nya Tegebruksskolan samt 
Flygteknik i Ljungbyhed och Ljungbyhed Air.
_____
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