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Innehållsförteckning: 
 
§ 1 Kurser och konferenser 2017 

§ 2 Kaolinbrytning Klippans kommun 

§ 3 Utvärdering av turistbyråverksamhet 

§ 4 Teater Amabiles ansökan om bidrag till Bruksspelet 2017 

§ 5 Servicemätning avseende telefoni och e-post 2016 (KKIK) 

§ 6 Ny organisation arbetsmarknad och integrationsfrågor i  Klippans 
kommun 

§ 7 Ändring av Barn- och utbildningsnämndens reglemente i samband med ny 
organisation för arbetsmarknads- och integrationsfrågor i  Klippans 
kommun 

§ 8 Anslag om medel för Bredbandsstrategi 

§ 9 Inköpspolicy för Klippans kommun 

§ 10 Uppdrag rörande Treklövern Bostads AB 

§ 11 Utbetalning av lokalt partistöd för år 2017 

§ 12 Uppföljning av uppdrag avseende hjärtstartare 

§ 13 Skälig ersättning för barntillsyn 

§ 14 Uppföljning av uppdrag avseende teknik vid möten och konferenser 

§ 15 Yttrande gällande ansökan om kameraövervakning med drönare 

§ 16 Upplåtelse av allmän/offentlig plats för cirkus 

§ 17 Gallringsbeslut på socialförvaltningens handlingar 

§ 18 Struktur i beslutsunderlagen 

§ 19 Sessionssal som funktionell möteslokal! 

§ 20 Tema 2017- februari och april 
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§ 1 
Kurser och konferenser 2017 
KS 2017.0003.000  
 
Ärendet 
Välfärdskonferens 2017- jubileumskonferens. 
Piku kommun - En kommunallag för framtiden!, Sturup, 2017-02-21. 
  
Beslutsunderlag 
Kurser och inbjudningar. 
  
Arbetsutskottets beslut 
1. Godkänner deltagande för Kerstin Persson, Carl-Axel Wilhelmsson och  

Kenneth Dådrings deltagande vid Välfärdskonferensen 2017 i Malmö. 
 
2. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att ta fram information om vad 

utbildningar för förtroendevalda kostat år 2016. 
 
3. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att ta fram kostnadsförslag för ev. 

deltagande vid Almedalsveckan. 
_____ 
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§ 2 
Kaolinbrytning Klippans kommun 
KS 2016.1154.436  
 
Ärendet 
Miljöstrateg Lars-Olov Strand, Söderåsens Miljöförbund, informerar om aktuellt läge 
rörande Svenska Kaolin AB:s ansökan om tillstånd till täkt för brytning av kaolin 
vilken berör delar av Klippan (fastighetsbeteckning). 
  
Beslutsunderlag 
Mark- och miljödomstolen- kungörelse 2015-03-31 avseende Svenska Kaolins 
ansökan om brytning av kaolinråvara i täkt. 
Eslövs kommun, Mark- och samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 
2015-06-10, § 64, avseende ansökan om kaolinbrytning. 
Eslövs kommun, Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2015-06-15, § 108, avseende 
ansökan om kaolinbrytning. 
Eslövs kommun, Mark- och samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag  
2016-04-20, § 51, avseende ansökan om kaolinbrytning. 
Söderåsens Miljöförbunds protokollsutdrag 2015-05-12, § 51, avseende 
kaolinbrytning. 
Svalövs kommuns, Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2015-05-11, § 105, avseende 
kaolinbrytning. 
Karta avseende brytning- och verksamhetsområde. 
  
Arbetsutskottets beslut 
Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag till yttrande i samråd 
med Svalöv och Eslövs kommuner avseende ansökan om tillstånd för täkt för 
brytning av kaolin. 
_____ 
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§ 3 
Utvärdering av turistbyråverksamhet 
KS 2014.0820.842  
 
Ärendet 
Näringslivs- och kommunikationschef Anders Lindberg och turistinformatör  
Matilda Brozen informerar om Turistbyråns uppdrag och verksamhet för  
år 2016. 
 
Arbetsutskottets föreslås besluta att: 
Godkänna förlängning av hyresavtalet för turistbyrån med antingen tre eller sex år från 
och med 2018.  
 
Lönekostnad för säsongs- och timanställning på 120 000 kronor per år blir 
nivåhöjande under samma avtalstid. 
 
Uppdra åt näringslivsavdelningen att svarar för utbildning av personal kopplade till 
verksamheten och att projekt som Bruksspelet 2.0 och projekt med liknande inriktning 
på besöksnäring och centrumutveckling har sin fasta punkt i 
turistbyrån. 
 
Uppdra åt näringslivsavdelningen att utvärdera verksamheten efter halva avtalstiden. 
  
Beslutsunderlag 
Anders Lindbergs skrivelse 2016-01-06. 
 
Yrkande 
Kenneth Dådring (M) och Robert Larsson (KD) yrkar att turistbyrån samlokaliseras 
med biblioteket samt att det hyresanslag som då frigörs istället används för 
personalförstärkning av turistbyråns verksamhet på biblioteket. 
 
Johan Pettersson (S) yrkar bifall till förslag om förlängning av hyresavtalet för 
ytterligare tre år och yrkar i övrigt bifall till Anders Lindbergs förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Johan Pettersson förslag och Kenneth Dådrings 
förslag. 
Ordföranden finner att Arbetsutskottet beslutat bifalla Johan Petterssons förslag. 
  
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 
1. Godkänner förlängning av hyresavtalet för turistbyrån med tre år från och  

med år 2018.  
2. Lönekostnader för säsongs- och timanställning på 120 000 kronor per år blir 

nivåhöjande under samma avtalstid. 
3. Uppdrar åt näringslivsavdelningen att svara för utbildning av personal kopplade till 

verksamheten och att projekt som Bruksspelet 2.0 och projekt med liknande 
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inriktning på besöksnäring och centrumutveckling har sin fasta punkt i 
 turistbyrån. 
4. Uppdrar åt näringslivsavdelningen att utvärdera verksamheten efter halva 

avtalstiden. 
 
Reservation 
Moderaternas och Kristdemokraternas partigrupper reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
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§ 4 
Teater Amabiles ansökan om bidrag till Bruksspelet 2017  
KS 2016.1682.048  
 
Ärendet 
Teaterföreningen Amabile har inkommit med ansökan om bidrag för  
Bruksspelet 2017. 
 
Ansökan har lämnats till Kultur- och fritidsnämnden  samt Näringslivs- och 
kommunikationsavdelningen för yttrande. 
 
Näringslivs- och kommunikationschef Anders Lindberg har yttrat sig angående 
ansökan. 
 
Kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet vid sammanträdet 2017-01-25. 
  
Beslutsunderlag 
Anders Lindbergs skrivelse 2016-01-04. 
Teaterföreningen Amabiles ansökan 2016-11-24. 
  
Arbetsutskottets beslut 
Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att komplettera med underlag avseende 
kommunens olika bidrag och vad som utgör bidrag i form av personalresurs 
respektive pengar. 
_____ 
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§ 5 
Servicemätning avseende telefoni och e-post 2016 (KKIK)  
KS 2016.1183.013  
 
Ärendet 
Klippans kommun har under hösten 2016 deltagit i den serviceundersökning som visar 
hur kommuner besvarar inkommande frågor per telefon och e-post. Resultatet av 
undersökningen ingår som en del i SKL:s KKiK, Kommunens kvalitet i korthet. 
 
Utvecklingsstrateg Anna Ilirzon informerar om resultatet för 2016. 
I serviceundersökningen ingår 108 telefonsamtal till 0435-280 00 under en 4 veckors 
period och där frågor ställs kring bygg, förskola, grundskola, individ- och familj, miljö 
och hälsa, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur och fritid samt gator och vägar. 
Samma frågor ställts även via e-post till kommun@klippan.se 108 gånger.  
 
Följande parametrar mäts vid telefonkontakt: tillgänglighet, svar på frågan, 
information, intresse och engagemang samt bemötande. Bedömningarna graderas som: 
god, medelgod och dålig. 
 
För e-post mäts svarstid, avsändare (kontaktinformation från avsändare bedöms) samt 
svarskvalitet (svaret kvalitetsgranskas utifrån merinformation, övriga hänvisningar 
m.m.). 
 
144 kommuner deltog i undersökningen hösten 2016. 
De fem kommuner som rankats högst avseende helhetsintryck är: 
Helsingborg (1) 
Kramfors (2) 
Tanum (3) 
Ängelholm (4) (2015, 1) 
Klippan (5) (2015, 21 samt 2013, 27) 
 
Klippan har förbättrat sitt resultat i samtliga kategorier jämfört med tidigare år och har 
också ett bättre resultat än genomsnittet för deltagande kommuner 2016. 
Klippans resultat i de olika kriterierna samt jämfört med 2013, 2015 och andra 
deltagande kommuner 2016: 

 
 

mailto:kommun@klippan.se
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Här betygssätter man from 2016 både med mkt god samt god 
 



 
   
 
 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2017-01-18 

Sida 
10 (37) 

 
  
 

 
 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande  

    
 

 
 

 
 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Utvecklingsstrateg Anna Ilirzons skrivelse 2017-01-02. 
  
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Informationen noteras. 
_____ 
  
 
  



 
   
 
 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2017-01-18 

Sida 
11 (37) 

 
  
 

 
 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande  

    
 

§ 6 
Ny organisation arbetsmarknad och integrationsfrågor i  
Klippans kommun 
KS 2016.1484.001  
 
Ärendet 
Kommundirektören föreslog i tjänsteskrivelse 2016-11-08 en samorganisering av 
arbetsmarknadsfrågor, frivilliga skolformer samt kommunens operativa 
integrationsarbete genom att Barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 
januari 2017 skulle överta ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna och det operativa 
integrationsarbetet från Socialnämnden respektive Kommunstyrelsen. Till följd av det 
förslaget föreslogs att reglementet för Barn- och utbildningsnämnden skulle revideras 
såtillvida att nämndens ansvar för arbetsmarknadsfrågor och det operativa 
integrationsarbetet tydliggjordes. Avslutningsvis föreslogs att de medel som avsatts för 
arbetsmarknadsfrågor (1.834 tkr på helårsbasis) skulle överföras från Socialnämnden 
till Barn- och utbildningsnämnden.  
 
Förslaget återremitterades av Kommunstyrelsen 2016-12-07, § 161, i syfte att 
tydliggöra ärendet på ett antal punkter. Ärendet återremitteras för utredning och 
förtydligande av gränsdragning mellan Barn- och utbildningsnämnden respektive 
Socialnämnden, verksamhetens finansiering och om den ekonomiskt belastar Barn- 
och utbildningsnämnden samt utreder varför organisationen föreslås tillhöra Barn- och 
utbildningsnämnden och som alternativ tillhöra Kommunstyrelsen.  
 
Kommundirektör Tomas Rikse yttrar sig nedan avseende begärda kompletteringar: 
 
Gränsdragning 
Socialnämnden ska även framgent ansvara för daglig verksamhet LSS medan Barn- 
och utbildningsnämnden föreslås ansvara för utvecklande arbetsmarknadsinsatser – 
utbildning, praktik och svenskundervisning – för arbetslösa med potential att ta sig in 
på den ordinarie, öppna arbetsmarknaden. En mindre grupp individer (ca 10 – 20 
personer) som hittills funnits inom ramen för arbetsmarknadsverksamheten har ett mer 
socialt behov av sysselsättning. Socialnämnden ska även framöver ha ansvaret för 
dessa personer. För att klara detta behåller nämnden 435.000 kronor av nettobudgeten 
för arbetsmarknadsåtgärder (se bifogad kalkyl upprättad av socialförvaltningens 
ekonom). 
 
Finansiering 
Nettobudgeten för hittillsvarande verksamhet ”Arbete och sysselsättning” delas upp 
mellan Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden enligt tidigare redovisat 
förslag, med den ändringen att Socialnämnden behåller 500.000 kronor mer än vad 
som föreslogs när ärendet var uppe för behandling i Kommunstyrelsen i december. 
Dessa 500.000 kronor tillförs vuxenenheten och används för sysselsättningsinsatser för 
den grupp som står längst ifrån arbetsmarknaden (se stycke ”Gränsdragning”). 
 
Det bedöms inte föreligga någon större risk att den övriga utbildningsverksamheten 
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ska behöva täcka ökade kostnader för arbetsmarknadsåtgärder. Deltagarnas ersättning 
svarar antingen arbetsförmedlingen för eller utgörs av försörjningsstöd. 
Utbildningskostnader för gruppen förutsätts arbetsförmedlingen i huvudsak svara för 
och resterande kommunala kostnader får nämnden ett budgettillskott på 2 702 000 
kronor för att klara. 
 
Alternativ organisering 
I syfte att bättre nyttja kommunens resurser inom arbetsmarknads-, utbildnings- och 
integrationsområdena föreslås en samordning av de verksamheter som vänder sig till 
individer som står till arbetsmarknadens förfogande samt nyanlända kommunplacerade 
flyktingar. Målet är självförsörjning och att på vägen dit stärka individens 
förutsättningar att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Verksamheten ska 
agera utifrån ett utbildande och utvecklande perspektiv, d.v.s. att de personer som 
deltar i verksamheten ska ha förmåga att tillgodogöra sig såväl teoretiska som 
praktiska utvecklingsinsatser i syfte att etablera sig på arbetsmarknaden eller för 
vidare studier. 
 
Målsättningen med en ny organisation är att stärka sambandet mellan utbildning och 
arbetsmarknad. Med en bättre samordning förväntas effektiviteten öka och 
”verktygslådan” för de kommunala verksamheterna blir mer komplett. Kommunen kan 
dessutom agera tydligare gentemot såväl brukare (enligt konceptet ”en väg in”) som 
arbetsförmedling, försäkringskassa och arbetsgivare. 
 
Förvaltningen menar att det är av största vikt att hålla ihop ovan redovisade 
verksamheter för att kunna kraftsamla och agera snabbt och flexibelt samt med 
tydlighet gentemot brukare, statliga samverkansparter och arbetsgivare. Det mesta av 
resurserna och framför allt de flesta av nuvarande och kommande brukare finns redan 
idag inom utbildningsnämndens hägn. Förvaltningen bedömer också att det är helt 
nödvändigt med en organisatorisk kraftsamling och nya arbetsmetoder för att kunna 
hantera de flera hundra nya svenskar som har eller kommer att flytta till Klippans 
kommun som kommunplacerade, egenbosatta eller anhöriginvandrare. Lyckas 
kommunen inte få ut de personerna på den ordinarie arbetsmarknaden riskerar 
trygghetssystemen att överbelastas. 
 
Det är naturligtvis möjligt att organisera den samlade arbetsmarknads-
/utbildningsnämnden på flera sätt. Förvaltningen anser att den rimligaste 
organiseringen är under Barn- och utbildningsnämnden, men man kan naturligtvis 
också organisera verksamheten under Kommunstyrelsen. Det viktigaste är som sagt att 
hålla ihop den. En organisering under Kommunstyrelsen har dock bedömts vara 
mindre lämplig. Dels innebär den en betydligt större förändring gentemot det tidigare 
förslaget (100 medarbetare till KS istället för sju medarbetare till BUN) dels skulle 
Kommunstyrelsens verksamhet mer eller mindre fördubblas och riskerar då att förlora 
förmågan till strategisk styrning och stöd.  
 
Ett sätt att hantera frågan kan vara att utvärdera förändringen efter 2017 för att göra 



 
   
 
 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2017-01-18 

Sida 
13 (37) 

 
  
 

 
 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande  

    
 

eventuella erforderliga justeringar av organisationen till den nya mandatperioden 
2019.  
 
För att ytterligare belysa den utmaning den här verksamheten och i förlängningen hela 
Klippans kommun står inför har yttrande inhämtats från chefen för de frivilliga 
skolformerna, vilket redovisas i bilaga (bilaga a Au § 6/17). 
 
Förslag till beslut 
1. En samorganisering av arbetsmarknadsfrågor, frivilliga skolformer samt 

kommunens operativa integrationsarbete möjliggörs genom att utbildningsnämnden 
övertar ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna och det operativa integrationsarbetet 
från Socialnämnden respektive Kommunstyrelsen. 

 
2. I 2017 års driftbudget överförs 2 702 000 kronor, vilket motsvarar nettokostnaden 

för kommunens arbetsmarknadsorganisation, från Socialnämnden till Barn- och 
utbildningsnämnden. 

  
Beslutsunderlag 
Kommundirektör Tomas Rikses skrivelse 2017-01-12. 
Mattias Säflunds yttrande 2017-01-12, bilaga a Au § 6/17. 
Ekonom Catrin Ragnvids skrivelse 2016-12-06, bilaga b Au § 6/17. 
 
Yrkande 
Johan Pettersson (S) och Kenneth Dådring (M) yrkar att ärendet överlämnas till  
Kommunstyrelsen utan eget förslag. 
  
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Ärendet överlämnas utan eget förslag. 
_____ 
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§ 7 
Ändring av Barn- och utbildningsnämndens reglemente i samband med 
ny organisation för arbetsmarknads- och integrationsfrågor i  
Klippans kommun  
KS 2016.1624.003  
 
Ärendet 
Med anledning av förslag till ny organisation för arbetsmarknads- och 
integrationsfrågor förslås revidering av Barn- och utbildningsnämndens reglemente  
(§ 1) enligt nedan.  
 
Förslag till beslut 
1. Godkänner revidering av Barn- och utbildningsnämndens reglemente (§ 1). 

 
 Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga  
 skolväsendet för barn och vuxna samt inom förskole- och fritidsverksamheten.  
 Nämndens uppgifter omfattar förskoleverksamhet, grundskola, skolbarnsomsorg, 
 särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning samt yrkeshögskola. 

Nämnden ansvarar också för svenskundervisning för invandrare (SFI) och 
uppdragsutbildning. 

 
 Barn och utbildningsnämnden fullgör kommunens ansvar och uppgifter inom 
 Arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Följande verksamheter ingår i nämndens 
 organisation för att fullgöra dessa uppgifter.  
  -  Flyktingteam med ansvar för aviseringar om kommunplacerade  
    flyktingar från Migrationsverket, bosättning av nyanlända enligt  

 bosättningslagen m.m.  
  - Arbete och sysselsättning med målgrupp arbetsmarknad och integration.  
  - Vuxenutbildning med den del som hanterar SFI samt vuxenutbildning  
   på gymnasienivå som inte har en yrkesinriktning.  
  - Navigatorcentrum med ansvar för arbetslösa ungdomar i åldern 16-20 år. 
  - Etableringspraktik, dvs. praktik under den period då Arbetsför- 
 medlingen har ansvaret för nyanländas utbildning i SFI och etablering på 

arbetsmarknaden.  
 
2. Ändring av Barn- och utbildningsnämndens reglemente införs i Kommunens 

författningssamling 3:01:1-11 från den 1 januari 2017 
  
Beslutsunderlag 
Kanslichef Lars-Åke Svenssons skrivelse 2016-11-09. 
Barn- och utbildningsnämndens reglemente 3:09:1-5, bilaga Au § 7/17. 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 168. 
  
Yrkande 
Johan Pettersson (S) och Kenneth Dådring (M) yrkar att ärendet överlämnas till  
Kommunstyrelsen utan eget förslag. 
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Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Ärendet överlämnas utan eget förslag. 
_____ 
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§ 8 
Anslag om medel för Bredbandsstrategi 
KS 2014.1189.005  
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-05, § 147, att anta bredbandsstrategi  
för Klippans kommun 2014-2020 samt anslå årliga medel om 300 000 kronor. Övriga 
kostnader skulle hanteras inom ramen för befintliga budgetar. Beslutet är otydligt 
såtillvida att det inte framgår om anslagna 300 000 kr utgör investering eller 
driftskostnad varför det behövs ett förtydligande.  
 
Aktiviteter som bestod i att kommunen för sina egna verksamheter bygger ut eller 
förnyar bredbandsanslutningar skall således finansieras inom ramen för befintliga 
budgetar. Aktiviteter inom strategin som medför direkta kostnader utanför befintliga 
budgetar finansieras med anslag 300 000 kronor per år. Det kan gälla till exempel 
förstudier eller förprojekteringar inför bidragsansökningar i samband med olika 
invånarinitiativ. Dessa medel skulle finansieras via befintliga medel inom projekt e.  
Nu aktuell fråga är om finansiering av bredbandsstrategin i kommunens bokföring 
skall hanteras som investering eller driftskostnad. Bredband och digitala tjänster (IT) 
är en förutsättning för att kommunen såväl ska kunna skapa intäkter som 
kostnadsbesparingar. Bredband i kombination med exempelvis antalet digitala tjänster 
som kommunen tillhandahåller bidrar till att Kommunens mål och vision kan uppnås. 
Klippans kommun har en vision om att utvecklas som boendeort och bredband är en 
förutsättning för att nå visionen. Med anledning av detta föreslås att årligen anslagna 
medel om 300 000 kr utgör investering. 
 
Redovisning av hur anslaget om 300 000 kronor använts de senaste åren ska 
presenteras för Arbetsutskottet under våren 2017.  
 
Beslutsunderlag 
Kanslichef Lars-Åke Svenssons skrivelse 2017-01-10. 
  
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Godkänner att den årliga beslutade finansieringen om 300 000 kronor för utbyggnad 
av bredband bokförs som investering. 
_____ 
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§ 9 
Inköpspolicy för Klippans kommun 
KS 2015.0551.003  
 
Ärendet 
Den nuvarande inköpspolicyn fastställdes ursprungligen av Kommunfullmäktige 
2003-11-25, § 50, med revidering 2007-05-29, § 57. 
 
Mot bakgrund av förändrad lagstiftning, förändrad upphandlingsorganisation samt 
efter kritik från revision är det nödvändigt med en omarbetning av hela inköpspolicyn. 
Kritik avseende enskilda inköp har även erhållits från Konkurrensverket.  
 
Ovanstående har beaktats vid omarbetningen av inköpspolicyn. Strävan har varit att få 
en tydligare organisation med gränsdragning, ansvar, mandat m.m. Förslag till ny 
inköpspolicy har upprättats i två exemplar som innehållsmässigt är samma. Av den 
ena framgår ändringar och tillägg (rödmarkerad och överstruken text m.m.) medan den 
andra endast innehåller text för det slutliga förslaget. Det är mindre delar av den 
nuvarande inköpspolicyn som återfinns i framlagt förslag till ny inköpspolicy.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-16, § 166, om att återremittera 
ärendet för förtydligande av avsnitt II.b. som rör sociala, etiska krav samt 
miljöaspekter. Inköpspolicyns avsnitt II.b har kompletterats med föreskrifter avseende 
sociala och etiska hänsynstaganden som är förenliga med EU-rätt och Lag om 
offentlig upphandling. 
 
Förslag till beslut 
Godkänner inköpspolicy för Klippans kommun. 
 
Johan Pettersson (S) framför att stycke II b avseende miljö revideras inför 
Kommunstyrelsens sammanträde 2017-02-01. 
 
Beslutsunderlag 
Kanslichef Lars-Åke Svenssons skrivelse 2016-12-28. 
Inköpspolicy för Klippans kommun (rödmarkering och överstruken 
text för ändring i policyn), bilaga a Au § 9/17. 
Inköpspolicy (rev. 170123), bilaga b Au § 9/17. 
  
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Ärendet överlämnas utan eget förslag. 
_____  
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§ 10 
Uppdrag rörande Treklövern Bostads AB  
KS 2016.1595.107  
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-22, § 80 med ändring 2014-05-07, § 66 att 
anta ägardirektiv för Treklövern Bostads AB. 
 
Ägardirektiven ska regelbundet ses över varför Arbetsutskottet föreslås uppdra åt 
kommunledningsförvaltningen att utarbeta förslag på reviderat ägardirektiv för 
Treklövern Bostads AB. 
   
Arbetsutskottets beslut 
Uppdrar till kommunledningsförvaltningen att utarbeta förslag på reviderat 
ägardirektiv för Treklövern Bostads AB. 
_____ 
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§ 11 
Utbetalning av lokalt partistöd för år 2017 
KS 2016.1543.104  
 
Ärendet 
Med anledning av ändrade regler i kommunallagen från den 1 februari 2014 ska 
kommunfullmäktige fatta beslut om utbetalning av lokalt partistöd. Det är således  
inte tillräckligt att partistöd behandlas som en del av kommunens budget.  
Förutsättning för utbetalning är att redovisning lämnas av respektive parti om hur 
erhållna partistöd använts. Lagstiftaren har angett att partistöd ska användas lokalt  
för att stärka den lokala demokratin. Respektive politiskt parti utser särskild  
granskare. Under förutsättning att nu angivna villkor är uppfyllda utbetalas partistöd 
enligt fastställda föreskrifter för partistöd1 årligen i februari/mars dvs i förskott. 
Skälet till att partistöd betalas i förskott är för att underlätta partiernas planering av  
sina verksamheter.  
 
Politiska partier i Klippan erhåller i grundstöd 15 000 kr och 10 000 kr i mandat- 
stöd för varje mandat det finns en vald ledamot fastställd enligt 14 kap. vallagen.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-07, § 176, att återremittera ärendet till 
kommunledningsförvaltningen för rättslig utredning avseende innebörden av 
”kommunfullmäktiges presidium har inte haft någon erinran” i lämnat förslag till  
beslut punkt 2 som löd ”Förutsättning för utbetalning är att respektive part lämnat  
in granskning av hur erhållna partistöd använts och att Kommunfullmäktiges  
presidium inte haft något att erinra”.  
 
Bestämmelser om partistöd återfinns i 2 kap 9-12§§ Kommunallagen (KL).  
I 2 kap 9 § KL stadgas ändamålet med partistödet medan 2 kap 11 § KL reglerar 
förutsättningar för utbetalning eller vägra utbetalning.  

 
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 9 § 
första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till 
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.  
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över 
granskningen ska bifogas redovisningen. 
 
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning 
och granskningsrapport enligt första och andra styckena 
 
Av SKL2 cirkulär 14:12 framgår att redovisning av hur partistöd använts ska granskas. 
Partier utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport 

                                                 
1 Kommunalt Partstöd , kommunal författningssamling  6:05:01 
2 Sveriges Kommuner och landsting.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.htm#K2P9S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.htm#K2P9S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.htm
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med intyg om att partiets redovisning ger en rättvisande bild av 
hur partistödet använts. Samtliga politiska partier representerade i Klippans 
kommunfullmäktige Klippan uppfyller förutsättningarna enligt 2 kap 11 § KL första 
och andra stycket.  

 
Enligt 2 kap 11 § tredje stycket kan kommunfullmäktige besluta att vägra utbetalning 
av stöd till parti som inte lämnar redovisning. I SKL cirkulär 14:12 anges följande om 
att vägra utbetalning. 
 
”Lagstiftningen innehåller relativt detaljerade krav på redovisning och granskning av 
hur partistödets används - men avsikten är inte att handläggningen av det årliga 
beslutet om utbetalning ska innefatta en materiell prövning av hur ett enskilt parti 
faktiskt brukat sitt partistöd. Genom den årliga hanteringen får partierna ett ansvar 
för att själva redovisa användningen av stödet - i former partiet väljer. De nya 
reglerna bidrar till att synliggöra partiernas överväganden så att de blir tillgängliga 
för medborgarna inom ramen för den offentlighet som är naturligt förknippad med att 
ett ärende läggs på fullmäktiges bord.”  
 
Ovan angiven formulering talar starkt för att kommunfullmäktige inte ska göra  
någon materiell prövning av hur partistödet används. Att så är fallet understryks av att 
det anges att syftet med redovisningarna är att bidra till att synliggöra partiernas 
överväganden så att de blir tillgängliga för medborgarna inom ramen för den 
offentlighet som är förknippad med att ett ärende läggs på fullmäktiges bord. Det 
innebär att parternas redovisningar inte ska prövas materiellt av kommunfullmäktige 
men ska redovisas i ärendet och därigenom bli tillgängliga för medborgarna.   
 
Med anledning av ovanstående förordas att tidigare förslag till beslut p 2 revideras och 
lyder ”Förutsättning för utbetalning är att respektive part lämnat in granskning”. 
 
Beslutsunderlag/Bilagor 
Kanslichefens skrivelse 2016-10-24 och 2016-12-28. 
Sammanställning av partiorganisationernas redovisningar av utbetalat 
partistöd 2015, bilaga Au § 11/17. 
  
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Godkänner utbetalning av partistöd för år 2017 enligt följande:  
 
   Grundstöd Mandatstöd  Totalt 
Socialdemokraterna  15 000 150 000 165 000 kr 
Moderaterna  15 000   80 000   95 000 kr 
Centerpartiet  15 000   30 000    45 000 kr 
Kristdemokraterna 15 000   20 000    35 000 kr 
Liberalerna   15 000   10 000   25 000 kr 
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Vänsterpartiet 15 000   10 000   25 000 kr 
Miljöpartiet  15 000   20 000   35 000 kr 
Sverigedemokraterna  15 000   50 000   65 000 kr 
Total summa  120 000 370 000 490 000 kr  
 
2. Förutsättning för utbetalning är att respektive part lämnat in granskning av hur 

erhållna partistöd använts.  
3. Noterar partiernas redovisningar av erhållet partistöd. 
_____ 
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§ 12 
Uppföljning av uppdrag avseende hjärtstartare  
KS 2015.1534.776  
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-10-12, § 139, om att anta rutiner för 
kostnadstäckning och placering av hjärtstartare samt uppdra åt 
kommunledningsförvaltningen att svara för registrering av hjärtstartare i Sveriges 
hjärtstartarregister. Uppföljning vid Kommunstyrelsens sammanträde i januari 2017.   
De antagna rutinerna och riktlinjerna för kostnadstäckning och placering av 
hjärtstartare är expedierade till tekniska förvaltningen som svarar för den löpande 
implementeringen. Kommunens nuvarande innehav och ansvar för hjärtstartare utgörs 
av hjärtstartare i kommunhus, Klippans badhus och Tegelbruksskolan. Dessa är 
registrerade i Sveriges hjärtstartarregister (http://www.hjartstartarregistret.se/). Av 
tidigare inventering i kommunen av hjärtstartare enligt nedan så är de angivna med 
kursiv stil registrerade i Sveriges hjärtstartarregister per den 28 december 2016. De 
markerade med * är sådana som tillkommit i registret sedan förra inventeringen.  
 
Klippan:  
Kommunhus* 
Badhus* 
Tegelbruksskolan* 
Pappersbruket  
Ramirent AB, Fäladsvägen  
Kupolen  
Nordic Wellness  
Åbyvallen (Klippans förenade fotboll är ägare)  
Vårdcentralen Klippan  
ICA Nära  
 
Oral design  
ICA Kvantum  
Bowlinghallen  
Storängsgården  
Capio Citykliniken  

 
Östra Ljungby/ Stidsvig  
ICA Nära Eriks Lanthandel  
Östra Ljungby Bygdegård* 
Hillesgården  
 
Gelita (2 olika platser)  
 
 
 
Ljungbyhed  
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Trafikflyghögskolan 
SAAB AB 
Nationalparken Skäralid 
 
Vårdcentralen Ljungbyhed 

 
Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2016-12-28. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 216-10-12, § 139.  
  
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Informationen noteras. 
_____ 
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§ 13 
Skälig ersättning för barntillsyn 
KS 2016.1105.103  
 
Ärendet 
Ledamot i nämnd har framfört att det finns behov av barnpassning för att kunna  
delta vid nämndssammanträde. 

 
Enligt 4 kap 12 b § KL (kommunallagen) har förtroendevalda med barn som har behov 
av tillsyn rätt till skälig ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de 
fullgör sina uppdrag. Detta gäller dock inte förtroendevalda  
som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid. I kommentar till KL 
anges att kommunen är skyldig att utge skälig ersättning för kostnader för barntillsyn 
som uppkommer under den tid som den förtroendevalde fullgör sitt uppdrag. Med barn 
som har behov av tillsyn avses i princip barn under tolv års ålder. Ersättningen skall 
vara skälig. Ersättningen kan anses skälig bara om behovet av barntillsyn uppkommit 
som en följd av uppdragets fullföljande. Så kan inte anses vara fallet vid barntillsyn 
som kan tillgodoses inom den ordinarie barnomsorg som den förtroendevalde anlitar. 
Ersättning för kostnader för barntillsyn som en nära anhörig, till exempel en 
familjemedlem, utför kan inte heller anses skälig.  

 
Kommuner och landsting måste beakta att ersättningen kommer att vara skattepliktig 
för den enskilde och beräkna ersättningen med hänsyn till detta. Det krävs vidare att 
den förtroendevalde yrkar på ersättning. Kommunen har dock möjlighet att utge 
skäliga schabloniserade kostnadsersättningar. Bestämmelsen är inte avsedd att 
tillämpas på förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av 
heltid. I kommunens ersättningsbestämmelser för förtroendevalda (13 §) finns angett 
att avseende övriga kostnader betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att 
särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. Det har i kommunala 
ersättningsbestämmelser inte fastställts vad som är skälig ersättning för barntillsyn då 
förtroendevald måste anlita sådan för att kunna utföra sitt uppdrag.  

 
Utgångspunkten är att den förtroendevalde ska få faktiska kostnader täckta varför 
utgångspunkten rimligen är att ersättning betalas för styrkta kostnader som uppkommit 
till följd av deltagande vid sammanträde/förrättning för vård och tillsyn av barn som 
vårdas i den förtroendevaldes familj och intill dess barnet fyllt 12 år.  
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-22, § 96, att återremittera ärendet för 
utredning och förtydligande av åldersgräns, begreppet nära anhörig/familjemedlem, 
arbetsgivarroll samt om det är rimligt med tak för ersättning.  

 
I lagförarbetena3 anges att med barn som har behov av tillsyn avses barn under tolv års 
ålder dvs rätt till ersättning gäller formellt sett intill dess barnet fyller 12 år (intill 
födelsedag). Begreppet familjemedlem/nära anhörig har olika innebörd beroende på 
tillämplig lagstiftning. I propositionen anges att ”ersättning för kostnader för 
                                                 
3 Proposition (2001/02:80) 
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barntillsyn som en nära anhörig, till exempel en familjemedlem, utför kan inte heller 
anses skälig”. Med familjemedlem får det anses att man åsyftat nära släktingar i 
familjen dvs maka eller make, sambo, förälder, barn (äldre syskon).  
 
Ersättning ska inte utgå för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller 
sammanboende, då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen eller för barn som 
har fyllt 12 år.  

 
Det åvilar den enskilde att framställa begäran om ersättning för barntillsyn. 
Utgångspunkten är att man ska få ersatt faktiskt styrkta kostnader. I begreppet skälig 
ersättning ligger enligt lagförarbeten 4 att man kan ange en högsta nivå för 
ersättningen. Det är en fråga för kommunfullmäktige att bedöma. Vid bestämmande av 
vad som är skäligt belopp ska beaktas att begärd ersättning är skattepliktig.  
 
I en kommun5 har angetts att ersättningen kan uppgå till högst 110 kronor/ timme och 
maximalt 600 kronor/dygn. I en annan kommun6 har ersättningen knutits till 
inkomstbasbeloppet dvs timersättning med högst ett belopp som erhålls genom att 
multiplicera gällande inkomstbasbelopp med 0,0015 avrundat till närmaste heltal dvs 
89 kr/timme. Det torde för Klippan underlätta om timersättning knyts till 
inkomstbasbelopp som ligger till grund för beräkning av arvoden förtroendevalda och 
eventuell begränsning i högst antal timmar per tillfälle. Det är ett krav att fastställa 
skäligt belopp men det är inget krav att fastställa högsta ersättning.   
 
Kommunen är inte involverad i den förtroendevaldes relation med 
företag/uppdragstagare som anlitas för barnpassning. Det gäller samma regler för 
förtroendevalda som för människor i allmänhet som anlitar företagare/ uppdragstagare.  
  
Beslutsunderlag 
Kanslichef Lars-Åke Svenssons förslag till beslut 2016-12-28. 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2016-11-22, § 96. 
  
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ersättning för barntillsyn betalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av 

deltagande vid sammanträde/förrättning för vård och tillsyn av barn som vårdas i 
den förtroendevaldes familj intill dess barnet fyllt 12 år.  

 Ersättning per timme utgår högst med 0,0015 % av inkomstbasbeloppet, dock 
högst för 8 timmar per tillfälle. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av 
egen familjemedlem och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala 
barnomsorgen. Kostnaden ska styrkas med verifikation.  

                                                 
4 Proposition (2001/02:80) 
5 89277 invånare 2016 
6 7237 invånare 2016 
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2. Bestämmelsen införes i kommunens författningssamling- Kommunens 

bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. 
_____ 
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§ 14 
Uppföljning av uppdrag avseende teknik vid möten och konferenser 
KS 2015.1517.005  
 
Ärendet 
Helena Dådring (M) och Tonny Svensson (M) har för moderaterna i Klippan 
inkommit med motion 2015-11-24 om nyttjande av teknik vid möten och konferenser. 
Motionärerna föreslår att kommunen skapar förutsättningar som gör att orten för 
möten och konferenser inte är avgörande för deltagande samt att detta sker skyndsamt 
eftersom tekniken redan finns 
 
Kommunfullmäktige har 2016-04-26, § 39, beslutat  
1. Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utreda riktlinjer för förtroendevaldas 

deltagande på konferenser och andra möten i nämnd-/Kommunstyrelse- och 
kommunfullmäktigesammanträden på distans.  

2. Motionen anses besvarad.  
 

Teknisk utrustning 
Det ska noteras att teknisk utrustning i kommunhusets sessionssal uppgraderades 2015 
för att uppfylla krav på en civil ledningscentral. I uppgraderingen ingick bla video-
konferensutrustning som hitintills använts i begränsad omfattning. Det finns således 
teknik tillgänglig i kommunhuset för att den fysiska orten inte ska vara avgörande för 
deltagande på distans. Därutöver finns tillgång till datorer, telefonkonferensutrustning  
för deltagande på distans vid konferenser via webb och telefonmöten.   
 
Det är inför 2017 aktuellt med uppdateringar av teknik i ett flertal av kommunhusets 
sammanträdesrum inklusive sessionssalen. Teknikutvecklingen är snabb och det blir 
allt enklare att närvara vid sammanträden över det digitala mediet.   
Deltagande på distans vid sammanträde med Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, 
nämnder och utskott 
Av 5 kap. 38 a § kommunallagen (KL) följer att ledamöter får delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans, om fullmäktige har beslutat det och det sker genom ljud- 
och bildöverföring i realtid på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara 
närvarande vid fullmäktiges sammanträde. Om fullmäktige har beslutat att ledamöter 
får delta i fullmäktiges sammanträden på distans, ska arbetsordningen enligt 5 kap. 64 
§ KL innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning sådant deltagande får ske. Mot 
bakgrund av att kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och öppna för besök 
samt mot bakgrund av svårigheter som uppstår vid webb-sändning finns för 
närvarande inte förutsättningar att på ett bra sätt hantera deltagande på distans vid 
kommunfullmäktiges sammanträden.   
 
Av 6 kap. 32 § KL följer att fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får 
delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska enligt samma 
bestämmelse ske på det sätt som anges i 5 kap. 38 a § KL. En ledamot som deltar på 
distans ska anses närvarande vid nämndens sammanträde. För nämnder finns det skäl 
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att öppna upp möjligheten till närvaro på distans och det finns teknisk utrustning för 
ändamålet. För kommunstyrelsens sammanträden är det mot bakgrund av antalet 
ledamöter och ersättare dock inte samma behov som dock kan föreligga vid 
sammanträden med Kommunstyrelsens utskott och beredningar.   
 
Deltagande på distans vid konferenser och andra möten  
Godkännande av förtroendevaldas deltagande i konferenser och kongresser ska prövas 
av respektive nämnd och styrelse. Vid en sådan prövning ska respektive nämnd och 
styrelse ta ställning till om ledamoten kan delta på distans. Om så är fallet ska detta 
särskilt anges i beslutet och om inget särskilt angetts godkänns deltagande genom 
fysisk närvaro.  
 
För att kunna delta på distans erfordras att den som anordnar konferens, sammanträde 
har tillgång till erforderlig teknik. I de flesta fall finns det goda möjligheter att hantera 
närvaro på distans. Det som i många fall blir begränsande för deltagande i video-
konferenser är inte tillgänglighet till teknisk utrustning utan andra omständigheter 
såsom nätverksbyggande. Det kan dock inte bortses från att det även kan handla om att 
ändra inlärda vanor.  
 
Även om det i policys kan föreskrivas när man ska använda sig av videokonferens/ 
telefonkonferens kan ett sådant regelverk få oönskade konsekvenser. Det kan vara 
begränsande att utforma policys då den fysiska närvaron kan vara motiverad av flera 
olika skäl. Det förordas därför att ansvaret läggs på respektive berörd nämnd och 
styrelse att pröva om deltagande sker på distans eller genom fysisk närvaro. Såvida 
inget anges och godkännande av deltagande i konferens medges är det rimligt att man 
utgår ifrån fysiskt deltagande.   
Såvida någon nämnd anser att den tekniska utrustningen inte är tillräcklig ska 
kommunkansliet kontaktas och informeras om behov.   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-09-22, § 130, att återremittera ärendet 
till kommunledningsförvaltningen för förtydligande av deltagande för 
kommunstyrelsen då skrivningen ansågs otydlig avseende krav om att ljud och 
bildöverföring ska ske i realtid.  
 
Överföring av bild- och ljud i realtid innebär att signalbehandlingen är relaterad till ett 
skeende i nutid. Det får finnas mindre fördröjning av signaler men den enskilde ska 
vid närvaro på distans uppleva och få del av information på samma sätt som de övriga 
fysiskt närvarande ledamöterna. SKYPE och motsvarande applikationer anses arbeta i 
realtid. 
  
Beslutsunderlag 
Kanslichef Lars-Åke Svenssons förslag till beslut 2016-12-28. 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 130. 
  
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Revidera reglementena för Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 

byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden i enlighet med 
följande lydelser:  

 
 Kommunstyrelsen 
 ”Kommunstyrelsens utskott och beredningar får, om särskilda skäl föreligger, 

sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Överföring av bild- 
och ljud i realtid innebär att signalbehandlingen är relaterad till ett skeende i 
nutid. Det finns endast marginell fördröjning av signaler och den enskilde 
ledamoten som är närvarande på distans ska uppleva och få del av information på 
samma sätt som övriga ledamöter vilka är fysiskt närvarande. 

 
 Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sam-

manträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska 
senast fem dagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör 
om närvaro får ske på distans. Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare 
ska gälla om deltagande på distans i utskotten och beredningarna.” 

 
 Nämnd  
 ”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närva-

rande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bild-
överföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. Det finns endast marginell fördröjning av signaler 
och den enskilde ledamoten som är närvarande på distans ska uppleva och få del 
av information på samma sätt som övriga ledamöter vilka är fysiskt närvarande. 

 
 Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av samman-

trädeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska  
senast fem dagar i förväg anmäla detta till hos förvaltningens kansli eller 
nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans  
i nämnden.” 

 
2. Godkännande av förtroendevaldas deltagande i konferenser och kongresser ska 

prövas av respektive nämnd och styrelse. Vid prövningen ska respektive nämnd 
och styrelse ta ställning till om deltagande kan ske på distans. Om så är fallet ska 
detta särskilt anges i beslutet. Om inget anges godkänns deltagande genom fysisk 
närvaro. 

_____ 
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§ 15 
Yttrande gällande ansökan om kameraövervakning med drönare  
KS 2016.1727.142  
 
Ärendet 
Länsstyrelsen i Uppsala län har fått in ansökan om kameraövervakning från 
GrimmDrone AB. Ansökan avser filmning/fotografering av fastigheter,  
byggprojekt, fjärrvärmenät (vid läckor), skogsplanteringar, avverkningar  
och hyggen, volymberäkningar av grustäkter, inventering av vindfälld skog,  
inspektion av vindkraftverk. De får enligt TSFS 2009:88 ej flyga närmare  
utomstående människor än minst 50 meter och flyger vanligtvis på 80-120 meters 
höjd. Materialet sparas till dess att kunden fått och godkänt sin leverans. I områden  
där det filmas sätts det upp information på skyltar (s.k. gatupratare).  Det kan  
noteras att GrimmDrone vid tillfälle även hjälper Missing People vid eftersök av 
försvunna människor.  
 
Klippans kommun har beretts möjlighet att avge yttrande över GimmDrone AB:s 
ansökan om kameraövervakning. 
 
Kameraövervakning får bedrivas endast om intresse av sådan övervakning väger 
tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Tillbörlig hänsyn skall tas 
till den personliga integriteten. Vid bedömning av intresset av kameraövervakning 
skall särskilt beaktas om övervakningen behövs för att förebygga/beivra brott eller 
förhindra olyckor.  
Det kan ifrågasättas om övervakning för angivna ändamål utgör vad som avses i 
lagens mening med kameraövervakning. En kamera monterad på en drönare kan  
dock riktas mot an plats dit allmänheten har tillträde. Övervakningen torde därför 
omfattas av nuvarande lagstiftning. Ändamålet med den angivna 
kameraövervakningen är dock inte att övervaka allmänheten utan övervaka  
fastigheter, byggprojekt m.m. Detta kan innefatta övervakning av människor men 
torde medföra mycket ringa integritetsintrång. Övervakning för att bistå Missing 
People kan medföra integritetsintrång men där övervägs eventuellt intrång av intresset 
att rädda liv.  
De av sökanden redovisade skälen utgör goda grunder för att lämna medgivande.  
 
Med angivna ändamål föreligger ringa risk för kränkande av någons personliga 
integritet varför ansökan tillstyrks. 
  
Beslutsunderlag 
Kanslichef Lars-Åke Svenssons yttrande 2016-12-27. 
Begäran om yttrande gällande GrimmDrone AB:s ansökan om 
kameraövervakning med drönare, bilaga a Au § 15/17. 
GrimmDrone AB:s ansökan 2016-11-23, bilaga b Au § 15/17. 
  
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 
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GrimmDrone AB:s ansökan om kameraövervakning med kamera monterad på 
drönare tillstyrks. 
_____ 
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§ 16 
Upplåtelse av allmän/offentlig plats för cirkus 
KS 2016.1719.480  
 
Ärendet 
Polismyndighet ger tillstånd för allmän sammankomst med stöd av ordningslagen 
(SFS 1993:1617). I 2 kap 10 § ordningslagen stadgas att tillstånd till allmän 
sammankomst endast får vägras om det är nödvändigt med hänsyn till ordning eller 
säkerhet vid sammankomsten. Tillstånd till allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning skall vägras, om sammankomsten/tillställningen är avsedd att hållas i ett 
samlingstält som inte är godkänt eller inte får användas enligt vad som särskilt stadgas 
eller inte erbjuder betryggande säkerhet mot brand och andra olycksfall. 
 
I 3 kap 2 § ordningslagen stadgas att Polismyndighet skall inhämta yttrande från 
kommunen vid tillståndsansökan för nyttjande av kommunens mark som utgör 
offentlig plats. Om kommunen avstyrker ansökan om att få nyttja kommunens mark, 
får tillstånd inte meddelas. Om tillstånd beviljas av Polismyndigheten har kommunen 
rätt att ta ut avgift med stöd av den s.k. avgiftslagen (SFS 1957:259).  I kommunens 
yttrande anges vanligtvis villkor för markupplåtelse som t.ex. tider för upplåtelsen, att 
platsen ska städas, hur stor yta som får användas och hur kommunens egendom ska 
skyddas.  
 
I nuvarande lagstiftning finns vissa begränsningar av vilka djur som får finnas vid en 
cirkus. 
 
I djurskyddsförordningen (1988:539) regleras tävlingar med djur och förevisning av 
djur. I 35 -36 §§ förordningen återfinns bestämmelser som även gäller för cirkusar. 
Utgångspunkten är att djur inte får föras omkring och förevisas offentligt i menagerier. 
I 35 § andra stycket djurskyddsförordningen anges dock att apor, rovdjur med 
undantag för tamhundar och tamkatter, säldjur med undantag för sjölejon, 
noshörningar, flodhästar, hjortdjur med undantag för renar, giraffer, kängurur, 
rovfåglar, strutsfåglar och krokodildjur får inte heller på annat sätt föras omkring och 
i samband därmed förevisas offentligt. Vid cirkus, varieté eller liknande företag får 
djur som anges i 35 § andra stycket inte visas offentligt vare sig vid föreställning eller 
i något annat sammanhang.  
 
Vid cirkus, varieté och liknande företag får djur av andra slag än som avses i 35 § 
andra stycket (se ovan) visas offentligt, men då endast vid föreställning eller, under 
förutsättning att djuren har visats vid föreställning, i djurstallar eller i andra lokaler för 
förvaring av djur. Djurens ungar får också visas i sådana utrymmen, även om de inte 
har visats vid föreställning. Detsamma gäller enstaka djur som följer med en cirkus i 
syfte att tränas för förevisning. En cirkus som offentligt förevisar djur skall en gång 
varje år kontrolleras av länsstyrelsen i det län där cirkusen har sin hemvist, i det län 
där den reser in i landet eller i det län där den har sin första föreställning. En kontroll 
skall också ske vid en sådan förändring av djurbeståndet eller utrustningen som är av 
väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt. Jordbruksverket får 
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meddela närmare föreskrifter om kontrollerna.  
Kommunen svarar inte för tillståndsgivning enligt ordningslagen men utgör 
remissinstans då ansökan avser nyttjande av kommunal mark som är offentlig plats. 
Kommunens yttrande utgår ifrån ordning och säkerhet samt lämplighet av att nyttja 
marken med hänsyn till trafik m.m. Djurskydd är särskilt reglerat och det finns 
tillsynsmyndigheter som utövar kontrollen över cirkusar varför det inte är en 
kommunal fråga. Huruvida djur ska förbjudas på cirkus är inte en kommunal fråga.  
 
Hudiksvalls kommunfullmäktige biföll den 23 november 2015 motion genom vilken 
det föreslagits att kommunen inte ska upplåta sin mark för cirkusar som i kommersiellt 
syfte utnyttjar djur. Det som åsyftades med beslutet var att kommunen fortsättningsvis 
skulle utnyttja sin vetorätt enligt ordningslagen. Någon grund för att använda 
vetorätten på det sätt som Hudiksvalls kommun gjort genom det överklagade beslutet 
är enligt Förvaltningsrättens mening inte möjlig. Det överklagade beslutet genom 
vilket Hudiksvalls kommun bestämt att inte upplåta sin mark för cirkusar som i ett 
kommersiellt syfte utnyttjar djur ansågs strida mot 3 kap. 8 § ordningslagen7. 
Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun ansågs ha överskridit sina befogenheter 
och Förvaltningsrätten beslutade 2016-11-30 om att beslutet skulle upphävas8.  
  
Beslutsunderlag 
Kanslichef Lars-Åke Svenssons skrivelse 2016-12-12. 
Miljöpartiets skrivelse 2016-11-04. 
  
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 
1. Avslår framställan från Miljöpartiet om att kommunen skall utnyttja sin vetorätt 

enligt ordningslagen då ett sådant förfarande enligt gällande rättspraxis anses 
överskrida kommunens befogenheter. 

2. I övrigt avge yttrande till Miljöpartiet enligt kanslichefens skrivelse 2016-12-09. 
_____ 
  
 
  

                                                 
7 3 kap. 8 § 
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får meddela de ytterligare 
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna 
ordningen på offentlig plats. 
8 Förvaltningsrätten Falun, målnr 4843-15. 
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§ 17 
Gallringsbeslut på socialförvaltningens handlingar 
KS 2016.1797.004  
 
Ärendet 
Socialförvaltningens arkiv, i källarens skyddsrum, drabbades 2007 av översvämning. 
De handlingar som lämnades kvar i arkivet, efter gallring i samband med 
översvämningen, lämnades kvar för at torka men har med tiden blivit mögelskadade 
av fukt. 
 
Enligt Arkivlagen 10 § får allmänna handlingar gallras. Enligt Riksarkivets handbok ” 
Om gallras- från utredning till beslut ” s. 13 anges att en värdering av handlingarnas 
informationskvalitet ska göras. Finns sådana brister att informationen inte kan 
återanvändas för att lösa vissa problem, fatta beslut eller liknande bör detta noteras. 
Det kan också vara ett argument för gallring. 
 
Socialförvaltningen bedömer att de kvarvarande handlingarna i skyddsrummet nu är  
i sådant skick att de inte går att återanvända för att lösa vissa problem, fatta beslut  
eller liknande. De är dessutom i så dåligt skick att målet med arkivet enligt 
Arkivlagen 3 § 2-3 st inte uppnås. Förvaltningen anser därför att grund finns för att 
gallra de dokument som annars skulle ha bevarats. 
 
Enligt protokollsutdrag från Socialnämnden sammanträde 2016-12-21, § 177, föreslås 
Kommunstyrelsen att besluta om gallring av servicekort från 1979-1984, personkort, 
kontakter vid familjehemsplaceringar, avtal vid familjehemsplaceringar (sorterade i 
personnummerordning för uppdragstagare), tillfälliga anställningar, liggare för 
socialregister och anmälningsärende.  
I den utsträckning informationen är möjlig att rädda ska så ske. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Socialnämnden 2016-12-21, § 177. 
  
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 
Godkänner gallring av servicekort från 1979-1984, personkort, kontakter vid 
familjehemsplaceringar, avtal vid familjehemsplaceringar (sorterade i 
personnummerordning för uppdragstagare), tillfälliga anställningar, liggare för 
socialregister och anmälningsärende. 
_____ 
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§ 18 
Struktur i beslutsunderlagen 
KS 2016.1721.000  
 
Ärendet 
Johan Pettersson (S) efterfrågar bättre struktur i de beslutsunderlag som bifogas 
kallelser till sammanträde. 
 
Mötesadministration, beslutsunderlag och förhållningssätt kring ärendeberedning 
varierar beroende på nämnd. 
  
Arbetsutskottets beslut 
Uppdrar till kommunledningsförvaltningen att utreda och redovisa organisation för 
mötesadministration, registrering och ärendeberedning senast juni 2017. 
_____ 
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§ 19 
Sessionssal som funktionell möteslokal! 
KS 2016.1722.000  
 
Ärendet 
Johan Pettersson (S) föreslås att Arbetsutskottet beslutar lämna uppdrag kring att 
utforma sessionssalen som mer funktionell möteslokal. 
   
Arbetsutskottets beslut 
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. 
_____ 
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§ 20 
Tema 2017- februari och april 
KS 2017.0031.000  
 
Ärendet 
Tema-Au för februari diskuteras. 
   
Arbetsutskottets beslut 
1. Tema-Au i februari ägnas åt analys av Kommunfullmäktiges mål. 
2. Tema-Au i april ägnas åt Budget 2018. 
_____ 
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