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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 116 Val av justerare
§ 117 Kurser och konferenser 2018
§ 118 Ändring av firmateckning
§ 119 Information om fastigheten Karossen
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§ 121 Riktlinjer för hantering av drivmedelskort
§ 122 Förslag till mål för Kommunstyrelsen 2019
§ 123 Granskning av kommunens kompetensförsörjning - Svar
§ 124 Samlad handläggning avseende bidrag till föreningslivet
§ 125 Extraordinära insatser inom ekonomiområdet
§ 126 Hemställan om medel till moduler på Bofinkenskolan
§ 127 Investeringsmedel inventarier för renovering av Nya 

Snyggatorpsskolan 2018
§ 128 Förslag till samverkansavtal gällande kommungemensamt e-arkiv
§ 129 Affischering inför valet 2018
§ 130 Utökat medborgarinflytande samt införande av medborgarbudget
§ 131 Klippan den klimatsmarta kommunen
§ 132 Principdiskussion kring sammanträdestid för kommunstyrelsens 

möten
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§116

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Arbetsutskottets beslut
Hans-Berstil Sinclair (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 2018-08-22 
kl. 15:00 på kansliavdelningen, Klippans kommunhus.
 
_____
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§ 117

Kurser och konferenser 2018 
KS 2018.0003

Ärendet
Följande kurser föreligger:
 
Inspirationsdag tema Liv-Arbetsliv, Eslöv, 2018-10-12.
Seminarium om nyanländas boendesituation, Åstorp, 2018-09-21.
 
Arbetsutskottets beslut
Godkänner deltagande för Johan Pettersson (S), Hans-Bertil Sinclair (M) och Boris 
Svensson (S) gällande seminarium om nyanländas boendesituation, Åstorp, 2018-09-21.
 
_____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118

Ändring av firmateckning 
KS 2017.0489

Ärendet
Förslag till ändring av firmateckning föreligger på grund av förändringar. Förslag till 
revideringar av namn är enligt följande:
 
Punkt 1 och 2:
- Kenneth Dådring ändras till Hans-Bertil Sinclair
- Jan Tingecz ändras till Magdalena Stajcic
- Cecilia Christensen läggs till i punkt 2.
 
Punkt 4:
- Mattias Carlstrand ändras till Jenny Wiik
- Irene Hansen läggs till.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kansliavdelningen 2018-08-14
Protokollsutdrag KS 2017-09-06, § 128
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Med giltighet fr.o.m. 2018-09-05 bemyndigas kommunstyrelsens ordförande
Kerstin Persson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Carl-Axel Wilhelmsson,
2:e vice ordförande Hans-Bertil Sinclair, kommundirektör Tomas Rikse,
ekonomichef Magdalena Stajcic, ekonomerna Ingela Reimer, Linda Anderholm
att med kontrasignation av systemförvaltarna Wieslawa Broström eller någon
av ekonomiassistenterna Bodil Olsson, Marie Waak eller Helen Theisner utfärda
anvisningar på Klippans kommuns (även va-verksamhetens) bank- och
postgiroräkningar, kvittera eller överlåta till kommun eller någon av dess nämnd
eller styrelse ställda checkar eller postväxlar samt att underteckna kvitton på
kontanta medel, värdepost, värdepostförsändelser od.
 
2. Avtal, borgensförbindelse, andra handlingar och skrivelser undertecknas av
Kerstin Persson, Carl-Axel Wilhelmsson eller Hans-Bertil Sinclair i förening med
Tomas Rikse, Magdalena Stajcic eller Cecilia Christensen.
 
3. Inbetalningar till kommunen, för vilka användes i fortlöpande följd numrerade
reversalblanketter, får kvitteras av ovan nämnda befattningshavare var för sig.
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4. HR-chef Stefan Christiansson, Monica de Val, Mikael Sjöholm,
Jenny Wiik, Sofie Andersson-Widén, Irene Hansen, Refija Suljanovic, Carina Jönsson, 
Fredrik Lindholm, Marianne Madsen eller Christina Rylander bemyndigas att två i 
förening underteckna underlag hänförliga till löne- och
personaladministrationen.
 
_____
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§ 119

Information om fastigheten Karossen 
KS 2018.0496

Ärendet
Kommunen har tittat på möjligheterna att förvärva fastigheten benämnd Karossen. 
Anledningen är att de kommunala verksamheterna behöver mer utrymme. Vid eventuellt 
förvärv krävs renovering samt anpassning av lokalerna.
 
Beslutsunderlag
Fastighetchef Håkan Abrahamsson föredrar ärendet.
 
Arbetsutskottets beslut
Notera informationen.
 
_____
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§ 120

Översyn av kulturpris och stipendier 
KS 2018.0469

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har 2018-06-13, § 70 tagit fram förslag till att instifta ett 
Nytänkarpris till förening eller person som på ett nytänkande, kreativt eller oväntat sätt 
utvecklat det lokala föreningslivet eller kommunens evenamangs-/arrangemangsutbud 
och prissumman föreslås vara 5 tkr.
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår även höjning av Föreningsledarpriset, ändrat namn 
för Byggnadsvårdspremie till Byggnadsvårdspris samt att alla pristagare hedras genom en 
plakett på central plats i kommunen.
 
Förändringarna finaniseras inom befintlig budget.
 
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-06-13, § 70.
 
Arbetsutstkottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Instifta ett Nytänkarpris.
2. Godkänna en höjning av Föreningsledarpriset till 10 tkr.
3. Ändra benämningen Byggnadsvårdspremie till Byggnadsvårdspris.
4. Godkänna att alla pristagare hedras genom en plakett på central plats i kommunen.
 
_____
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§ 121

Riktlinjer för hantering av drivmedelskort 
KS 2018.0449

Ärendet
Klippans kommuns drivemedelskort föreslås endast få användas för inköp av drivmedel 
samt biltillbehör. Vidare föreslås att drivmedelskort skall vara knutna till visst fordon 
samt endast i undantag kunna vara knutet till viss befattningshavare.
 
Beställning av drivmedelskort skall ske av behörig chef via e-tjänst och ställas till 
ekonomiavdelningen. Ekonomiavdelningen skall även ansvara för att hålla förteckning 
över utställda drivmedelskort, samt avsluta kort som avser fordon som avyttras, eller 
befattningshavare som inte längre skall inneha ett personligt kort.
 
Beslutsunderlag
Utvecklingsstrateg Anna Ilirzons förslag till beslut 2018-06-18.
Riktlinjer för hantering av drivmedelskort, 2018-06-18, bilaga Au § 121/18.
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Riktlinjer för hantering av drivmedelskort antas.
 
_____
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§ 122

Förslag till mål för Kommunstyrelsen 2019 
KS 2017.0981

Ärendet
Kommunfullmäktige antog den 19 juni 2018 befintliga Kommunfullmäktigemål att även 
gälla för år 2019. Befintliga Kommunstyrelsemål föreslås gälla även för år 2019 med 
smärre justeringar.
 
Beslutsunderlag
Utvecklingsstrateg Anna Ilirzons förslag till beslut 2018-07-03.
Förslag till kommunstyrelsemål 2019 (Ks 2017.0981-21.041, bilaga Au § 122/18.
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Mål för Kommunstyrelsen 2019 antas.
 
_____
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§ 123

Granskning av kommunens kompetensförsörjning - Svar 
KS 2018.0458

Ärendet
Internrevisionen har efter revision rekommenderat Klippans kommun att bl.a. utveckla 
sin behovsanalys och ta fram en strategi och handlingsplan för kompetensförsörjning. 
HR-chef Stefan Christiansson har 2018-07-26 tagit fram svar.
 
Beslutsunderlag
Revisionens granskningsrapport 2018-06-18, bilaga Au § 123/18.
HR-chef Stefan Christianssons förslag till beslut 2018-07-26, bilaga Au § 123/18.
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
att godkänna svaret på revisionsrapporten och överlämna detta till revisionen, samt
att anmäla svaret till kommunfullmäktige för kännedom.
 
_____
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§ 124

Samlad handläggning avseende bidrag till föreningslivet 
KS 2017.0942

Ärendet
Socialnämnden beslutade 2017-10-25, § 174 att bidragshantering till föreningslivet som 
handläggs av Socialnämnden överförs till Kultur- och fritidsnämnden. Socialnämnden har 
2018-05-30, § 69 specificerat att man önskar överlämna helhetsansvaret för 
bidragsgivningen med undantag för bidrag till kvinnojouren.
 
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2017-10-25, § 174.
Socialnämndens protokoll 2018-05-30, § 69.
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
All bidragshantering som Socialnämnden idag handlägger överförs till Kultur- och 
fritidsnämnden undantaget från bidrag gällande kvinnojouren.
 
_____

13 (39)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-08-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 125

Extraordinära insatser inom ekonomiområdet 
KS 2018.0497

Ärendet
Kommunen behöver göra insatser för att få ekonomiavdelningen att fungera bättre, att få 
hela ekonomiadministrationen att samspela bättre samt att öka stödet till kommunens 
chefer. Vi behöver tillskapa en inköpsorganisation som samspelar
med ledningen, verksamheten och upphandlingsorganisationen. Vi behöver också komma 
vidare med e-handel. Upphandlingsorganisationen behöver kortsiktigt förstärkas för att 
kunna beta av högarna och klara leveransen till de fyra kommunerna i 
upphandlingssamarbetet.
 
För att klara ovanstående behöver förvaltningen ett tillskott av medel. Uppskattningsvis 
behövs 500 tkr för tillfälligt utökad bemanning inom upphandlingsverksamheten samt 
konsultstöd i övriga insatser.
 
Ekonomichefen har föreslagit att finansiering sker genom ianspråktagande av medel från 
statsbidrag/migrationsmedel för tillfälligt flyktingstöd. Fördelen med att ta medel därifrån 
är dels att dessa medel bör förbrukas under 2018 eller senast 2019 samt att dessa medel 
kan föras mellan åren, vilket inte är möjligt om man finansierar via kommunstyrelsens 
förfogandemedel.
 
Beslutsunderlag
Kommundirektör Tomas Rikses förslag till beslut 2018-08-09.
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunledningsförvaltningen beviljas ett tillskott om 500 tkr att användas 
för insatser inom ekonomi- inköps- och upphandlingsverksamheterna.
2.  Finansiering sker genom ianspråkstagande av medel från 
statsbidrag/migrationsmedel för tillfälligt flyktingstöd.
 
_____
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§ 126

Hemställan om medel till moduler på Bofinkenskolan 
KS 2015.0806

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden äskar medel för ökade kostnader för moduler 
till Bofinkenskolan. Då budgeten är ansträngd och barn- och utbildningsförvaltningen 
inte har budgeterat för ifrågavarande kostnad måste finansiering hittas inom 
organisationen. Den ursprungliga besparingen på 3,0 mnkr i kompletteringsbudgeten 
drogs tillbaka. 
 
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-05-28, § 56.
Ekonomichef Jan Tingecz förslag till beslut 2018-06-21.
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämndens hemställan om medel om 1017 tkr för etablering av 
ytterligare moduler på Bofinkenskolan avslås.
 
_____
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§ 127

Investeringsmedel inventarier för renovering av Nya 
Snyggatorpsskolan 2018 
KS 2018.0437

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden äskar medel till inventarier på Nya Snyggatorpsskolan om 
totalt 1500 tkr under 2018. Under 2018 finns följande behov:
- slöjd- och musiksalar renoveras
- två bildsalar delvis utrustas
- nybyggnation av ett klassrum, tre grupprum och arbetslagsrum
- utrustning till två musiksalar
- ny utrustning till två träslöjdsalar
- containerhyra
 
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-05-28, § 57.
Ekonomichef Jan Tingecz förslag till beslut 2018-06-21.
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen
1. Anslå 1,5 mnkr för investering av inventarier.
2. Finansiering sker genom Kommunstyrelsens anslag till förfogande för 
investering 2018.
 
_____
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§ 128

Förslag till samverkansavtal gällande kommungemensamt e-arkiv 
KS 2016.1080

Ärendet
Sedan slutet av 2016 har 15 skånska kommuner genomfört en gemensam förstudie med 
avsikt att skapa en organisation som kan tillhandahålla ett gemensamt e-arkiv (Projekt 
Scan Arkiv). Genom e-Arkivet kan kommunerna uppfylla lagstiftningens krav på att 
tillgodose bevarandet av allmänna handlingar för framtiden. Kommunerna skapar därtill 
en rättssäker hantering av handlingar i hela informationskedjan. Projekt ScanArkiv har 
utrett olika samverkansformer och rekommenderat bildandet av ett kommunalförbund. 
Då några kommuner varit tveksamma till den föreslagna samverkanslösningen har 
projektets styrgrupp försökt hitta en mindre omfattande samverkansform. En samverkan 
genom ett så kallat samverkansavtal är nu det spår som styrgruppen ser som den möjliga 
vägen framåt.
 
Förslaget bygger på att kommunerna samverkar och delar på kostnaderna kring ett 
gemensamt upphandlat e-Arkiv med tillhörande organisation. Lunds kommun får, som 
största kommun, funktionen som värdkommun och anställer de kompetenser som behövs 
för den gemensamma förvaltningen.
 
Samverkansavtalet innebär att kommunen fortsatt är arkivmyndighet och ägare av sin 
information och behåller eventuell befintlig arkivpersonal. Samverkan renodlas till att 
vara kring e-arkivet, men innebär indirekt en förstärkning av det strategiska arkivarbetet 
t.ex. kring styrdokument, då den gemensamma förvaltningen kommer att arbeta med 
dessa frågor. Den gemensamma förvaltningen kommer vidare bistå kommunerna med 
stöd, råd och utbildningar kring informationshantering och förberedelser inför och under 
en leverans av information/system till e-arkivet.
 
Den beräknade budgeten är framräknad till en årlig kostnad på drygt 7,3 mkr och avser 
det gemensamma e-Arkivet i full drift och samtliga 15 kommuner inräknade. Det ska 
understrykas att budgeten innehåller en stor osäkerhetsfaktor med avseende på kostnaden 
för själva systemet. Det är först vid den faktiska upphandlingen av e-Arkivet och de 
anbud som inkommer som det går att få mer konkreta siffror. Lunds kommun föreslår 
därför att kommunstyrelsen i respektive aktuell kommun godkänner att kostnaden enligt 
finansieringsmodellen kan förändras med +/- 10 %.
 
Beslutsunderlag
Lunds kommun - Samverkansavtal 2018-05-03, bilaga Au § 128/18.
Kanslichef Cecilia Christensens förslag till beslut 2018-08-05.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna samverkansavtal om ett kommungemensamt e-arkiv med Lunds kommun.
2. Godkänna att kommunens kostnad för det gemensamma e-arkivet kan förändras med 
upp till +/- 10% av kommunens kostnad enligt samverkansavtalets finansieringsmodell.
3. För ett gemensamt e-arkiv äska 301 000 kr i kompletteringsbudgeten för 2019, vilket 
även blir rampåverkande.
 
_____
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§ 129

Affischering inför valet 2018 
KS 2018.0490

Ärendet
Platser för affischering inför allmänna val hösten 2018 föreligger enligt följande:

• Ljungbyhed, ett tavelställ på Rundelsgatan och ett vid Spången
• Östra Ljungby, ett tavelställ vid Eriks Lanthandel
• Klippan, ett tavelställ vid Kapellet, ett vid Åbyplan och ett vid Optimera

Affischering skall kunna användas på båda sidorna på tavelställen samt vara uppdelade i 
åtta sektioner och markerade med partibeteckningar för respektive parti. Tavelställen 
färdigställs av Enheten för arbete och sysselsättning och finns uppställda söndagen den 
12 augusti och tas ned måndagen den 10 september.
 
Beslutsunderlag
Kansliavdelningens förslag till beslut 2018-08-01.
 
Arbetsutskottets beslut
1.  Medger de politiska partierna representerade i Kommunfullmäktige att under tiden 
2018-08-12—2018-09-10 affischera på redovisade platser.
2.  Uppdrar åt enheten för arbete och sysselsättning att ställa ut tavelställen under 
perioden 2018-08-12—2018-09-10.
 
_____
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§ 130

Utökat medborgarinflytande samt införande av medborgarbudget 
KS 2017.0472

Ärendet
Socialdemokraterna har 2018-07-30 inkommit med förslag till att skapa en organisation 
som möjliggör en utökad medborgardialog i Klippans kommun. De föreslår att dela upp 
kommunen i tex 6 stycken områden med föreningar/byaråd som håller möten 2-4 
ggr/halvår. De vill även införa en medborgarbudget och låta respektive förening/byaråd 
besluta vad dessa medel ska gå till.
 
Beslutsunderlag
Socialdemokraternas skrivelse 2018-07-30.
Kerstin Persson (S) föredrar ärendet.
 
Yrkanden
Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar avslag med instämmande av Robert Larsson (KD). Johan 
Pettersson (S) yrkar bifall till förslaget.
 
Proposition och omröstning
Kerstin Persson ställer proposition på förslagen och bedömer att arbetsutskottet bifaller 
Johan Peterssons förslag. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 
Ja-röst för bifall till Johan Petterssons yrkande och Nej-röst för bifall till Hans-Bertil 
Sinclairs yrkande.
 
Kerstin Persson (S), Carl-Axel Wilhelmsson (C) och Johan Pettersson (S) röstar Ja 
medan Hans-Bertil Sinclair (M) och Robert Larsson (KD) röstar Nej. Omröstningen 
utfaller alltså med tre Ja-röster och två Nej-röster.
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Ta fram förslag på en organisation som möjliggör intentionerna i skrivelsen om att 
utöka medborgardialogen i Klippans kommun.
2.  Förslaget ska vara framtaget i god tid innan budgetprocessen inför 2020,så att 
medborgarbudgeten hinner komma igång.
 
Reservationer
Hans-Bertil Sinclair (M) och Robert Larsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag.
_____
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§ 131

Klippan den klimatsmarta kommunen 
KS 2018.0485

Ärendet
Socialdemokraterna har 2018-07-23 inkommit med förslag på att inför politiska beslut  
skall frågan om hur beslutet påverkar klimat och miljö besvaras. Det kan till exempel 
handla om att välja produkter som ger mindre klimat- och miljöpåverkan. Det kan också 
handla om val av transporter och kraftfullt agerande för bättre kollektivtrafik.
 
Beslutsunderlag
Socialdemokraternas skrivelse 2018-07-23.
Johan Pettersson (S) föredrar ärendet.
 
Arbetsutskottets beslut
Remitterar skrivelsen till kommunledningsförvaltningen för yttrande.
 
_____
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§ 132

Principdiskussion kring sammanträdestid för kommunstyrelsens 
möten 
KS 2017.1023

Ärendet
Frågan har tidigare väckts om möjligheten att förlägga fler kommunala sammanträden på 
dagtid. För att ta reda på de förtroendevaldas åsikter genomfördes en enkät vars resultat 
presenterades för arbetsutskottet i februari 2018. Enkätsvaren visade att svarande under 
50 i högre grad föredrar sammanträden på antingen dagtid eller kvällstid medan en 
majoritet av svarande över 50 år föredrar en kombination av dagtid och kvällstid. 
Kvinnor föredrar sammanträden på dagtid i väsentligt högre grad än män. I alla 
svarsgrupper var det fler som föredrar dagtid före kvällstid.
 
På dagens möte förs en diskussion kring mötestid 2019 för kommunstyrelsen.
 
Arbetsutskottets beslut
Diskussionen tas med till partigrupperna som bjuds in till möte den 19 september.
 
_____

22 (39)



Val av justerare
§116

   

23 (39)



Kurser och konferenser 2018
§117

KS 2018.0003
   

24 (39)



Ändring av firmateckning
§118

KS 2017.0489
   

25 (39)



Information om fastigheten 
Karossen

§119
KS 2018.0496

   

26 (39)



Översyn av kulturpris och 
stipendier

§120
KS 2018.0469

   

27 (39)



Riktlinjer för hantering av 
drivmedelskort 

§121
KS 2018.0449

   

28 (39)



Förslag till mål för 
Kommunstyrelsen 2019

§122
KS 2017.0981

   

29 (39)



Granskning av kommunens 
kompetensförsörjning - Svar

§123
KS 2018.0458

   

30 (39)



Samlad handläggning 
avseende bidrag till 

föreningslivet
§124

KS 2017.0942
   

31 (39)



Extraordinära insatser inom 
ekonomiområdet 

§125
KS 2018.0497

   

32 (39)



Hemställan om medel till 
moduler på Bofinkenskolan

§126
KS 2015.0806

   

33 (39)



Investeringsmedel inventarier 
för renovering av Nya 

Snyggatorpsskolan 2018
§127

KS 2018.0437
   

34 (39)



Förslag till samverkansavtal 
gällande kommungemensamt 

e-arkiv
§128

KS 2016.1080
   

35 (39)



Affischering inför valet 2018
§129

KS 2018.0490
   

36 (39)



Utökat medborgarinflytande 
samt införande av 
medborgarbudget

§130
KS 2017.0472

   

37 (39)



Klippan den klimatsmarta 
kommunen 

§131
KS 2018.0485

   

38 (39)



Principdiskussion kring 
sammanträdestid för 

kommunstyrelsens möten
§132

KS 2017.1023
   

39 (39)


	d1281bcd-1591-46ab-aa58-f49ac5140592.docx
	daf08c18-ae2d-4a52-a5e3-505f5efea97b.docx
	Innehållsförteckning

	7bf9605b-d1bb-4c23-bf9c-751c955bf803.docx
	Val av justerare
	Ärendet


	dec50079-3fba-4646-97cc-26ff5010756b.docx
	Kurser och konferenser 2018
	Ärendet


	4854e90e-aafc-4d91-ac23-dafa9e4ff9fd.docx
	Ändring av firmateckning
	Ärendet


	e70c52d8-385f-48fe-85bc-1082a90dbdac.docx
	Information om fastigheten Karossen
	Ärendet


	ef4069dd-49d5-4d97-ba1c-ea6b59a476c3.docx
	Översyn av kulturpris och stipendier
	Ärendet


	fb814113-1dbe-4c28-a4c5-635a5124147d.docx
	Riktlinjer för hantering av drivmedelskort
	Ärendet


	86391b90-703e-4ab5-bc30-d8685a7edefd.docx
	Förslag till mål för Kommunstyrelsen 2019
	Ärendet


	f060076c-c7ef-4f96-9bb9-47fc0bc266ef.docx
	Granskning av kommunens kompetensförsörjning - Svar
	Ärendet


	87d1aaa9-86ee-4986-bb99-302aabb7a3b0.docx
	Samlad handläggning avseende bidrag till föreningslivet
	Ärendet


	ff2e064e-b944-4099-bc0a-a50523695e7a.docx
	Extraordinära insatser inom ekonomiområdet
	Ärendet


	f845ce70-5266-4759-a0c5-60a6df6c723f.docx
	Hemställan om medel till moduler på Bofinkenskolan
	Ärendet


	5be8b0e1-43f3-484e-8365-b44434dcceba.docx
	Investeringsmedel inventarier för renovering av Nya Snyggatorpsskolan 2018
	Ärendet


	6bcab5b8-15bb-4b28-a850-0fd3756af00a.docx
	Förslag till samverkansavtal gällande kommungemensamt e-arkiv
	Ärendet


	48a9e642-54db-4334-b679-375e6e036597.docx
	Affischering inför valet 2018
	Ärendet


	a57801c8-7002-4d93-9360-0e33094dc1aa.docx
	Utökat medborgarinflytande samt införande av medborgarbudget
	Ärendet


	8449fbae-8a9c-4a2d-bd5a-2ed81659210a.docx
	Klippan den klimatsmarta kommunen
	Ärendet


	3d9ec5a8-fe28-4cf9-90a9-43b03acc49cd.docx
	Principdiskussion kring sammanträdestid för kommunstyrelsens möten
	Ärendet


	1b2de542-a9e7-45de-806c-ca976ec50bec.docx
	ac2a5e08-b289-4e3c-a02f-32ee978a8631.docx
	36400436-919a-4f17-aefd-11ed2f2a9d52.docx
	b67bcabd-4630-4907-b3df-cfa6b749fad2.docx
	7e3d02a6-80c3-42f8-b60d-c1e25b754515.docx
	bbb305ef-b6e0-400f-a8f2-c74574a20d4b.docx
	49d94b7b-c771-458d-ba12-ce589be15bf4.docx
	fcd9e47e-9821-4362-828c-cd1d693def8c.docx
	255904fa-1050-4c98-aab4-b9ce32eec9b8.docx
	f85fd920-3520-4246-9835-6cd19588fa52.docx
	ee7b3436-19e3-4de0-92fd-fb98497b8482.docx
	3ec5340a-0524-4327-8005-f59ac31a575a.docx
	6e64a835-7982-4af1-8c23-dcc7ea5686aa.docx
	80e5de2b-9bfa-4965-bb55-3b29155e9950.docx
	92fc1097-5564-4808-a563-2d4cdad82e2c.docx
	526f5ef3-6379-4dda-86ac-b76bc515593e.docx
	36cd99f5-03e0-4b48-a6e1-f45ba883c243.docx

