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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Datum för anslags 
uppsättande
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Förvaringsplats för 
protokollet

Kansliavdelningen, Klippans kommunhus

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

Kristina P Baron
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 93 Val av justeringsperson
§ 94 Fastställande av föredragningslista
§ 95 Information från tekniska förvaltningen
§ 96 Ändring av gällande tomtpriser
§ 97 Förslag till marköverlåtelseavtal avseende del av Klippan 3:48, 

Ljunghuset
§ 98 Förslag till köp av fastigheten Pilagården 1:58 i Östra Ljungby
§ 99 Ny ventilation kommunhuset, omdisponering av investeringsanslag 

2021
§ 100 Förslag till marköverlåtelse avseende del av fastigheterna Klippan 

3:13 och 3:15, mark väster om Stackarpsvägen
§ 101 Yttrande över revisorernas granskning av kommunens 

fordonshantering
§ 102 Upphandling av ramavtal på tekniska förvaltningen
§ 103 Budget 2022 samt plan 2023-2024
§ 104 Gallring av pappershandlingar efter inscannat till 

ärendehanteringssystem
§ 105 Ny sammanträdesportal
§ 106 Firmateckning 2021
§ 107 Valdistriktsindelning inför allmänna val 2022
§ 108 Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen
§ 109 Svar på motion från Åsa Edvardsson (SD) om att upprätta en 

flaggpolicy
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§93

Val av justeringsperson

Ärendet
En justeringsperson ska utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att utse Åsa Edvardsson att justera dagens protokoll.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§94

Fastställande av föredragningslista

Ärendet
Fastställande av föredragningslista.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att fastställa föredraningslistan med följande tillägg:
 
- Ny ventilation kommunhuset, omdisponering av investeringsanslag 2021
- Förslag till marköverlåtelse avseende del av fastigheterna Klippan 3:13 och 3:15, mark 
väster om Stackarpsvägen
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§95

Information från tekniska förvaltningen

Ärendet
Teknisk chef informerar om följande:

- Sommarblommor - ett positivt inslag i flera av kommunens orter. Arrangemangen består 
av olika färgsättning per år. Det finns tankar på ha olika teman ihop med handeln.
- Asfaltering - det informeras om Vedbyvägen i Klippan, Montörsgatan, 
Stenhuggaregatan, Skogsbrynsvägen och Järnhyttegatan i Stidsvig, Nybrobron i 
Ljungbyhed samt Östra Ljungby.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att notera informationen.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96

Ändring av gällande tomtpriser 
KS 2021.0238

Ärendet
Det finns ett stort behov att uppdatera och justera kommunens tomtpriser. Nuvarande 
tomtpriser för villatomt, flerbostadshus och industrimark beslutades av 
kommunfullmäktige 2006-11-28 § 101.
 
Under de senaste åren har vi märkt en stor efterfrågan på villatomter respektive mark för 
verksamhetsetableringar och flerbostadshus. Det nya förslaget på tomtpriser grundar sig 
på olika värderingar som skett från oberoende och auktoriserade värderingsföretag i 
samband med förfrågningar om markanvisningar och marköverlåtelser.

Dokumentet Tomtpriser 2021-2025 har några gemensamma regler för all typ av mark och 
sedan har vi specifika regler beroende på våra olika kategorier; Villatomt, Flerbostadshus, 
Verksamhetsmark och Tomträtt. Alla priser avser endast markpriset och marken säljs i 
befintligt skick. Prissättning av nya exploateringsområden gäller upp till fem år och en 
översyn på prissättningen av samtlig mark ska göras vart femte år.

Anläggningsavgift för vatten, spillvatten och dagvatten tillkommer, enligt vid var tid 
gällande taxa.

Det har gjorts en förteckning över befintliga villatomter, med tillhörande kartor. Befintlig 
verksamhetsmark har redovisata på en översiktskarta, med tillhörande detaljkartor med 
prisinformation.

Det finns ingen specifik mark för flerbostadshus då detaljplaner för bostadsändamål är 
flexibla, vilket gör att vi inte kan redovisa denna typ av mark i någon karta.
 
Tomträtter redovisas med prissättning på en karta. Det finns bara ett fåtal tomträtter kvar i 
Klippan och vår ambition är att erbjuda tomträttsinnehavarna att friköpa sina tomter efter 
beslut om tomtprisförslaget.
 
Beslutsunderlag
Markingenjörens tjänsteskrivelse, 2021-05-10
Tomtpriser 2021-2025, 2021-05-10
Bilaga 1 Villatomter, 2021-05-10, inklusive kartor
Bilaga 2 Verksamhetsmark, 2021-05-10, inklusive kartor
Bilaga 3 Tomträtter, 2021-05-10
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar
 
att godkänna Tomtpriser 2021-2025 med bilaga 1-3 och tillhörande kartor.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97

Förslag till marköverlåtelseavtal avseende del av Klippan 3:48, 
Ljunghuset 
KS 2020.0329

Ärendet
Byggnads AB Gösta Bengtsson har sedan tidigare markanvisning på del av Klippan 3:48, 
norra delen av Ljunghuset, beslut i kommunstyrelsen §10, 2021. Markanvisningen trädde 
i kraft 1 mars 2021 och den avser uppförande av 20-30 hyresrätter. Byggnads AB Gösta 
Bengtsson har bildat ett bolag inför förvärvet av del av Klippan 3:48, D3M Klippan 
Fastighets AB (559303–6196) nedan kallat Bolaget.
 
Området är ca 6 100 m² varav 980 m² är prickmark inom U-område, enligt gällande 
detaljplan. Bolaget har redan påbörjat bygglovsprocessen och trolig byggstart är under 
hösten 2021.
 
Köpeskillingen uppgår till 80 kr/m² för prickmark inom U-område och 280 kr/m² för 
resterande mark. Köpeskillingen baseras på värderingsunderlag från auktoriserad 
värderingsfirma. Bolaget ska betala förrättningskostnaden vid fastighetsbildningen.
Anslutningsavgift för VA ingår inte i köpeskillingen.
 
Beslutsunderlag
Marköverlåtelseavtal med tillhörande bilagor
Tjänsteskrivelse från markingenjör, 2021-05-04
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna Tekniska förvaltningens förslag till marköverlåtelseavtal avseende del av 
fastigheten Klippan 3:48.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98

Förslag till köp av fastigheten Pilagården 1:58 i Östra Ljungby 
KS 2021.0264

Ärendet
Kommunen har fått möjlighet att förvärva en privatägd tomt som är bebyggd med en villa 
och garage/uthus, Pilagården 1:58. Tomten är belägen vid Pilagårdsskolans nordvästra 
hörn.

Detta är ytterligare ett strategiskt köp som genomförs på kort tid i Östra Ljungby. Köpet 
ger kommunen fullt förfogande över all kvartersmark runt omkring Pilagårdsskolan som 
omgärdas av gatorna Gamla vägen, Skolgatan, Södra vägen och Duvgatan.

Den överenskomna köpeskillingen är 1 950 000 kr och tillträdet sker den 20 augusti 
2021.
 
Besultsunderlag
Markingnjörens tjänsteskrivelse, 2021-05-21
Köpekontrakt med bilagor
Kartskiss
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar
 
att godkänna tekniska förvaltningens förslag till köp av fastigheten Pilagården 1:58.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 99

Ny ventilation kommunhuset, omdisponering av investeringsanslag 
2021 
KS 2021.0227

Ärendet
Fastighetsavdelningen har gjort en kalkyl för bytet av ventilationssystemet i 
kommunhusets vinkelbyggnad. Kostnaderna för byte av installationer tillsammans med 
nya undertak, ny belysning samt kostnader för att evakuera verksamheterna beräknas till 
ca 5 mkr. Utöver de budgeterade medlen på 2 mkr behövs därför ett tillskott på 3 mkr.
 
Beslutsunderlag
Fastighetchefens tjänsteksrivelse, 2021-05-20
Kalkyl
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att omfördela 3 mkr för 2021 från Pilagårdsskolans om- och tillbyggnad till Ny 
ventilation kommunhuset.
 
Protokollsanteckning
Åsa Edvardsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
 
Jag anser det anmärkningsvärt att kostnaden ifrån 2 milj kan öka till 5 miljoner.
Att tekniska inte har gjort ett tillräckligt bra arbete med en kostnadsberäkning för just 
ventilationen.
Vi fick höra av Hanna Holm att det var ett omtag? Ett väldigt dyrt sådant. Vi fick också 
veta att det var undertak och armatur som skulle bytas. Men jag anser att det har ökat för 
mycket.

Beslut skickas till 
Kommunstyrlesen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 100

Förslag till marköverlåtelse avseende del av fastigheterna Klippan 
3:13 och 3:15, mark väster om Stackarpsvägen 
KS 2021.0176

Ärendet
ER-HO Bygg AB har sedan hösten 2020 varit intresserade av att förvärva del av Klippan 
3:13 och 3:15 för att bygga lager och kontor. De har bildat ett bolag inför förvärvet av del 
av Klippan 3:13 och 3:15, Selihof Klippan 1 AB (559030–6204), nedan kallat Bolaget.

Bolaget planerar att bygga ca 8 000 m² i en första etapp med möjlighet till utbyggnad 
med ytterligare 7 000 m². Bygghöjden på lagret är ca 12 meter och detaljplanen tillåter 15 
meter.

Området är ca 29 300 m² varav 1840 m² är prickmark inom U-område, enligt gällande 
detaljplan. Köpeskillingen uppgår till 30kr/m² för prickmark inom U-område och 75 
kr/m² för resterande mark. Anslutningsavgift för VA ingår inte i köpeskillingen.

Bolaget har för avsikt att påbörja markarbeten efter sommaren och vill nyttja möjligheten 
till förtida tillträde.

Bolaget ska betala förrättningskostnaden för fastighetsbildningen och eventuell 
ledningsrätt bekostas av kommunen.
 
Beslutsunderlag
Marköverlåtelseavtal med tillhörande bilagor.
Tjänsteskrivelse från markingenjör, 2021-05-04
 
Yrkande
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslaget.
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar
 
att godkänna tekniska förvaltningens förslag till marköverlåtelseavtal avseende del av 
Klippan 3:13 och 3:15.
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2021-05-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101

Yttrande över revisorernas granskning av kommunens 
fordonshantering 
KS 2021.0189

Ärendet
KPMG har utfört en granskning av kommunens fordonshantering och rekommenderar 
kommunstyrelsen att:

- Fastställa styrdokument avseende kommunens fordonshantering inklusive användning 
av kommunens fordon.
- Komplettera nuvarande inköpspolicy med riktlinjer kring inköp och leasing av fordon 
samt utveckla rutinerna kring användning av drivmedelskort.
- Se över organisation och ansvarsfördelning avseende kommunens elcyklar.
- Tillse att det finns upphandlade avtal som omfattar samtliga tjänster som berör 
kommunens fordonshantering.
- Införa systematiska kontroller av fordonshanteringen vad gäller nyttjandegrad, 
körjournaler och drivmedelskostnader.

Tekniska förvaltningen anser att slutsatserna av granskningen är korrekta och ställer sig 
bakom dessa. I vissa delar är arbete med att uppfylla slutsatserna redan i gång. Vad gäller 
övriga delar avses detta hanteras inom respektive policy och ansvarsområde.
 
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteksrivelse, 2021-05-14
Yttrande över revisionsrapport om fordonshantering
 
Yrkande
Åsa Edvardsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering av yttrande.

Johan Petersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag till Åsa Edvardssons 
yrkande.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar i första hand om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att arbetutskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Därefter konstaterar ordföranden att enbart ett förslag till beslut föreligger, 
förvaltningens, och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med det.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
 
att ställa sig bakom tekniska förvaltningens förslag till yttrande, samt
 
att översända detsamma till revisorerna och kommunfullmäktige.
 
Reservation
Åsa Edvardsson (SD) reserverar sig mot beslutet och har lämnat in följande skriftliga 
reservation:
 
Det framkom att det finns 5 punkter som det brister på b la se över organisation och 
ansvarsfördelning avseende kommunens el cyklar. Det inlämnade yttrandet ifrån Robin 
Hylander och Hanna Holm är väldigt tunt. Svaret ger inga svar på revisionens 
granskning. Vilket jag anser vara under kritik. Därav mitt återremissyrkande.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 102

Upphandling av ramavtal på tekniska förvaltningen 
KS 2021.0276

Ärendet
Klippan kommun har idag avtal för konsulttjänster som löper ut 2021-06-30. Vi har 
därmed för avsikt att handla upp ramavtal för konsulttjänster för Klippans kommun och 
Treklövern AB från och med 2021-07-01. I förfrågningsunderlagen ställs krav på 
kompetens, erfarenhet och ekonomisk stabilitet. Pris viktas med 60% och kompetens med 
40%, avtal avses skrivas med 3 konsulter inom respektive kategori.
 
Ramavtalen sträcker sig från 2021-07-01 och varar två år med möjlighet att förlängas 
med ytterligare två år. Avtalen gäller följande kategorier:
1. Arkitekt
2.  Landskapsarkitekt (avser tomt- och fastighetsmark)
3.  El-projektering
4.  VA/VVS-projektering
5.  Ventilationsprojektering
6.  Konstruktör
7.  Brand
8.  Projektledning, Bygg
9.  Kontrollansvarig
10.  Geoteknik och provtagning
11.  Miljöutredningar (Gäller ej för Klippans Kommun)
12.  Mark och gata samt trafikprojektering
13.  Hydrogeoteknik (Gäller ej för Treklövern)
14.  Datamodulering/simulering
15.  Fuktsakkunnig
16.  Planarkitekt- och bygglovssakkunnig. (Gäller ej för Treklövern)
 
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltnignens tjänsteskrivelse, 2021-05-20
 
Yrkande
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslaget.
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
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2021-05-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att teknisk chef får i uppdrag att annonsera ut förfrågningsunderlag för konsulttjänster 
enligt redovisade kategorier, samt
 

att teknisk chef bemyndigas att tilldela samt teckna avtal med de tre mest fördelaktiga 
anbudsgivarna i respektive kategori.

Beslut skickas till 
Teknisk chef
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 103

Budget 2022 samt plan 2023-2024 
KS 2020.0434

Ärendet
I framtaget budgetförslag är årets resultat på 2% av skatter och bidrag både för budget 
2022 och planåren 2023-24. Skatter och bidrag är beräknat på 17 747 invånare med en 
ökning per år med 50 personer för 2023 och 2024.
 
Komplett budgetdokument med mål och styrmodell kommer tas fram till 
kommunstyrelsens möte i juni.

Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-05-20
Mål för god ekonomisk hushållning, resultatbudget, balansbudget, kassaflödesanalys 
samt uppdrag/åtagande per nämnd
Investeringsplan 2022-25

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott  beslutar
 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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2021-05-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 104

Gallring av pappershandlingar efter inscannat till 
ärendehanteringssystem 
KS 2021.0208

Ärendet
Klippans kommun deltar tillsammans med 17 andra skånska i kommuner i ett E-
arkivssamarbete där syftet är att möjliggöra för e-arkivering av handlingar från de olika 
ärendehanteringssystemen.
 
I samband med att vi övergår från ärende- och dokumenthanteringssystemet Platina till 
Evolution är tanken att kommunen i så stor utsträckning som det går ska övergå till att 
alla diarieförda handlingar direkt skannas in och bevaras enbart i digital form, istället för 
att de finns både i pappersform och digitalt. Detta är en del av vår digitaliseringsprocess. 
Genom att minska vår pappershantering får vi bättre kontroll på vår information, minskad 
pappersförbrukning och en effektivare administration.
 
Eftersom ändring av medium räknas som en gallring, och en gallring kräver 
gallringsbeslut, måste frågan till kommunens arkivmyndighet kommunstyrelsen för 
beslut. Därefter behöver även varje nämnd fatta ett tillämpningsbeslut om att godkänna 
gallring av pappershandlingar efter skanning enligt arkivmyndighetens riktlinjer
 
Beslutsunderlag
Kommunjuristens tjänsteskrivelse 2021-04-21
PM – Gallring av pappershandlingar efter skanning 2021-04-21
Mall till nämnder om tillämpningsbeslut gällande gallring
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att gallra inskannade handlingar utifrån angivna regler,

att gallring av inskannade handlingar gäller från det att beslutet fattats, samt

att uppmana nämnderna att fatta tillämpningsbeslut.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 105

Ny sammanträdesportal 
KS 2021.0236

Ärendet
Klippans kommun gick under 2015 över från att hantera kallelser och protokoll i papper 
till att tillhandahålla sammanträdeshandlingar digitalt via en sammanträdesportal. 
Förtroendevalda i nämnder och styrelse erbjöds en läsplatta för att ta del av handlingarna.

I samband med övergång till nytt dokument- och ärendehanteringssystem står vi nu, 2021 
inför byte av plattform för sammanträdeshandlingar. Kallelser och protokoll kommer 
förtroendevalda från juni månad åt via Netpublicators sammanträdesportal. I och med 
övergång till ny plattform tillkommer flera nya digitala funktioner för förtroendevalda:
 
- Närvaroregistrering
- Registrering av ersättningar (förlorad arbetsförtjänst m.m.)
- Voteringar
- Möjlighet att skriftligt lämna yrkanden och protokollsanteckningar

Med de nya tekniska funktionerna blir det ännu viktigare att alla förtroendevalda 
verkligen använder sig av sammanträdesportalen. Skulle en ledamot avstå från att 
använda sammanträdesportalen, fungerar inte närvaroregistrering, arvodeshantering, 
voteringar m.m.

Därav föreslås kommunstyrelsen besluta om att alla förtroendevalda använder sig av den 
nya sammanträdesportalen för att ta del av kallelser och protokoll samt för att kunna vara 
delaktiga i sammanträdeshanteringen under ett möte. Detta innebär också att 
dagordningar med tillhörande handlingar endast tillhandahålls digitalt.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteksrivelse från kansliavdelningen. 2021-04-28
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att samtliga förtroendevalda använder den nya digitala lösningen i Netpublicator för att ta 
del av kallelser och protokoll samt för att kunna vara delaktiga i 
sammanträdeshanteringen under ett möte.
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 106

Firmateckning 2021 
KS 2021.0249

Ärendet
I samband med avtal och överenskommelser mellan Klippans kommun och annan part 
efterfrågas ofta underskrift av kommunens firmatecknare. Det är också vanligt att beslut 
om bemyndigande som firmatecknare efterfrågas.
Ett nytt beslut om firmatecknare ska fattas varje år.
 
Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2021-05-10
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att med giltighet fr.o.m. 2021-06-09 bemyndigas kommunstyrelsens ordförande Hans
Bertil Sinclair, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Johan Pettersson och 2:e vice
ordförande Åsa Edvardsson i förening med kommundirektör Tomas Rikse,
ekonomichef Jan Enberg eller kanslichef Cecilia Christensen att teckna kommunens
firma.

att bemyndiga Hans Bertil Sinclair, Johan Petersson, Åsa Edvardsson, Tomas Rikse, Jan 
Enberg, ekonomerna Ingela Reimer, Linda Anderholm att med kontrasignation av 
ekonomiassistenterna Bodil Nord, Marie Waak eller Helen Theisner utfärda anvisningar 
på Klippans kommuns (även va-verksamhetens) bank- och plusgiroräkningar, kvittera 
eller överlåta till kommun eller någon av dess nämnd eller styrelse ställda postväxlar.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 107

Valdistriktsindelning inför allmänna val 2022 
KS 2021.0251

Ärendet
Valnämnden har tagit beslut om att föreslå kommunfullmäktige att ändra antalet 
valdistrikt från nio till elva.
Valmyndigheten har 2021-03-08 tagit fram statistik per 2021-03-01 som visar antal 
röstberättigade per valdistrikt i respektive kommun, detta sker alltid året innan valår och 
detta för att kommunerna ska få ett underlag inför arbetet med att se över valdistrikt och 
valkretsar.
 
Enligt 4 kap 17 § Vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet 1000-2000 röstberättigade 
endast om det finns särskilda skäl, ett sådant skäl skulle kunna vara att ett valdistrikt är 
geografiskt svårtillgängligt eller om ett valdistrikt väntas öka eller minska sin folkmängd 
inom kort.
Endast om det finns synnerliga skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 300 röstberättigade, 
och denna gräns är satt med hänsyn till att skyddet för valhemligheten ska kunna 
bibehållas.
 
Klippans kommun består av en valkrets och 9 valdistrikt idagsläget, och då Vallagen 
reglerar hur många röstberättigade som ett valdistrikt får innehålla så är nu valdistrikt 
Ljungbyhed-Spången (2184 röstberättigade) och Östra Ljungby-Stidsvig (2006 
röstberättigade) de valdistrikt som avses att delas upp på två valdistrikt var.
 
De nya valdistrikten benämns Ljungbyhed N, Ljungbyhed S, Östra Ljungby respektive 
Stidsvig, se bilagda områdeskartor med ny delning av nuvarande distrikt.
Förslag till delning av distrikt Ljungbyhed-Spången följer delningslinjen Skolgatan och 
Storgatan genom hela samhället, och därefter följs väg 13/108 och därefter vägen mot 
Riseberga ut till befintlig gräns.
Förslag till delning av Östra Ljungby-Stidsvig följer delningslinjen Pinnån från 
kommungränsen, samt ett mindre vattendrag från Pinnån till befintlig gräns.
 
Beslutsunderlag
Valnämnden § 3/2021
Valdistriktskarta Ljungbyhed-Spånen
Valdistriktskarta Östra Ljungby-Stidsvig
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar
 
att fastställa att Klippans Kommun utgör en valkrets i valet 2022.

att ändra antalet valdistrikt från 9 till 11 stycken, genom att dela valdistrikt Ljungbyhed-
Spången till två distrikt ett benämnt Ljungbyhed N respektive Ljungbyhed S,samt
 
att dela valdistrikt Östra Ljungby-Stidsvig till två distrikt ett benämnt Östra Ljungby och 
ett benämnt Stidsvig.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 108

Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen 
KS 2021.0248

Ärendet
Enligt det kommunala arkivreglementet, som antagits av kommunfullmäktige, ska varje 
myndighet upprätta en arkivbeskrivning, arkivförteckning samt 
informationshanteringsplan som tillsammans utgör en samlad arkivredovisning.

- Arkivbeskrivningen talar om hur arkivet är organiserat.
- Arkivförteckning utgör ett systematiskt uppställt inventarium av de handlingstyper
som ska bevaras.
- Informationshanteringsplanen redovisar myndighetens handlingar
och hur dessa hanteras. Planen anger vilka allmänna handlingar som finns i
verksamheten och hur dessa ska gallras och bevaras.

Varje nämnd i kommunen är egen myndighet och arkivbildare som ska ha egen 
arkivredovisning. 

Då nästan alla kommunens administrativa rutiner idag bygger på en digital hantering av 
uppgifter finns det anledning att förändra kommunens informationshanteringsplaner. En 
av dessa förändringar är en övergång till processorienterad arkivredovisning. Uppgifter 
och handlingar ska redovisas i det sammanhang där de förekommer. Den andra 
förändringen är anpassningen till kommande e-arkiv och rör möjligheten att kategorisera 
och hitta handlingar via klassificering. Förutom att klassificeringen speglar verksamheten 
och beskriver var olika processer hanteras kommer denna även att fungera som 
sökverktyg i det kommande e-arkivet.

Uppdaterad informationshanteringsplan har tagits fram av kommunarkivarie i samarbete 
med avdelningarna på kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av arkivarie 2021-05-12
Arkivbeskrivning, 2021-05-14
Informationshanteringsplan, 2021-05-14
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta arkivbeskrivning och informationshanteringsplan för kommunstyrelsen.
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____

Paragrafen är justerad
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§ 109

Svar på motion från Åsa Edvardsson (SD) om att upprätta en 
flaggpolicy 
KS 2020.0401

Ärendet
Åsa Edvardsson (SD) har 2020-10-21 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att 
berörd nämnd ska få i uppdrag att utreda en flaggpolicy för Klippans kommun.
Kansliavdelningen har kunnat konstatera att en flaggpolicy inte finns upprättad, inte 
heller något annat styrdokument. Däremot finns ett beslut gällande en motion från 1997 
som reglerar flaggning i kommunen. I kommunfullmäktige beslutade man då att utse 
officiella ”flaggplatser” i kommunens tre större orter. I Östra Ljungby var det 
flaggstången vid Ljungåsen, flaggstången på torget i Ljungbyhed och för Klippan var det 
flaggstång placerad i Åbyparken. Det beslutades även att flaggning ska ske på 
proklamerade allmänna flaggdagar och övrig tid på året med vimpel.

Ett dokument som reglerar när, var och hur flaggning i kommunen ska ske bör tas fram. 
Om det ska vara policy, riktlinje eller möjligtvis både och får visa sig i arbetet med 
framtagningen av styrdokumentet. Dokumentet bör bland annat reglera vad som gäller 
vid de allmänna flaggdagarna men även andra t.ex. nationella minoriteters nationaldag, 
EU-dag, HBTQ-dag samt vad som gäller vid dödsfall och övrig flaggning. Även tider och 
ansvar bör regleras i ett styrdokument.

Kansliavdelningen föreslår därför att motionen ska anses bifallen utifrån yrkandet att 
utreda en flaggpolicy. Vidare föreslås att kansliavdelningen får i uppdrag att innan 
årsskiftet ta fram ett styrdokument som reglerar flaggning i kommunen.
 
Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-05-10
Motion om att upprätta flaggpolicy
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att bifalla motionen, samt
 
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att innan årsskiftet ta fram styrdokument 
som reglerar flaggning i kommunen.
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Beslut skickas till 
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_____
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