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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2020-09-28, kl  19:00
Plats: Sågenhuset, stora lokalen

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet ska kontakta kansliavdelningen på 
kommunledning@klippan.se eller 0435-28107, 28505, 28103.

Gunilla Svensson (S)
Ordförande

Kristina P Baron
Sekreterare

Kungörelsen är anslagen i laga ordning på kommunens anslagstavla ……………………
Intygar …………………………………………

1 (6)

http://www.klippan.se/
mailto:kommunledning@klippan.se


KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Sida

1. Val av justerare  

Ärendet i korthet
Val av justerare föreligger.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att utse NN och NN att jämte ordföranden justera dagens protokoll

2. Godkännande av dagordning  

Ärendet i korthet
Godkännande av dagordning föreligger.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna dagordningen.

3. Revidering av styrdokument för krisberedskap  

Sammanfattning
Styrdokumentet beskriver kommunens övergripande inriktning och prioriteringar  
för kommunens arbete inom krisberedskap för perioden 2020–2022. Innehållet 
syftar även till att uppfylla krav enligt Lag (2006:554) om kommuner och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH).

Beslutsunderlag
KS § 105/2020
Säkerhetschefens tjänsteskrivelse 2020-02-24
Kompletterande tjänsteskrivelse, 2020-06-10
Styrdokument för krisberedskap Klippans kommun 2020-2022
Bilaga 1, risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022
Bilaga 2, krisberedskapsplan 2020-2020
Bilaga 3, utbildnings- och övningsplan 2020-2020
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anta styrdokument för krisberedskap Klippans kommun 2020-2022 med 
bilagorna om risk- och sårbarehetsanalys, krisberedskapsplan och utbildnings- och 
övningsplan,
 
att nu gällande styrdokumen för krisberedskap i Klippans kommun därmed upphör 
att gälla,
 
att kommunens beredskapsplanering uppdateras när utvärderingen av nu pågående 
krishantering slutförts, analyserats och redovisats.

4. Granskning av informationssäkerhet  

Sammanfattning
Klippans kommunrevision har under våren 2020 granskat kommunens arbete med 
informationssäkerhet, och särskilt frågan om kommunstyrelsens har säkerställt att 
kommunen har ett ändamålsenligt sätt att styra och följa upp arbetet med 
informationssäkerhet.
 
Beslutsunderlag
KS § 112/2020
Förslag till svar på revisionsrapporten, 2020-08-12
Revisionsrapport Granskning av informationssäkerhet, 2020-05-20
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.

5. Avvecklande av gemensam nämnd 4 K Upphandling  

Sammanfattning
Gemensam upphandlingsnämnd för de fyra kommunerna Klippans, Perstorps, 
Åstorps och Örkelljunga inrättades 1999-09-28 för att genomföra samordnade 
upphandlingar. Nämnden hade som uppgift att initiera och hantera avtal och 
upphandlingar som innefattade samtliga kommuner. Nämnden har dock inte varit 
aktiv på många år. De senaste protokollen i Klippans kommunarkiv är från 2011.
 
Beslutsunderlag
KS § 116/2020
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Tjänsteutlåtande från kansliavdelningen 2020-07-02
Reglemente och samarbetsavtal för 4 K Upphandling
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att avveckla den gemensamma nämnden 4 K Upphandling, under förutsättning att 
kommunerna Perstorp, Åstorp och Örkelljunga kommuner fattar likalydande 
beslut,
 
att därmed upphäva reglemente och samarbetsavtal för nämnden 4 K upphandling, 
samt
 
att entlediga ledamöterna från uppdrag i nämnden.

6. Återföring av medel, mobila teamet  

Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-22, § 56 beslutades att anvisa 
medlen till kultur- och fritidsnämnden, d.v.s. att flytta anslaget om 2.500 tkr från 
kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.
Mot bakgrund av att Mobilt team endast kommer att vara inrättat under andra 
halvåret 2020 föreslås att 1.100 tkr återförs från kultur- och fritidsnämndens 
driftbudget till kommunstyrelsens dito. Kultur- och fritidsnämnden skulle därmed 
behålla 1.250 tkr för Mobilt team under 6 månader samt få 150 tkr för 
uppstartskostnader.
 
Beslutsunderlag
KS §115/2020
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2020-08-06
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22, § 56
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att i årets budget flytta tillbaka 1.100 tkr av i juni beviljat anslag för Mobilt Team 
från kultur- och fritidsnämndens driftbudget till kommunstyrelsens dito, med 
hänvisning till att Mobila Teamet driftsätts först vid halvårsskiftet.

7. Ändring av avgift för kopiering av allmänna handlingar  
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Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-08-26, § 60 beslutat om avgifter för kopiering av 
allmänna handlingar. Sedan beslutet togs har avgiften för avskrift av allmän 
handling eller utskrift av ljudbandsupptagning per påbörjad fjärdedels arbetstimme 
ändrats från 90 kr till 125 kr (Avgiftsförordningen (1992:191), varför nytt beslut 
behövs.
 
Beslutsunderlag
KS § 114/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-06-09
Kommunfullmäktiges beslut 2014-08-26, § 60
Avgiftsförordning (1992:191)
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att avgiften för avskrift av allmän handling eller utskrift av ljudbandsupptagning 
fastställs till 125 kronor per påbörjad ¼ timme.

8. Fråga avseende "Struktuellt hemlösa utan socialt 
behov"

 

Sammanfattning
Kristdemokraterna har skickat in en fråga till socialnämndens ordförande där de 
undrar om Klippans kommun har några personer i den grupp som är kallad 
"Strukturellt hemlösa utan social behov". Och om så är fallet hur många individer, 
vuxna och barn det handlar om?
 
Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-22 och 
bordlades eftersom Socialnämndens ordförande hade meddelat förhinder till 
sammanträde.
 
Beslutsunderlag
KF § 63/2020
Fråga från KD, 2020-06-03
Svar från socialnämndens ordförande, 2020-06-22
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera svaret från socialnämndens ordförande.
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