
PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Paragrafer
§§70-79

Sekreterare
Kristina P Baron

Ordförande
Gunilla Svensson

Justerande
Charlotte Eliasson Anderberg Oscar Einarsson

Plats och tid Sågenhuset, stora lokalen kl. 19:00-20:00

Beslutande ledamöter Gunilla Svensson (S) (ordförande)
Tonny Svensson (M) (1:e vice ordförande)
Jonas Luckman (SD) (2:e vice ordförande)
Åsa Edvardsson (SD)
Johan Pettersson (S)
Hans Bertil Sinclair (M)
Paul Gustafsson (S)
Marie Brink (SD)
Mikael Persson (C)
Ellinor Varady (M)
Michael Nemeti (S)
Per-Olof Seger (SD)
Ralf Scott (SD)
Karin Enqvist (V)
Kent Lodesjö (S)
Tommy Cedervall (L)
Christina Petersson (SD)
Christer Johansson (C)
Eva Stjärnlind (S)
Oscar Einarsson (SD)
Charlotte Eliasson Anderberg (KD)
Ingegerd Hagelin (M)
Rune Persson (S)
Boris Svensson (S)
Anna Andresen (M)
Elin Luckman (SD)
Ola Persson (S)
Mats Andersson (SD)
Jessica Svensson (S)
Lars-Erik Stadler (SD)
Bodil Andersson (KD)
Christer Persson (M)  ersätter Magnus Jorsell (M)
Johan Bengtsson (MP)  ersätter Karoline Lexenius (MP)
Magnus Frick (SD)
Maj-Lise Edvardsson (SD)  ersätter Joakim Olsson (SD)
Robert Larsson (KD)
Bo Andersson (C)  ersätter Börje Norén (C)

Övriga närvarande Kristina P Baron, kommunsekreterare
Irene Dahl, lekmannarevisor §73
Jan-Inge Hedin, KPMG §73

Utses att justera Charlotte Eliasson Anderberg
Oscar Einarsson

Justeringens plats och 
tid

Kansliavdelningen ,  2020-10-02   13:00
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Kungörelse Kungörelse om sammanträde har utsänts till samtliga ledamöter och 
ersättare samt anslagits på kommunens anslagstavla och kommunens 
hemsida. 
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 
Organ Kommunfullmäktige
 
Sammanträdesdatum 2020-09-28
 

Datum för anslags 
uppsättande

2020-10-02 Datum för anslags 
nedtagande

2020-10-26

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Kansliavdelningen

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

Kristina P Baron
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 70 Val av justerare
§ 71 Godkännande av dagordning
§ 72 Revidering av styrdokument för krisberedskap
§ 73 Granskning av informationssäkerhet
§ 74 Avvecklande av gemensam nämnd 4 K Upphandling
§ 75 Återföring av medel, mobila teamet
§ 76 Ändring av avgift för kopiering av allmänna handlingar
§ 77 Fråga avseende "Struktuellt hemlösa utan socialt behov"
§ 78 Motion från Miljöpartiet om årlig tradition för att hålla minnet av 

Gerard Gbeyo vid liv
§ 79 Begäran om avsägelse från Magnus Jorsell (M)
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§70

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att utse Charlotte Eliasson Anderberg och Oscar Einarsson att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll på fredag den 2 oktober kl. 13.00.
_____
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§71

Godkännande av dagordning

Ärendet
Godkännande av dagordning föreligger.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna dagordningen med följande tillägg;
- Motion från Miljöpartiet om årlig tradition för att hålla minnet av Gerard Gbeyo vid liv.

- Begäran om avsägelse från Magnus Jorsell (M) från uppdrag som ledamot i 
kommufullmäktige och socialnämnden.
_____
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72

Revidering av styrdokument för krisberedskap 
KS 2020.0249

Ärendet
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).
 
Syftet är att beskriva hur kommunen avser att fullfölja de åtaganden som beskrivs i 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101 MSB 2018–09779).
Styrdokumentet syftar till att omhänderta de åtgärdsbehov som framkommer genom 
arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen och översätta dessa till de åtgärder som ska 
genomföras under mandatperioden. Styrdokumentet får därav en paraplyfunktion för de 
dokument som beskriver krisberedskapsarbetet i kommunen.
 
Den pågående pandemin har prövat kommunens krishanteringsförmåga och uthållighet på 
ett sätt som inte riktigt har kunnat förutses eller beaktats i de styrdokument som idag ska 
behandlas. Föreliggande dokument är relevanta i de flesta avseenden. De behöver antas 
för att kommunen ska uppfylla de legala krav som ställs på oss i det här sammanhanget 
men de behöver också kompletteras och revideras mot bakgrund av den kunskap och de 
erfarenheter vi vunnit som följd av pandemin.
 
Exempelvis kan ambitionerna kring utbildningsinsatser tonas ner och planeringen för 
långsiktigt hållbar personalförsörjning, beredskapslagring av skyddsutrustning, mm 
behöva få större vikt och utrymme i en reviderad plan.
Kommundirektören har gett förvaltningen i uppdrag att fortlöpande och parallellt med 
pågående krishantering göra en utvärdering av kommunens pandemiplanering 
och krishantering i syfte att förbättra våra planer och därmed vår beredskap för 
pandemier. Utvärderingen ska också beakta och utvärdera sådant som är allmängiltigt 
oavsett vilken slags kris det handlar om samt tillvarata erfarenheter som vunnits och är 
tillämpbara även i ett normalläge.

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
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bilaga 2, krisberedskapsplan 2020-2020
Bilaga 3, utbildnings- och övningsplan 2020-2020
 
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.

Beslut skickas till 
Säkerhetschefen
Nämnderna
_____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 73

Granskning av informationssäkerhet 
KS 2020.0288

Ärendet
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.
 
Granskningen har varit inriktad på att undersöka styrning och uppföljning av 
de anställdas användning av informationssystem. KPMG har granskat säkerheten i 
användningen av tre informaitonssystem.
 
Revisionen har önskat yttrande från kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden 
samt socialnämnden.
Revisionsrapportens övergripande syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen 
säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av kommunens arbete med 
informationssäkerhet. Det står även i rapporten att granskningen avser kommunstyrelsen, 
varför kommunledningsförvaltningen har översänt detta förslag till yttrande till de andra 
förvaltningarna för kompletterande synpunkter och ett samlat svar på revisionsrapporten.
Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har meddelat att man inte har 
något tillägg till yttrandet.
 
Kommunstyrelsen är positiv till granskningen, och ser granskningsrapporten som ett 
tillfälle att stärka arbetet med informationssäkerhet inom kommunens verksamheter. 
Kommunstyrelsen välkomnar de rekommendationer rapporten lägger fram under punkten 
1.2, och inte minst de som gäller just kommunstyrelsens övergripande ansvar för 
informationssäkerhetsarbetet.
 
Ett viktigt påpekande i rapporten gäller att kommunens nuvarande styrande dokument på 
informationssäkerhetsområdet är gamla. Kommunstyrelsen är medveten om detta. Ett 
arbete med att förnya dokumenten pågår redan, inom ramen för it-samarbetet inom IT4K.
Samarbetet bedrivs idag mellan 5 kommuner. För att fullt ut skapa den samordning och 
effektivitet som samarbetet långsiktigt syftar till, är det viktigt att 
informationssäkerhetsarbetet utgår från gemensamma principer för samtliga kommuner, 
och med samordnade begrepp för roller och ansvar inom it-området.
Kommunen har valt att invänta inträdet av den femte kommunen i it-samarbetet, innan 
gemensamma styrdokument blir antagna och satta i arbete i kommunens verksamheter, 
med förnyade roller och ansvar, och med etablerandet av likartade säkerhetsdokument, 
metoder, och principer för styrning av arbetet.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Till beslut om förnyade styrdokument på informationssäkerhetsområdet hör också 
arbetsplaner för att vägleda och kvalitetssäkra arbetet med att införa sådana 
förstärkningar av informationssäkerheten som granskningsrapporten föreslår. Genom 
dessa samlade åtgärder menar Kommunstyrelsens att kommunen kommer att åtgärda de 
brister i informationssäkerhetsarbetet som revisionens granskningsrapport påtalar.
 
Beslutsunderlag
KS § 112/2020
Förslag till svar på revisionsrapporten, 2020-08-12
Revisionsrapport Granskning av informationssäkerhet, 2020-05-20
 
Yrkanden
Robert Larsson (KD) yrkar följande tillägg:
Ärendet ska återrapporteras i januari.

Hans Bertil Sinclair (M) yrkar avslag på Robert Larssons yrkande.

Karin Enqvist (V) yrkar bifall till Robert Larssons yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige beslutar i enliget med 
kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige gör så.
 
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Robert Larssons 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
 
Votering begärs
Kommunfullmäktige beslutar om följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Robert Larssons yrkande.
Nej-röst för avslag för Robert Larssons yrkande.
 
Omröstningsresultat
Med 30 ja-röster mot 6 nej-röster, 1 avstår, beslutar kommunfullmäktige att avslå Robert 
Larssons tilläggsyrkande. Se lista med omröstningsresultat.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Reservation
Robert Larsson (KD), Charlotte Eliasson Anderberg (KD), Bodil Andersson (KD), Karin 
Enqvist (V) och Johan Bengtsson (MP) reserverar sig mot förmån för tilläggsyrkandet,
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2020-09-28

Voteringslista: §73
Ärende: Granskning av informationssäkerhet,  KS 2020.0288

Voteringslist(or)
Omröstningsresultat

Ledamot Ja Nej Avstår
Gunilla Svensson(S), ordförande X
Tonny Svensson(M), 1:e vice ordförande X
Jonas Luckman(SD), 2:e vice ordförande X
Åsa Edvardsson(SD), ledamot X
Johan Pettersson(S), ledamot X
Hans Bertil Sinclair(M), ledamot X
Paul Gustafsson(S), ledamot X
Marie Brink(SD), ledamot X
Mikael Persson(C), ledamot X
Ellinor Varady(M), ledamot X
Michael Nemeti(S), ledamot X
Per-Olof Seger(SD), ledamot X
Ralf Scott(SD), ledamot X
Karin Enqvist(V), ledamot X
Kent Lodesjö(S), ledamot X
Tommy Cedervall(L), ledamot X
Christina Petersson(SD), ledamot X
Christer Johansson(C), ledamot X
Eva Stjärnlind(S), ledamot X
Oscar Einarsson(SD), ledamot X
Charlotte Eliasson Anderberg(KD), ledamot X
Ingegerd Hagelin(M), ledamot X
Rune Persson(S), ledamot X
Boris Svensson(S), ledamot X
Anna Andresen(M), ledamot X
Elin Luckman(SD), ledamot X
Ola Persson(S), ledamot X
Mats Andersson(SD), ledamot X
Jessica Svensson(S), ledamot X
Lars-Erik Stadler(SD), ledamot X
Bodil Andersson(KD), ledamot X
Christer Persson(M), ersättare X
Johan Bengtsson(MP), ersättare X
Magnus Frick(SD), ledamot X
Maj-Lise Edvardsson(SD), ersättare X
Robert Larsson(KD), ledamot X
Bo Andersson(C), ersättare X
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2020-09-28

Resultat 6 30 1
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Kommunfullmäktige
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 74

Avvecklande av gemensam nämnd 4 K Upphandling 
KS 2020.0306

Ärendet
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.
 
Klippans kommun skrev 2012 avtal med Åstorps kommun om samverkan avseende 
gemensam organisation för upphandling. Därefter anslöt sig Perstorps kommun 2013 och 
Bjuvs kommun 2015. Hösten 2019 skrev Klippans, Perstorps, Åstorps och Bjuvs 
kommuner nya samverkansavtal för den gemensamma upphandlingsverksamheten.
 
Den gemensamma nämnden 4 K Upphandling har formellt sett aldrig avvecklats. 
Kansliavdelningen förslår därför mot bakgrund av ovan att nämnden avvecklas och 
därmed upphävs även reglemente samt samarbetsavtal för 4 K Upphandling.
 
Beslutsunderlag
KS § 116/2020
Tjänsteutlåtande från kansliavdelningen 2020-07-02
Reglemente och samarbetsavtal för 4 K Upphandling
 
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.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kansliavdelningen (för uppdatering av KFS)
Perstorps kommun
Åstorps kommun
Örkelljunga kommun
_____
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PROTOKOLL
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2020-09-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 75

Återföring av medel, mobila teamet 
KS 2016.0712

Ärendet
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
 
Yrkanden
Hans Bertil Sinclair (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
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.

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen
Kultur- och fritidsnämnden
Kommundirektören
_____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 76

Ändring av avgift för kopiering av allmänna handlingar 
KS 2020.0264

Ärendet
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)
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att avgiften för avskrift av allmän handling eller utskrift av ljudbandsupptagning fastställs 
till 125 kronor per påbörjad ¼ timme.

Beslut skickas till 
Kansliavdelningen
_____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 77

Fråga avseende "Struktuellt hemlösa utan socialt behov" 
KS 2020.0265

Ärendet
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.

I svaret hänvisar socialnämndens ordförande till att socialförvaltningen tillämpar 
socialstyrelsens definition av hemlöshet. I deras definition finns fyra situationer; akut 
hemlöshet, institutionsvistelse och stödboende, långsiktiga boendelösningar och eget 
ordnat kortsiktigt boende.
 
Beslutsunderlag
KF § 63/2020
Fråga från KD, 2020-06-03
Svar från socialnämndens ordförande, 2020-06-22
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera svaret från socialnämndens ordförande.
_____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 78

Motion från Miljöpartiet om årlig tradition för att hålla minnet av 
Gerard Gbeyo vid liv 
KS 2020.0377

Ärendet
Johan Bengtsson (MP) har lämnat in en motion som handlar om en att införa en årlig 
tradition som upprätthåller minnet av händelsen kring Gerard Gbeyo.
 
I motionen yrkar Miljöpartiet följande:
• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att varje år den 9 september uppmärksamma årsdagen 
av Gerard Gbeyos död,
 
• att ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ge en konstnär i uppdrag att genom ett 
konstverk i Klippan gestalta och/eller främja minnet av Gerard Gbeyos död, och
 
• att ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att varje år den 9 september på 
kommunens skolor uppmärksamma årsdagen av Gerard Gbeyos död.
 
Beslutsunderlag
Motion från Miljöpartiet, 2020-09-09
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
_____
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§ 79

Begäran om avsägelse från Magnus Jorsell (M) 
KS 2020.0364

Ärendet
Magnus Jorsell har inkommit med en begäran om att få bli entledigad från uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i socialnämnden.
 
Beslutsunderlag
Avsägelse från Magnus Jorsell, 2020-09-21
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att befria Magnus Jorsell från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i 
socialnämnden,

att begära ny rösträkning hos Länsstyrelsen i Skåne för Moderaterna,
 
att hålla ledamotplatsen i socialnämnden vakant fram till ny ersättare utses.
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