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Oscar Einarsson (SD) §§121-126 ersätter Marie Brink (SD)
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Ralf Scott (SD) §§121-126
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Kent Lodesjö (S) §§121-131
Thomas Jelinek (SD) §§121-126
Bodil Andersson (KD)
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Anna Andresen (M)
Therese Långberg (M)

Övriga närvarande Tomas Rikse, kommundirektör
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Magdalena Stajcic, ekonomichef
Kristina P Baron, kommunsekreterare
Mats Hedfors, NTF §123
Mattias Säflund, verksamhetschef BUF vuxna §124
Michel Tränefors, Gata- och parkchef §§125-127

Utses att justera Tommy Cedervall

Justeringens plats och 
tid

Kansliavdelningen ,  2019-09-11   13:00
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 121 Val av justerare
§ 122 Föredragningslista
§ 123 Information från NTF om säkerhet i trafik och nollvision
§ 124 Lägesbeskrivning av verksamhetsområde Vuxna
§ 125 Hastighetsplan, Klippans kommun
§ 126 P-skiva i kommunen
§ 127 Felparkeringsavgifter
§ 128 Ägarbyte gällande brandbil av årsmodell 1925
§ 129 NÅRAB - Avfallsplan 2019-2022 för Klippan, Perstorp och 

Örkelljungas kommuner
§ 130 Försäljning av industritomt Släggan 1
§ 131 Begäran om planbesked samt detaljplaneuppdrag – Örnen 7
§ 132 Uppföljning av resultat per nämnd samt helårsprognos 2019
§ 133 Upphandlings- och inköpspolicy i Klippans kommun
§ 134 Riktlinjer för upphandlings- och inköpspolicy i Klippans kommun
§ 135 Policy för medborgardialog i Klippans kommun
§ 136 Riktlinjer för medborgardialog i Klippans kommun
§ 137 Reglemente för Gemensam Räddningsnämnd
§ 138 Reglemente för Revisiorerna
§ 139 Arbetsordning för Kommunfullmäktige
§ 140 Motion om politisk transparens, delaktighet och inflytande
§ 141 Svar på motion om återvinning för ett hållbart samhälle
§ 142 Svar på motion om att hyra in det antal ordningsvakter som behövs 

för att trygga upp i de utsatta områden
§ 143 Svar på motion om kostnader och effekter av kommunanställda 

ordningsvakter
§ 144 Svar på motion om att införa tiggeriförbud i Klippans kommun
§ 145 Svar på motion om ansvar för människor, djur och miljö. Nej till 

pyroteknik
§ 146 Svar på motion om att lyfta fram framgångsrika idrottsprofiler från 

Klippan i idrottshallens korridorer
§ 147 Svar på motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister
§ 148 Delegationsärenden
§ 149 Informationsärenden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§121

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Tommy Cedervall att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll onsdagen den 11 september 2019.

  

Paragrafen är justerad
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§122

Föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

  

Paragrafen är justerad
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§123

Information från NTF om säkerhet i trafik och nollvision

Ärendet
Mats Hedfors från Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande  (NTF) informerar 
om säkerhet i trafik och nollvision och hur de jobbar med det.
NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF 
arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, 
samhällsinstitutioner, företag och enskilda. NTF:s nätverk består av ett 50-tal nationella 
medlemsorganisationer. I NTF:s länsförbund finns över 100 lokala 
trafiksäkerhetsföreningar och kommittéer.

NTF:s verksamhet administreras av ett centralt kansli samt regionalt av NTF-förbund.
Mats Hedfors informerar att NTF Skåne jobbar bland annat med nationella projekt, 
uppdrag från kommuner, uppdrag från enskilda vägföreningar m.m.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

  

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 124

Lägesbeskrivning av verksamhetsområde Vuxna 
KS 2019.0403

Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet och beslutat att 
översända det till kommunstyrelsen för kännedom.
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar om lägesrapport av verksamhetsområdet 
Vuxna. Lägesrapporten är framtagen i syfte är att ge en ögonblicksbild av resultaten i 
verksamhetsområdet samt de samlade utmaningar och möjligheter verksamheten har.

Beslutsunderlag
BUN § 73/2019
Lägesrapport verksamhetsområde Vuxna, daterad 2019-08-09
Översikt insatser verksamhetsområde Vuxna, daterad 2019-08-13
 
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Paragrafen är justerad
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§ 125

Hastighetsplan, Klippans kommun 
KS 2019.0295

Ärendet
Tekniska förvaltningen tog 2010 fram en Hastighetsplan utifrån handboken ”Rätt fart i 
staden”. Hastighetsplanen är fortfarande aktuell men åtgärderna har inte utförts. 
Hastighetsplanen omfattar det kommunala vägnätet i samtliga fyra tätorter i Klippans 
kommun, det vill säga Klippans tätort inklusive Klippans bruk, Ljungbyhed, Östra 
Ljungby samt Stidsvig.

Bristerna i dagens skyltade hastigheter har återigen blivit belysta i trafikutredning som 
arbetats fram under det senaste halvåret. Ett antal principer för hastighetsbegränsningar i 
Klippans kommun har tagits fram. Kortfattat innebär dessa att huvudgatunätet i och i 
kring centrum bör ha 40 km/h med anledning av den stora frekvens med oskyddade 
trafikanter som rör sig längs och tvärs gatorna samt med hänsyn till gatornas karaktär. 
Däremot eftersträvas 60 km/h på de länkar av huvudgatunätet som går utanför de centrala 
delarna.

Beslutsunderlag
KSAU § 115/2019
Gata- och Parkchefens tjänstekskrivelse 2019-06-02
Hastighetsplan Klippans kommun

Yrkanden
Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar att ärendet återremitteras för att aktualisera vissa delar i 
planen, som är från 2010. Kommunstyrelsen har på dagens sammanträde fått informaiton 
från NTF som bland annat rörde hastigheter inom kommunen. Denna information bör 
också beaktas i aktualiseringen. Kommunstyrelsen vill även få med uppskattad kostnad 
för byte av vägskyltar.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
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Beslutet skickas till
Gata- och Parkchefen

 

Paragrafen är justerad
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§ 126

P-skiva i kommunen 
KS 2019.0294

Ärendet
På många ställen i kommunen finns idag tidsbegränsad parkering. Trots detta står många 
längre än den angivna tiden.

När det är skyltat för tidsbegränsad parkering är det många som upplever att reglerna inte 
efterlevs. P-vakten har idag möjlighet att återkomma under sitt arbetspass för att 
kontrollera hur länge bilarna har varit parkerade. Det skulle dock underlätta dennes arbete 
om hon/han direkt kan avgöra hur länge en bil har stått på en parkeringsplats.

Beslutsunderlag
KSAU § 114/2019
Gata- och parkchefens tjänsteskrivelse 2019-06-02

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar att "2 timmar" stryks från beslutet och får därmed följande 
lydelse: krav på P-skiva införs där det finns tidsbegränsad parkering.

Robert Larsson (KD) yrkar avslag till arbetsutskottets och Johan Peterssons yrkande.

Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till Johan Peterssons yrkande.

Tommy Cedervall (L) yrkar bifall till Robert Larssons yrkande.

Beslutsgång
Orföranden ställer arbetsutskottets, Johans Peterssons och Robert Larssons förslag mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Johan Peterssons yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att krav på P-skiva införs där det finns tidsbegränsad 
parkering.

Reservation
Robert Larsson (KD) reserverar sig mot beslutet.
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Beslutet skickas till
Gata- och parkchefen
Teknisk chef
 

Paragrafen är justerad
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§ 127

Felparkeringsavgifter 
KS 2019.0293

Ärendet
Avgifterna för felparkering justerades senast under 2011 och behöver uppdateras för att 
stävja den felparkering som förekommer inom kommunen.
 
Ärendet redovisades i kommunfullmäktige 2018-12-18, § 160 och blev återremitterat 
med hänvisning till utförligare uppgifter om parkeringsavgifter i andra kommuner samt 
vilka andra åtaganden som kan vidtas annat än att höja avgifterna. Tidigare har det 
redovisats att parkeringsproblemen har ökat inom kommunen både vad gäller bilar och 
lastbilar. Parkeringsövervakningen har utökats från fyra till sex tillfällen per månad. 
Utökningen har skett främst kvällar och helger men har inte bidragit till att felparkeringen 
minskat. Förutom att höja parkeringsavgifterna går det att jobba med förebyggande 
information om vilka konsekvenser felparkeringar kan få samt att bygga om enskilda 
delsträckor så att lastbilar inte kan långtidsparkera.

Beslutsunderlag
KSAU § 113/2019
Gata/Parkchefens tjänsteksrivelse 2019-06-02
Bilaga 1 Redovisning av parkeringsavgifter
Bilaga 2 Parkeringsavgifter i Klippans kommun

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar att felparkeringsavgifter införs enligt i ärendet redovisade 
felparkeringsavgifter för Bjuvs kommun.
Åsa Edvardsson (SD) yrkar, med instämmande av Robert Larsson (KD) och Christer 
Johansson (C)  bifall till Johan Peterssons yrkande.
 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att felparkeringsavgifter införs enligt i ärendet redovisade felparkeringsavgifter för Bjuvs 
kommun enligt nedan
Förseelse  

Mot färdriktningen/längdriktningen 900 kr

I vägkorsning 900 kr
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På gång-/cykelbana 900 kr

På plats för rörelsehindrade 900 kr

Vid förbud att stanna eller parkera 900 kr

Stått för länge på avgiftsfri plats 600 kr

På allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng 600 kr

På busshållplats 600 kr

På ändamålsplats 600 kr

På plats för visst fordonsslag 600 kr

Vid förbud att parkera 600 kr

Övrigt 600 kr

att felparkeringsavgifterna börjar gälla från och med 2020-01-01

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Gata- och parkchefen

Paragrafen är justerad
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§ 128

Ägarbyte gällande brandbil av årsmodell 1925 
KS 2019.0122

Ärendet
Klippans kommun äger en brandbil av märket Ford från 1925 med registreringsnummer 
DNM 627. Brandbilen huserar sedan många år i Klippans hembygdsförenings lokaler på 
Vedbyvägen i Klippan. Den visas upp vid olika evenemang som föreningen anordnar 
under året. Ansvarsfördelningen är uppdelad mellan föreningen och kommunen; 
föreningen ser till att sköta underhåll och kommunen står för de utgifter som uppkommer. 
Det kan vara byte av diverse material och delar för att hålla brandbilen i fungerande 
bruksskick.

Klippans hembygdsförening och kommunen har fört dialog om att ägandet av brandbilen 
skulle kunna övergå till föreningen. Det ligger inte i Klippans kommuns intresse att äga 
brandbilen och hembygdsföreningen bör vara den mest lämpliga mottagaren om 
brandbilen ska byta ägare.
Kansliavdelningen föreslår därför att kommunen överlämnar brandbil med 
registreringsnummer DNM 627 till Klippans Hembygdsförening, organisationsnummer 
556793-3378. Gåvan sker med ett förbehåll; ifall situation i framtiden uppstår då 
föreningen inte längre vill behålla fordonet, återlämnas fordonet till kommunen.

Beslutsunderlag
KSAU § 108/2019
Tjänsteutlåtande från kansliavdelningen 2019-05-21
Utdrag fordonsinformation 2019-02-06

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
kommunen överlämnar brandbil med registreringsnummer DNM 627 till Klippans 
Hembygdsförening, organisationsnummer 556793-3378.
Ifall situation i framtiden uppstår då föreningen inte längre vill behålla fordonet i sin ägo, 
återlämnas fordonet till kommunen.

Beslutet skickas till
Kanslichefen
Klippans Hembygdsförening
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Paragrafen är justerad
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§ 129

NÅRAB - Avfallsplan 2019-2022 för Klippan, Perstorp och 
Örkelljungas kommuner 
KS 2018.0588

Ärendet
Ett förslag till ny Avfallsplan år 2019-2022 för Nårab-regionen har tagits fram i ett 
samarbete mellan Ägarkommunerna, Söderåsens Miljöförbund och Norra Åsbo 
Renhållningsaktiebolag.
Alla kommuner ska enligt Miljöbalken ta fram en renhållningsordning med tillhörande 
avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets mängd 
och farlighet. Avfallsplanen ska antas av respektive kommuns kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
KSAU § 120/2019
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-06-19
Följebrev från Norra Åsbo Renhållnings AB, 2019-06-06
Avfallsplan år 2019-2022 för Klippans Perstorps och Örkelljunga kommuner

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Avfallsplan för Klippans, 
Perstorps och Örkelljunga kommuner under förutsättning att de andra kommunerna fattar 
ett likalydande beslut.

Protokollsanteckning
Bodil Andersson (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
Även Nårab ska arbeta förebyggande i målet: nedskräpning, i vår blivande avfallsplan.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§ 130

Försäljning av industritomt Släggan 1 
KS 2019.0370

Ärendet
Kommunens Lots-grupp har träffat företrädare för Klippans Maskintjänst AB (KMT), för 
att diskutera och hitta ett lämpligt markområde så företaget kan utveckla nya 
verksamhetsgrenar.
Kommunen har en färdigbildad och detaljplanelagd industrifastighet, Släggan 1, som 
ligger direkt öster om KMT’s befintliga fastighet. Avsättning för kommunalt vatten- och 
avlopp finns i anslutning till befintlig fastighetsgräns.
Under hösten ska parterna fortsätta en fastighetsprocess vilken innebär att Släggan 1 ska 
tillföras mark från Klippan 3:15 som finns i dess direkta närhet. Delar av Släggan 1 ska 
vid detta tillfället föras till Klippan 3:15. Handlingar om  fastighetsreglering kommer att 
tas fram och lämnas till kommunstyrelsen för separat beslut.

Beslutsunderlag
KSAU § 122/2019
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-10
Köpekontrakt för Släggan 1
Kartskiss över Släggan 1

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna upprättat köpekontrakt med Klippans Maskintjänst 
AB avseende Släggan 1.

Beslutet skickas till
Markingenjören, tekniska förvaltningen
 

Paragrafen är justerad
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§ 131

Begäran om planbesked samt detaljplaneuppdrag – Örnen 7 
KS 2019.0365

Ärendet
I dagsläget befinner sig delar av Tekniska förvaltningens verksamhet på fastigheten 
Örnen 7. På sikt planeras att Tekniska förvaltningens verksamhet flyttas till fastigheten 
Karossen 1. Denna flytt möjliggör förtätning, genom bostadsbebyggelse på Örnen 7. 
Gällande detaljplan från 1964-03-18 tillåter endast användning för allmänt ändamål.

För att stärka planberedskapen för bostäder, föreslås befintlig detaljplan ersättas med en 
detaljplan som möjliggör bostadsbyggelse. Plangruppen ställer sig positiv till planen och 
föreslår kommunstyrelsen, i samband med positivt planbesked, ge plangruppen i uppdrag 
att upprätta ny detaljplan för Örnen 7.

Syftet med planen är att möjliggöra bostäder inom fastigheten. En ny detaljplan skulle 
kunna möjliggöra ca 8 villatomter. Fastigheten ägs av Klippan kommun. I dagsläget är 
fastigheten bebyggd med två byggnader avsedda för kommunens förråds- och 
verkstadsverksamhet. Planområdet är ca 8200 m2 stort och avgränsas av Östergatan, 
Mammarpsgatan, Örngatan samt tre villatomter i norr.

Kommunen har enligt Plan- och bygglagen rätt att ta ut en avgift för att täcka kostnader 
som har uppstått vid planläggning med detaljplan, antingen genom planavgift eller genom 
avtal om planersättning.
Kommunen har för avsikt att reglera sin självkostnad via avtal om planersättning med den 
sökande (ca. 150 000 exklusive eventuella utredningar).

Beslutsunderlag
KSAU § 123/2019
Planarkitektens tjänsteskrivelse 2019-07-02
Ortfoto med planområde
Befintlig detaljplan

Yrkanden 
Robert Larsson (KD) yrkar att det i detaljplanen även ges möjlighet till 
bostadsbebyggelse i två plan.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag samt Robert 
Larssons tillägg och finner att kommunstyrelsen bifaller båda.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att befintlig detaljplan ersätts med detaljplan som möjliggör bostadsbebyggelse,
att i detaljplanen ge möjlighet till bostadbebyggelse i två plan
att i samband med positivt planbesked, ge plangruppen i uppdrag att upprätta ny 
detaljplan för Örnen 7.

Beslutet skickas till
Plan- och byggnadsnämnden
Planarkitekt

Paragrafen är justerad
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§ 132

Uppföljning av resultat per nämnd samt helårsprognos 2019 
KS 2019.0246

Ärendet
Ekonomiavdelningen lämnar information om uppföljning av resultat per nämnd samt 
helårsprognos 2019 per juli månad.

Beslutsunderlag
Rapport per juli månad 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Paragrafen är justerad
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§ 133

Upphandlings- och inköpspolicy i Klippans kommun 
KS 2019.0229

Ärendet
En översyn har gjorts av kommunens inköpsorganisation. Tydligare fokus behöver läggas 
på en samlad anskaffningsprocess, dvs Behovsanalys – Upphandling – Inköp – Leverans 
– Fakturahantering – Uppföljning.

I syfte att åstadkomma en mer ändamålsenlig och tydlig inköpsorganisation med fokus på 
hela anskaffningsprocessen har förslag till upphandlings-och inköpspolicy tagits fram. 
Till policyn har tillämpningsriktlinjer i form av dokumenten ”Riktlinjer för upphandling 
och inköp” och ”Riktlinjer för direktupphandling”.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-05, § 108, att återremittera ärendet med 
motiveringen att upphandlings- och inköpspolicyn återremitterats för att få med ett avsnitt 
om hållbar upphandling. Policyn har nu reviderats enligt ovan.

Beslutsunderlag
KSAU § 134/2019
KS § 109/2019
Ekonomichefens tjänsteskrivelse
Upphandlings- och inköpspolicy 2019-07-05

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättad upphandlings- 
och inköpspolicy för Klippans kommun att gälla från och med 2019-11-01. Tidigare 
policy upphör därmed att gälla.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§ 134

Riktlinjer för upphandlings- och inköpspolicy i Klippans kommun 
KS 2019.0229

Ärendet
Ett förslag till policy för upphandling och inköp har upprättats. Till denna policy finns 
riktlinjer framtagna, riktlinjer finns även för direktupphandling. De olika processerna 
beskrivs i bifogade bilagor.
Bilaga 1, upphandlingsprocessen, bilaga 2, direktupphandling, bilaga 3, upphandlings och 
inköpsfunktionen.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-05, § 108, att återremittera policyn och därmed 
även riktlinjerna. Reviderat förslag inkluderar ett avsnitt om hållbar utveckling.

Beslutsunderlag
KSAU § 135/2019
Tjänsteskrivelse 2019-07-31
Förslag till riktlinjer för upphandling och inköp i Klippans kommun
Förslag till riktlinjer för direktupphandling i Klippans kommun
Bilaga 1 upphandlingsprocessen
Bilaga 2 Direktupphandling
Bilaga 3 Upphandlings- och inköpsfunktionen

Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar följande tillägg i riktlinjerna under rubriken sociala krav:
Religiös märkt mat eller dryck ska ej inköpas.

Beslutsgång
Ordföranden frågar i första hand om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag 
och finner att det bifalles.
I andra hand frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller Åsa Edvardssons 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer för upphandlings- och inköpspolicy under 
förutsättning att kommunfullmäktige antar upphandlings- och inköpspolicy.

Reservation
Åsa Edvardsson (SD) och Jonas Luckmann (SD) reserverar sig mot beslutet.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Upphandlingsenheten
Nämnderna

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 135

Policy för medborgardialog i Klippans kommun 
KS 2019.0350

Ärendet
Kommunstyrelsens beslutade 2018-04-04, §83, att uppdra åt 
kommunledningsförvaltningen att återkomma med ett förslag till strategi för 
medborgardialoger som bland annat ska ersätta SCBs medborgarundersökning.
En arbetsgrupp inom kommunledningsförvaltningen har därefter arbetat fram ett förslag 
till policy samt tillhörande riktlinjer, som skall hanteras av kommunstyrelsen. 
Kommunens ledningsgrupp har haft policy och riktlinjer på remiss under februari 2019 
och därefter lämnat förslaget vidare utan egna synpunkter.

Beslutsunderlag
KSAU § 125/2019
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad 2019-06-27
Policy för medborgardialog i Klippans kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen policy för 
medborgardialog med de föreslagna förändringarna.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 136

Riktlinjer för medborgardialog i Klippans kommun 
KS 2019.0349

Ärendet
Kommunstyrelsens beslutade 2018-04-04, §83, att uppdra åt 
kommunledningsförvaltningen att återkomma med ett förslag till strategi för 
medborgardialoger som bla ska ersätta SCBs medborgarundersökning.
En arbetsgrupp inom kommunledningsförvaltningen har därefter arbetat fram ett förslag 
till policy samt tillhörande riktlinjer, som skall hanteras av kommunstyrelsen. 
Kommunens ledningsgrupp har haft policy och riktlinjer på remiss under februari 2019 
och därefter lämnat förslaget vidare utan egna synpunkter.

Beslutsunderlag
KSAU § 126/2019
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad 2019-06-27
Riktlinjer för medborgardialog i Klippans kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna riktlinjer för medborgardialog, under 
förutsättning att kommunfullmäktige antar Policy för medborgardialog.

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Socialförvaltningen
Barn och utbildningsförvaltningen
Kultur och fritidsförvaltningen
Kommunikationsavdelningen

 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 137

Reglemente för Gemensam Räddningsnämnd 
KS 2019.0086

Ärendet
Uppdaterat reglemente för gemensam räddningsnämnd föreligger för beslut.
Räddningsnämnden godkände 2019-05-21, § 25, förslag till nytt reglemente som 
uppdaterats med nytt avsnitt om arvoden, ny formulering om GDPR samt nytt avsnitt om 
ersättarnas yttranderätt. Det har även uppdaterats med ny laghänvisning med anledning 
av ny kommunallag. I övrigt har reglementet justerats språkligt.

Beslutsunderlag
KSAU § 137/2019
Tjänsteutlåtande från kansliavdelningen 2019-07-17
Protokollsutdrag räddningsnämnden 2019-05-21, § 25
Uppdaterat reglemente för räddningsnämnden
Tidigare antaget reglemente för räddningsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta uppdaterat reglemente för 
den gemensamma räddningsnämnden för Klippan och Åstorps Kommuner.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 138

Reglemente för Revisiorerna 
KS 2019.0377

Ärendet
Revidering av Revisionens reglemente föreligger enligt löpande översyn av reglemente.
Kansliavdelningen har arbetat fram ett förslag tll nytt reglemente för revisonen. Förslaget 
har stämts av revisorerna som inkommit med sina synpunkter.

Beslutsunderlag
KSAU § 138/2019
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-07-22.
Förslag till nytt reglemente för Revisorerna, 2019-07
Nuvarande reglemente för Revisorerna KFS 3:07(Kf 2006-12-19, § 148)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta nytt reglemente för 
Revisionen (KFS 3:07, 2019-07) att börja gälla från och med 2019-11-01 samt att 
nuvarande reglemente därmed upphör att gälla.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 139

Arbetsordning för Kommunfullmäktige 
KS 2019.0211

Ärendet
Revidering av arbetsordning för Kommunfullmäktige föreligger med anledning av den 
nya Kommunallagen (2017:725) samt löpande översyn av arbetsordningen.
Kansliavdelningen har arbetat fram ett förslag till ny arbetsordning för 
Kommunfullmäktige med anledning av ny kommunallag 2018.
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett underlag för lokala bedömningar för 
framtagande av arbetsordning för Kommunfullmäktige. Kansliavdelningen har utgått från 
SKL:s underlag vid utarbetande av förslaget till ny arbetsordning.

Beslutsunderlag
KSAU § 139/2019
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-04-05.
Förslag till ny arbetsordning (KFS 3:01, 2019-04).
Arbetsordning Kommunfullmäktige (Kf 2006-11-28, § 106).

Yrkanden
Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar att stycket om deltagande på distans ska strykas från 
arbetsordningen.

Tommy Cedervall (L) yrkar bifall till Hans-Bertil Sinclairs yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt eget ändringsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. I övrigt godkänns arbetsutskottets 
förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny arbetsordning (KFS 
3:01, 2019-04).

Reservation
Jonas Luckman (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 140

Motion om politisk transparens, delaktighet och inflytande 
KS 2019.0226

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-04-23, föreslagit att de partier som idag inte är valda till nämnder bereds plats på 
nämndsmötena samt att arvode ska utgå till dessa ledamöter.

I ärendet föreligger yttrande från kansliavdelningen.

Beslutsunderlag
KSAU § 111/2019
KF § 69, 2019-04-23
Motion från Kenneth Dådring m.fl., inkommen 2019-04-16
Kansliavdelningens yttrande, 2019-05-23

Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Beslutet skicka till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

30 (40)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 141

Svar på motion om återvinning för ett hållbart samhälle 
KS 2018.0697

Ärendet
Tekniska förvaltningen har fått in en motion 2018-11-23 från VÅR FRAMTID – 
KLIPPAN om att upprätta en handlingsplan så att en återvinningscentral med inlämning, 
tillvaratagande, reparation och försäljning blir en verklighet.
I ärendet föreligger ett svar från tekniska förvaltningen där det bland annat hänvisas till 
förslaget till Avfallsplan 2019-2022 för Nårab-regionen. I denna beskrivs Nårabregionens 
sex övergripande mål, där åtgärderna till t.ex målet Hushållsavfall tar upp en del av det 
motionärerna beskriver i sin motion.

Beslutsunderlag
KSAU § 127/2019
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-08-06
Motion ”Återvinning för ett hållbart samhälle”

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 142

Svar på motion om att hyra in det antal ordningsvakter som behövs 
för att trygga upp i de utsatta områden 
KS 2019.0167

Ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om möjligheten att hyra in ordningsvakter. 
Ett svar på motionen föreligger från Kris- och säkerhet där det hänvisas till att Polisens 
trygghetsmätningar och den lokala problembilden som regelbundet presenteras på BRÅ 
inte visar några alarmerande eller avvikande siffror på otryggheten i kommunen.

Beslutsunderlag
KSAU § 128/2019
Tjänsteskrivelse från kris- och säkerhetssamordnaren och
brottsförebyggaren/trygghetssamordaren 2019-06-26
Motionerna inkomna 2019-03-25

Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Gunilla Svensson (S) yrkar avslag till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag om att avslå motionen mot Åsa Edvardssons 
bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Reservation
Åsa Edvardsson (SD), Jonas Luckmann (SD) och Andreas Olofsson (SD) reserverar sig 
mot beslutet.

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

32 (40)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 143

Svar på motion om kostnader och effekter av kommunanställda 
ordningsvakter 
KS 2019.0174

Ärendet
Vår Framtid - Klippan har lämnat in en motion om utredning av kostnader för 
kommunanställda ordningsvakter.
Ett svar på motionen föreligger från Krisberedskap- och säkerhet där det hänvisas till att 
Polisens trygghetsmätningar och den lokala problembilden som regelbundet presenteras 
på BRÅ inte visar några alarmerande eller avvikande siffror på otryggheten i kommunen.

Beslutsunderlag
KSAU § 129/2019
Tjänsteskrivelse från kris- och säkerhetssamordnaren och
brottsförebyggaren/trygghetssamordaren 2019-06-26
Motionerna inkomna 2019-03-25

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 144

Svar på motion om att införa tiggeriförbud i Klippans kommun 
KS 2019.0008

Ärendet
Åsa Edvardsson (SD) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-
01-28, föreslagit att tiggeriförbud införs i Klippans kommun förslagsvis vid alla affärer i 
kommunen, vid järnvägsstationer och busshållplatser, vid skolor och fritids samt att det ej 
heller ska vara tillåtet att gå runt i kommunen och tigga.
I ärendet föreligger ett svar från kansliavdelningen.

Beslutsunderlag
KSAU § 130/2019
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-06-18
Sverigedemokraternas motion 2019-01-07
Högsta förvaltningsdomstolens dom 2018-12-17, mål nr 2149-18
SKL:s yttrande i mål 2149-18, 2018-08-27

Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar, med instämmande från Jonas Luckmann (SD), bifall till 
motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Åsa Edvardssons och Jonas Luckmanns 
bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Reservation
Åsa Edvardsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
 
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

34 (40)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 145

Svar på motion om ansvar för människor, djur och miljö. Nej till 
pyroteknik 
KS 2019.0063

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har till kommunfullmäktige 2019-01-28, § 14, lämnat in en 
motion om att Klippans kommun aktivt visar ansvarstagande och avsätter resurser för att 
under kontrollerade former arrangera ett nyårsfirande med ljusfenomen i Klippan, 
Ljungbyhed och Östra Ljungby, samt att det skrivs in i den lokala ordningsstadgan att för 
att använda pyroteknik krävs tillstånd från kommunen.
I ärendet föreligger ett yttrande från kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
KSAU § 131/2019
Vår Framtids motion 2019-01-28
KFN § 25/2019
Kultur- och fritidschefens skrivelse 2019-03-01
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-06-27

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 
hänvisning till kultur- och fritidsnämndens yttrande.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 146

Svar på motion om att lyfta fram framgångsrika idrottsprofiler från 
Klippan i idrottshallens korridorer 
KS 2019.0016

Ärendet
Andreas Olofsson och Åsa Edvardsson (SD) har till kommunfullmäktige 2019-01-28, § 
13, lämnat en motion om att lyfta fram framgångsrika idrottsprofiler från Klippan genom 
att i idrottshallens korridorer sätta upp bilder på kända idrottsprofiler i Klippan.
I ärendet föreligger ett yttrande från kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
KSAU § 132/2019
Sverigedemokraternas motion, 2019-01-05
KFN § 38/2019
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2019-02-26
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-06-27

Yrkanden
Jonas Luckmann (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Luckmanns bifallsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 
besvad.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Reservation
Jonas Luckmann (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 147

Svar på motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister 
KS 2019.0176

Ärendet
Sverigedemokraterna har i ”Motion angående uttalande om återvändande ISterrorister”, 
föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att ISåtervändare bl.a. inte ska få del av 
samhällelig service.
I ärendet föreligger ett yttrande från socialnämnden.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 133/2019
SN § 94/2019
Tjänsteskrivelse "Yttrande avseende Motion angående uttalande om återvändande 
ISterrorister" Dnr SN 2019.0167-4.133
Motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister från SD Dnr SN 2019.0167-
4.133

Yrkande
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Ellinor Varady (M) yrkar, med instämmande av Gunilla Svensson (S), avslag på 
motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag om att avslå motionen mot Åsa Edvardssons 
bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
 
Reservation
Sverigedemokraternas partigrupp reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

37 (40)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 148

Delegationsärenden 
KS 2019.0001

Ärendet
Kansliavdelningen har sammanställt delegeringsärenden inför kommunstyrelsens 
sammanträde 2019-09-04.

2019-06-12     Enligt protokoll §§                         Arbetsutskottet
2019-08-14     Enligt protokoll §§                         Arbetsutskottet

Parkeringstillstånd februari-april 2019                  Kommunledningsförv. Kundtjänst

Bostadsanpassningsbidrag 190301-190731         Teknisk förvaltning

Tillstyrkan om antagning i allmänna hemvärnet    Kommunstyrelsens ordförande
2019-05-20
Remiss av motioner, aug                                      Kommunstyrelsens ordförande

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens sammanställning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 149

Informationsärenden 
KS 2019.0002

Ärendet
Kansliet har sammanställt informationsärenden inför kommunstyrelsens sammanträde 
2019-09-04.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens skrivelse 2019-08-12

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Paragrafen är justerad
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