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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 117 Val av justerare
§ 118 Föredragningslista
§ 119 Information om städ i kommunens lokaler
§ 120 NÅRAB - Avfallsplan 2019-2022 för Klippan, Perstorp och 

Örkelljungas kommuner
§ 121 Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder på det kommunala 

väg- och gatunätet 2020 i Skåne län.
§ 122 Försäljning av industritomt Släggan 1
§ 123 Begäran om planbesked samt detaljplaneuppdrag – Örnen 7
§ 124 Information om planuppdrag för Sågen 1
§ 125 Policy för medborgardialog i Klippans kommun
§ 126 Riktlinjer för medborgardialog i Klippans kommun
§ 127 Svar på motion om återvinning för ett hållbart samhälle
§ 128 Svar på motion om att hyra in det antal ordningsvakter som behövs 

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

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

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

Klippan i idrottshallens korridorer
§ 133 Svar på motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister
§ 134 Upphandlings- och inköpspolicy i Klippans kommun
§ 135 Riktlinjer för upphandlings- och inköpspolicy i Klippans kommun
§ 136 Remissvar om ny modell för statsbidrag till vissa ideella 

organisationer inom brottsofferområdet
§ 137 Reglemente för Gemensam Räddningsnämnd
§ 138 Reglemente för Revisiorerna
§ 139 Arbetsordning för Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§117

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Christer Johansson att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll tisdagen den 20 augusti 2019.

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§118

Föredragningslista

Ärendet
Inga ändringar görs.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna föredragningslistan.

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§119

Information om städ i kommunens lokaler

Ärendet
Lokalvårdschefen informerar bland annat om beställningsprocessen kring städning och 
städprogram av kommunens lokaler.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen.

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 120

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
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
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar att anta Avfallsplan för Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner under 
förutsättning att de andra kommunerna fattar ett likalydande beslut.

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 121

Ansökan om statlig medfinansiering till åtgärder på det kommunala 
väg- och gatunätet 2020 i Skåne län. 
KS 2019.0232

Ärendet
Trafikverket ger kommunen varje år möjligheten att uppdatera fjolårets ansökan för 
statlig medfinansiering till kollektivtrafikanläggningar och förbättringar inom 
trafiksäkerhet och miljö på kommunala gator, RTI – Regional TransportInfrastruktur. 
Planeringsperioden sträcker sig 2020-2022.
 
De föreslagna objekten baseras på kommunens ansökan för 2016. Objekt som inte 
beviljats bidrag tas med på nästkommande års ansökan. Uppdateringen innebär att 
kommunen kan lägga till objekt eller ändra prioritetsordningen.
 

Beslutsunderlag
VA/Gatachefens tjänsteskrivelse 2019-08-01
Bilaga 1, förteckning över objekt.

Förslag under sammanträdet
Christer Johansson (C) föreslår att nummer 7 och 13 på listan byter plats.

Johan Petersson (S) föreslår att punkt nummer 4 ska innehålla sträckan Ljungbyhed - 
Skäralid.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Klippans kommun ansöker om statlig 
medfinansiering med 50% för objekt enligt Tekniska förvaltningens lista 2019-08-01, 
bilaga 1 med de föreslagna justeringarna,
samt ge Gatu- och Parkchefen behörighet att underteckna ansökan.

Beslutet skickas till
Gata- och Parkchefen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 122

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
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-10
Köpekontrakt för Släggan 1
Kartskiss över Släggan 1
 
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att teckna upprättat 
köpekontrakt med Klippans Maskintjänst AB avseende Släggan 1.

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 123

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). Faktura skickas i enlighet med 
taxa.

Beslutsunderlag
Planarkitektens tjänsteskrivelse 2019-07-02
Ortfoto med planområde
Befintlig detaljplan

 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att befintlig detaljplan ersätts med detaljplan som möjliggör bostadsbebyggelse,
att i samband med positivt planbesked, ge plangruppen i uppdrag att upprätta ny 
detaljplan för Örnen 7.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
Planarkitekten
Plangruppen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 124

Information om planuppdrag för Sågen 1 
KS 2016.0055

Ärendet
Planarkitetkten informerar om det pågående arbetet med planuppdrag för Sågen 1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen.

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 125

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.

Förslag på sammanträdet
Ordföranden föreslår vissa redaktionella förändringar i texten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad 2019-06-27
Policy för medborgardialog i Klippans kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar att anta föreslagen policy för medborgardialog med de föreslagna förändringarna.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 126

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
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen daterad 2019-06-27
Riktlinjer för medborgardialog i Klippans kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta föreslagna 
riktlinjer för medborgardialog, under förutsättning att kommunfullmäktige antar Policy 
för medborgardialog.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 127

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 Nårab-
regionens sex övergripande mål, där åtgärderna till t.ex målet Hushållsavfall tar upp en 
del av det motionärerna beskriver i sin motion.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-08-06
Motion ”Återvinning för ett hållbart samhälle”

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar att anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 128

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
Tjänsteskrivelse från kris- och säkerhetssamordnaren och 
brottsförebyggaren/trygghetssamordaren 2019-06-26
Motionerna inkomna 2019-03-25
 
Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till motionen.

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
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2019-08-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 129

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

Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslaget om att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget till beslut om att avslå motionen mot Åsa Edvardssons 
bifallsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 130

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
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 bifall till motionen.

Johan Petersson (SD) yrkar avslag till motionen.

Beslutsgång
Orföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar att avslå 
motionen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå motionen.

Reservation
Åsa Edvardsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 131

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

Yrkanden
Ellinor Varady (M) yrkar avslag på motionen.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
avslår motionen med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens yttrande.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 132

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

Ärendet
Andreas Olofsson och Åsla 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
Sverigedemokraternas motion, 2019-01-05
KFN § 38/2019
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2019-02-26
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-06-27

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar att anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 133

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
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

Yrkanden 
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget om att avslå motionen mot Åsa Edvardssons bifallsyrkande 
och finner att arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå motionen.

Reservation
Åsa Edvardsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 134

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar 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
Kommunstyrelsen

 
 
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 135

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
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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta Riktlinjer för upphandlings- och inköpspolicy under förutsättning att 
kommunfullmäktige antar upphandlings- och inköpspolicy.

Beslutet skickas till
Komunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 136

Remissvar om ny modell för statsbidrag till vissa ideella 
organisationer inom brottsofferområdet 
KS 2019.0311

Ärendet
Klippans kommun har för yttrande fått promemoria om ny modell för statsbidrag till vissa 
ideella organisationer inom brottsofferområdet.
Socialnämnden har behandlat ärendet och överlämnar yttrande till kommunstyrelsen.
Socialförvaltningen ställer sig positiv till promemorians förslag för att skapa långsiktiga 
ekonomiska förutsättningar för kvinno- och tjejjourer samt vissa andra ideella 
organisationer inom brottsofferområdet. I sitt yttrande framför nämnden även att ” Det 
vore önskvärt om syftet med promemorians föreslagna utredning kunde breddas till att 
också inkludera någon form av vägledning till hur kommunala bidrag kan betalas ut till 
och/eller villkoras för att undvika risken att bidraget står i strid med EU:s regler för 
statligt stöd samt för att undvika risken att bidraget står i strid med
upphandlingslagstiftningen.”
 

Beslutsunderlag
Sn § 95/2019
Socialförvaltningens remissvar 2019-06-12
Remiss om ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom 
brottsofferområdet

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända socialförvaltningens remissvar till 
Arbetsmarknadsdepartementet.

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsdepartementet
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-14

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar
att anta uppdaterat reglemente för den gemensamma räddningsnämnden för Klippan och 
Åstorps Kommuner.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-14

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
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
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar 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
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-14

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar att anta ny arbetsordning (KFS 3:01, 2019-04).

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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