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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2018-02-27, kl  19:00
Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan

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

Johan Pettersson (S)
Ordförande

Eva Larsson
Sekreterare

Kungörelsen är anslagen i laga ordning på kommunens anslagstavla ……………………
Intygar …………………………………………
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1. Val av justerare  

2. Bokslut 2017 för Treklövern Bostads AB Föredragande Vd, 
Treklövern Bostads AB, Ulf 
Bengtsson 

Sammanfattning
Vd Ulf Bengtsson föredrar bokslut 2017 för Treklövern Bostads AB.
 
Beslutsunderlag
Treklövern Bostads AB, årsredovisning 2017.
 
Förslag till beslut
Noterar informationen.

3. Fiberutbyggnad av landsbydgen i Klippans kommun - 
etapp 2

Föredragande IT-chef, Carl-
Gunnar Thosteman 

Sammanfattning
IT-chef Carl-Gunnar Thosteman föredrar ärendet.
 
Klippans kommun har under hösten 2014 antagit ett bredbandsprogram som
syftar till att kommuen aktivt ska bidra till att skapa förutsättningar för invånare,
företag och andra intresserade att få fiber till fastigheten i tätorterna och på
landsbygden.
 
Ett väl utbyggt fibernät är till stor nytta för företag och invånare, stimulerar
tillväxten ochbidrar till ett hållbart samhälle på lång sikt. Det möjliggör för
hushåll och företag att bo ochverka på landsbygden.
För Klippans kommuns invånare underlättar ett utbyggt fibernät också
utbyggnaden av moderna fibernät i hela kommunen.
 
Mot bakgrund av ovanstående har Klippans kommun och Bjäre Kraft
2015-05-05 ingått samverkansavtal för utbyggnad av fiber.
Utbyggnaden på landsbygden är indelad i tre etapper, varav den
första etappen är säkrad genom statligt stöd.
Utbyggnad av den första etappen pågår och beräknas ge cirka 80%
av kommunen invånare och företag tillgång till fiber.
 
För att kunna komma vidare med en andra etapp som ger cirka 90%
av kommunens invånare och företag tillgång till fiber har Bjäre Kraft
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gjort förfrågan till Klippans kommun om medfinansiering med 25%
av stödberättigade kostnader eller maximalt 13,2 Mkr.
 

Den totala projektkostnaden för utbyggnad av etapp två beräknas
till cirka 52,6 Mkr.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-31, § 37.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Klippans kommun ska medfinansiera Bjäre Krafts fiberutbyggnad, etapp två, i
enlighet med Bjäre Krafts skrivelse 2017-12-14, med 25% av stödberättigade
kostnader, dock maximalt 13,2 Mkr.

Medfinansieringen ska belasta 2018 års driftbudget.

4. Fyllnadsval efter Peter Kromnow (KD) av uppdrag som 
ledamot i Handikapprådet

 

Sammanfattning
Peter Kromnow (KD) befriades 2017-09-26 från uppdrag som ledamot
i Handikapprådet.
 
Fyllnadsval bordlades vid Kommunfullmäktige 2017-09-26, § 78,
2017-10-31, § 95, samt 2018-01-30, § 4.
 
Beslutsunderlag
Peter Kromnows avsägelse 2017-07-21.
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-01-30, § 4.
 
Förslag till beslut
Till ny ledamot i Handikapprådet utses XXXX.

5. Fyllnadsval efter Charlotta Gudmundsson (S) som 
ledamot i Kommunstyrelsen

 

Sammanfattning
Charlotta Gudmundsson (S) befriades 2018-01-30, § 8 från uppdrag
som ledamot i Kommunstyrelsen.
 
Fyllnadsval bordlades vid Kommunfullmäktige 2018-01-30, § 8.
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Beslutsunderlag
Charlotta Gudmundssons avsägelse 2018-01-17.
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-01-30, § 8.
 
Förslag till beslut
Till ny ledamot i Kommunstyrelsen utses XXXX.

6. Stefan Nilsson (SD) avsägelse av uppdrag som ledamot i 
Plan- och byggnämnden

 

Sammanfattning
Stefan Nilsson (SD), Byvägen 18, 264 71 Östra Ljungby har 2018-02-06
avsagt sig uppdrag som ledamot i Plan- och byggnämnden.
 
Beslutsunderlag
Stefan Nilssons avsägelse 2018-02-06.
 
Förslag till beslut 
Till ny ledamot i Plan- och byggnämnden utse Ralf Scott (SD),
Byggmästaregränden 1, 264 33 Klippan.

7. Återkallande av motion angående medgivande till 
Treklövern om försäljning av fastigheterna Merkurius 5,6 
och 18

 

Sammanfattning
Kerstin Persson (S) har 2017-10-20 inkommit med motion om
medgivande till Treklövern om försäljning av fastigheterna
Merkurius 4,6 och 18.
 
Kerstin Persson har meddelat att förändrade förutsättningar har
medfört att motionen inte längre är aktuell och önskar att
motionen återkallas utan att bli besvarad.
 
Beslutsunderlag
Kerstin Perssons motion 2017-10-20.
T.f. kanslichef Claes Jarlvis tjänsteskrivelse 2017-12-19.
 
Förslag till beslut
Godkänner att motionen återkallas.
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8. Motion om införande av Lag Om Valfrihet (LOV) inom 
vård- och omsorgsområdet - Svar

 

Sammanfattning
Hans Bertil Sinclair (M) har 2017-06-08 inkommit med motion om införande av
Lag Om Valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsområdet. I motionen föreslås
att socialförvaltningen får i uppdrag att inventera och redovisa lämpliga delar
inom aktuella områden för att tillämpa LOV samt att Klippans kommun därefter
inför tillämpning av LOV inom redovisade tillämpliga verksamheter.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-31, § 39.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1.  Uppdrar till Socialnämnden att anlita en konsult för att inventera och redovisa
     lämpliga delar för att tillämpa LOV inom vård- och omsorgsarbetet och
     återrapportera till Kommunfullmäktige senast vid utgången av 2018.
2.  Finansiering om 200 000 kronor sker genom Kommunstyrelsens anslag
     till förfogande. Därefter kvarstår 800 000 kronor för år 2018.
3.  Motionen anses därmed bifallen avseende förslagspunkt 1.
4.  Motionen anses besvarad avseende förslagspunkt 2.

9. Motion angående en trygg och säker skola - Svar  

Sammanfattning
Helena Dådring och Ellinor Varady (M) har 2017-08-14 inkommit med motion om
en trygg och säker skola. I motionen föreslås att:  
- kommunen gör en inventering av skolornas trygghet och säkerhet och att detta
  görs i samråd mellan skola och kommunens kris- och säkerhetssamordnare.
- uppkomna brister i trygghet och säkerhet omedelbart åtgärdas.
- återrapportering regelbundet sker till Barn- och utbildningsnämnden.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-31, § 40.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
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10. Motion om att "Alla elever ska ges möjlighet att klara sin 
skola" - Svar

 

Sammanfattning
Tommy Cedervall och Iréne Dahl (L) har 2017-02-14 inkommit med
motion om att alla elever ska ges möjlighet att klara sin skola.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-31, § 41.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

11. Motion gällande "Meröppet" bibliotek för att utveckla 
Klippans kommun - Svar

 

Sammanfattning
Ingegerd Hagelin (M) har 2016-10-25 inkommit med motion om ”Meröppet"
bibliotek för att utveckla Klippans kommun.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-31, § 42.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
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