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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2018-05-29, kl  19:00
Plats: Segra Gymnasiet, Kunskapsgatan 3, Östra Ljungby

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

Johan Pettersson (S)
Ordförande

Cecilia Christensen
Sekreterare

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

2. Föredragningslista  

3. Presentation om karttjänster som delges medborgarna 
via kommunens hemsida

Gatu- och parkchef, Michel 
Tränefors 19:00

Sammanfattning
Gatu- och parkchef Michel Tränefors ger information om hur Klippans kommun
har utvecklat karttjänster internt för att medborgarna via
kommunens hemsida ska kunna ta del av dessa.
 
Förslag till beslut 
Informationen noteras.

4. Presentation av måltidsportalen Måltidschef, Lill Spenninge 
19:30

Sammanfattning
Måltidschef Lill Spenninge ger information om måltidsportsportalen.
 
Förslag till beslut
Informationen noteras.

5. Motion om tillgängliga vallokaler ... en jämlik, 
demokratisk och mänsklig rättighet - Remiss

 

Sammanfattning
Kenneth och Helena Dådring har 2018-05-18 inkommit med motion om
tillgängliga vallokaler... en jämlik, demokratisk och mänsklig rättighet.
 
Beslutsunderlag
Kenneth och Helena Dådrings motion 2018-05-18.
 
Förslag till beslut
Motionen remitteras till XX förvaltning för yttrande.
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6. Årsredovisning 2017 för Söderåsens miljöförbund  

Sammanfattning
Söderåsens miljöförbund har inkommit med årsredovisning för år 2017.
 
Ekonomichef Jan Tingecz har yttrat sig och föreslår Kommunfullmäktige
att godkänna årsredovisning 2017 för Söderåsens miljöförbund samt
bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-02, § 109.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Godkänner årsredovisning 2017 för Söderåsens miljöförbund.
2. Beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i
    densamma.

7. Motion avseende att byta namn på Åbyskolan - Svar  

Sammanfattning
Bert-Inge Karlsson (KD) har inkommit med motion 2017-08-12 avseende att byta
namn på Åbyskolan. Motionären föreslår att Åbyskolan, inför läsåret 2018/19,
byter namn till Eckerdalska gymnasiet.
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2018-03-22, § 32 yttrat sig över motionen.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-02, § 112.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Motionen avslås.
 

8. Utbetalning lokalt partistöd för år 2018  

Sammanfattning
Beslut om utbetalning av partistöd för år 2018 föreligger.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-02, § 113.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Noterar partiernas redovisningar av erhållet partistöd för år 2016.
2. Godkänner utbetalning av partistöd för år 2018, under
    förutsättning att redovisning av erhållet partistöd för år 2016
    granskats av Kommunfullmäktiges presidium (se protokolls-
    utdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18, § 75).
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