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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2018-06-19, 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

Cecilia Christensen
Sekreterare

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

2. Föredragningslista  

3. Europa direkt Skåne Nordväst - Information Samordnare, Karin Falk 
19:00

Sammanfattning
Samordnare Karin Falk ger information om verksamheten i
Europa Direkt Skåne Nordväst.
 
Förslag till beslut
Informationen noteras.

4. Budget 2019 flerårsplan 2020-2021 Ekonomichef, Jan Tingecz 
och ekonom Ingela Reimer 

Sammanfattning
Ekonomiavdelningen överlämnar budgetberedningens förslag till budget
2019 samt plan för åren 2020-2021.
Enligt budgetberedningens förslag föreslås Kommunfullmäktige besluta:
- Att skattesatsen för den kommunala utdebiteringen är oförändrad 20,75 kr
- Att likviditetsreserven utgörs av 20,0 mnkr i checkräkningskredit
- Att för utökad investeringsbudget företa nyupplåning 2019 med 80 mnkr
- Att omsätta befintliga lån 25 mnkr 2019-11-12 samt 33,9 mnkr 2019-12-20
- Att eventuella volymförändringar inom Barn- och utbildningsnämndens område
  regleras i budgeten två gånger per år, efter mätning 15 februari samt
  15 september.
- Att avsätta 150 tkr till kommunfullmäktiges förfogande
- Att utdelning 2019 från Treklövern Bostads AB enligt §5 i Lagen om
  allmännyttiga kommunala bostadsföretag (boendefrämjande åtgärder)
  med 500 000 kr används för … (förslag kommer till KS 7 juni)
- Att i övrigt godkänna budgetförslag inklusive uppdrag/åtagande per nämnd
  enligt bilaga.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-07, § 119.
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. skattesatsen för den kommunala utdebiteringen förblir oförändrad 20,75 kr
2. likviditetsreserven utgörs av 20,0 mnkr i checkräkningskredit
3. för utökad investeringsbudget företas nyupplåning 2019 med 80 mnkr
4. omsätta befintliga lån 25 mnkr 2019-11-12 samt 33,9 mnkr 2019-12-20
5. eventuella volymförändringar inom Barn- och utbildningsnämndens område
    regleras i budgeten två gånger per år, efter mätning 15 februari samt 15
    september.
6. avsätta 150 tkr till kommunfullmäktiges förfogande
7. utdelning 2019 från Treklövern Bostads AB enligt §5 i Lagen om allmännyttiga
    kommunala bostadsföretag (boendefrämjande åtgärder) med 500 000 kr används
    för utveckling av området vid skateparken i Klippan.
8. i övrigt godkänna budgetförslag inklusive uppdrag/åtagande per nämnd
    enligt bilaga.
9. Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 200 000 för
    kulturarrangemang vilket finansieras genom årets resultat.
 

5. Antagande av detaljplan Klippan 3:145, ny skola vid 
Kristoffers väg

Planarkitekt, Martin Tång 

Sammanfattning
Antagande av detaljplan Klippan 3:145 för ny skola vid
Kristoffers väg föreligger.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-07, § 120.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Antar detaljplan för fastigheten del av Klippan 3:145.

6. Antagande av detaljplan för Nejlikan 19 och 20 del av 
Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117

Planarkitekt, Martin Tång 

Sammanfattning
Antagande av detaljplan Nejlikan 19 för den del av planområdet som omfattar
förskola samt parkering föreligger.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-07, § 121.
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Antar detaljplan Nejlikan 19 för den del av planområdet som omfattar förskola
samt parkering.

7. Optionsavtal avseende del av Klippan 3:107 och 3:115, 
Kapellet

 

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-07, § 173 om överlåtelse
för del av Klippan 3:107 till Acrinova AB för uppförande av 20 marklägenheter
på Kapellet området. Det beskrivs även i beslutet att markområdet ska
exploateras etappvis och i samråd  mellan kommunen och Acrinova AB.
 
Förslag till optionsavtal är upprättat och godkänt av Acrinova Fastighetsbolag
AB. Köpeskilling vid avrop av mark är satt till 225kr/m2, markområdet

totalt om cirka 27 000 m2.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-07, § 127.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Godkänner förslag till optionsavtal avseende del av fastigheten Klippan 3:107
och 3:115.

8. Omfördelning av medel i samband med organisering av 
samlad nämndsadministration

 

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda samordning av
kommunens nämndadministration. Detta för att likrikta, effektivisera, stärka
och kvalitetssäkra arbetsprocesserna samt säkra utvecklingen av kommunens
nämndadministration. För att skapa en samlad organisation behöver en del
personalresurser omfördelas.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-07, § 135.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Medel för 1,0 tjänst överföres från socialförvaltningen till kansliavdelningen.
2. Medel för 1,0 tjänst överföres från barn- och utbildningsförvaltning till
    kansliavdelningen.
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3. Medel från tekniska förvaltningen (0,35 tjänst) och plan- och byggavdelningen
    (0,4 tjänst) överföres till kansliavdelningen.
4. Omfördelning av tjänster justeras i budgeten vid årsskiftet 2018-2019.

9. Utbyggnad av matsal på Tegelbruksskolan  

Sammanfattning
Tekniska utskottet beslutade 2018-02-13, § 10 att uppdra åt tekniska
förvaltningen  att vidare utreda möjligheten att bygga till en matsal
på Bryggeriet för Tegelbruksskolans elever, det uppdrogs även till
tekniska förvaltningen att  ta fram kostnadsberäkning och tidplan.
 
Fastighetsavdelningen har tagit fram en kostnadsbedömning för projektering av ett
förfrågningsunderlag samt upphandling av en totalentreprenad för ombyggnad av
matsal, tillbyggnad med ett serveringskök samt installation av en fettavskiljare.
Kalkylen visar en projekterings- och entreprenadkostnad för en ombyggnation med
serveringskök. I de fall man väljer en ombyggnation utan serveringskök har
tekniska förvaltningen bekömt att kostnaden blir cirka 400 000 kronor mindre.
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2018-05-02, § 104 för klargörande
av framtagna kostnadsförslag.
 
Fastighetsavdelningen har tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen
kompletterat tidigare kostnadskalkyl där priset kvarstår. Barn- och utbildnings-
förvaltningen informerade om att som en del av uppförandet av matsalen, ska
anbudslämnande företag erbjuda möjlighet för elever vid skolans gymnasie-
utbildningar inom bygg-, el- och fordonsprogrammet att genomföra praktik.
 
Fastighetsavdelningen kommer att upphandla entreprenaden utifrån de
uppgifter som skolan tagit fram vad det gäller elevernas medverkan i
ombyggnationen.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-07, § 143.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Anslå 5,0 mnkr för utbyggnad av matsal med serveringskök på 
Tegelbruksskolan.
2. Godkänna tidsplan för projektering och genomförande av utbyggnad.
3. Finansiering sker genom ianspråkstagande om 5,0 mnkr inom de ramar som
    Kommunfullmäktige beslutat om för upptagande av lån, d.v.s. inom kommunens
    rörelsekapital.  
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10. Avsiktsförklaring om utökad samverkan i 
överförmyndarfrågor samt bildande av gemensam 
överförmyndarnämnd fr.o.m. 2019

 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige återremitterad ärende 2018-03-27, § 41, för inhämtande av
yttrande från Klippans Överförmyndarnämnd.
Överförmyndarnämnden har 2018-04-27, § 10, inkommit med yttrande.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-07, § 136.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Klippans kommun ställer sig bakom avsiktsförklaring avseende en gemensam
överförmyndarnämnd för
Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga kommuner enligt följande:
Klippans kommun är beredda att medverka i en utökad överförmyndarsamverkan
mellan Bjuv, Klippan,
Perstorp, Åstorp och Örkelljunga från och med den 1 januari 2019; samt
Klippans kommun är beredda att ingå i en gemensam nämnd enligt
kommunallagen i denna samverkan där Perstorps kommun är värdkommun.
 

11. Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning 
2017

 

Sammanfattning
Kommunalförbundet Medelpunkten har överlämnat årsredovisning för år 2017.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-07, § 137.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Godkänner Kommunförbundet Medelpunktens årsredovisning för år 2017
2. Beviljar förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för
    verksamhetsåret 2017.
 

12. Motion om att studerande på vård- och 
omsorgsprogrammet behöver körkort i den kommande 
yrkesutövningen! - Remiss
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Sammanfattning
Liberalernas partigrupp har 2017-10-26 inkommit med motion att studerande på
vård- och omsorgsprogrammet behöver körkort i den kommande yrkesutövningen.
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-07, § 140.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrande från Barn- och
utbildningsnämnden.

13. Delgivningsärende 2018  

Sammanfattning
 
 
Beslutsunderlag
Kansliavdelningens sammanställning 2018-06-11.
 
Förslag till beslut 
Delgivningsärende noteras.
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