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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2018-11-27, 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.

Innan Kommunfullmäktiges sammanträde förklaras öppnat ska Klippans kommun medverka 
i val av ombud till Sveriges kommun och Landstings kongress 2019

Gunilla Svensson (S)
Ordförande

Cecilia Christensen
Sekreterare

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

Ärendet i korthet
Val av justerare föreligger.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
XX utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

2. Föredragningslista  

Ärendet i korthet
 
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna föredragningslistan.

3. Claes Olsson (L) avsägelse av uppdrag som ersättare i 
Söderåsens miljöförbund

 

Sammanfattning
Claes Olsson (L), Dalavägen 1, 264 52 Ljungbyhed har 2018-09-26
inkommit med avsägelse av uppdrag som ersättare i
Söderåsens miljöförbund.
 
Beslutsunderlag
Claes Olsson (L) avsägelse 2018-09-26.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Claes Olsson (L) befrias från uppdrag som ersättare i Söderåsens miljöförbund.
2. Till ny ersättare i Söderåsens miljöförbund utses XX.
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4. Val av ledamot för vänsterpartiet (V) till valberedning för 
mandatperioden 2018-10-15--2022-10-14

 

Sammanfattning
Vid Kommunfullmäktige 2018-10-30, § 98 utsågs valberedning för
mandatperioden 2018-10-15--2022-10-14.
Val av ersättare för Vänsterpartiet (V) utsågs ej varpå val föreligger.
 
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-30, § 98.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Till ersättare för Vänsterpartiet (V) i valberedningen för mandatperioden
2018-10-15--2022-10-14 utse XX.

5. Delårsrapport för Klippans kommun per 2018-08-31 Magdalena Stajcic 

Sammanfattning
Delårsrapport per 2018-08-31 för Klippans kommun föreligger.
Rapporten redogör för kommunens verksamhet och ekonomi
per 2018-08-31 samt helårsprognos 2018.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-10, § 186.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Godkänna delårsrapport per 2018-08-31 för Klippans kommun.

6. Budget 2019 flerårsplan 2020-2021  

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2018-06-19, § 71 antagit budget för 2019
samt flerårsplan 2020-2021.

Enligt kommunallagen ska budgeten fastställas före november månads
utgång av nyvalda fullmäktige de år då val av fullmäktige har förrättats
i hela landet. Ärendet tas därför upp till förnyad prövning.
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-19, § 71.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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.
 

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

 

Sammanfattning
Antagande av detaljplan för nejlikan 20, del av Klippan 3:145 samt del av
Klippan 3:117 för bostäder vid Solslätt/Badvägen föreligger.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-10, § 179.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Anta detaljplan för Nejlikan 20, del av Klippan 3:145 och del av Klippan 3:145
för bostäder vid Solslätt/Badvägen.
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8. Inrättande av gemensam Överförmyndarnämnd 4 K - 
Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorps kommuner

 

Sammanfattning
Perstorps kommun är sedan 2012 värdkommun för avtalssamverkan kring
överförmyndarverksamheten i Bjuvs, Klippans och Perstorps kommuner.
 
Dessförinnan har motsvarande samverkan funnits mellan Klippan och Perstorp
sedan 2007. Verksamheten finansieras i likhet med annan samverkan i Familjen
Helsingborg och 6K utifrån respektive kommuns befolkningstal. Nuvarande
samverkan utgörs av en gemensam förvaltningsorganisation. Respektive kommun
har kvar sin egen överförmyndarnämnd.
 
Sedan Åstorps kommun uttryckt intresse av att delta i samverkan, har samtliga fyra
kommuner under våren 2018 ställt sig bakom en avsiktsförklaring att bilda en
gemensam nämnd för överförmyndarsamverkan fr.o.m. mandatperioden som inleds
den 1 januari 2019, benämnd Överförmyndarnämnden 4K – Bjuv, Klippan,
Perstorp och Åstorp. Förslag till överenskommelse och reglemente för den
gemensamma nämnden har tagits fram och underställs nu politisk behandling i
respektive samverkanskommun.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-10, § 184.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Inrättar en gemensam överförmyndarnämnd med Bjuvs, Klippans,
Perstorps och Åstorps kommuner från och med den 1 januari 2019;

kalla nämnden Överförmyndarnämnden 4K – Bjuv, Klippan, Perstorp
och Åstorp;
 
avveckla överförmyndarnämnden i Klippans kommun per den
31 december 2018;

att godkänna i ärendet redovisade samverkansavtal avseende
Överförmyndarnämnden 4K – Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorp;
 
anta redovisade reglemente för Överförmyndarnämnden 4K – Bjuv,
Klippan, Perstorp och Åstorp;
 
uppdra åt valberedningen att föreslå en ledamot (tillika vice ordförande)
från majoriteten och en ersättare från oppositionen att för kommunens
räkning ingå i den gemensamma nämnden.
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att behovet av lokal förankring förutsätts beaktas i nämndens
delegationsordning.
 
att förändring till gemensam nämnd utvärderas efter två år.
 

9. Årsredovisning 2017 för AV Media Skåne  

Sammanfattning
Klippans kommun har erhållit årsredovisning från AV Media Skåne
för år 2017 för yttrande.
 
AV Media Skåne har upprättat årsbokslut och årsredovisning per
2017-12-31 som varit föremål för revisionsgranskning.
Vidare har under 2017 AV Media Skånes verksamhet granskats
kopplat till avtalskommuner och upphandling.
 
Primärt har fokus varit på förbundets försäljning av IT-relaterade
produkter till medlemskommuner och avtalskommuner samt
förbundets leverans av tjänster till icke medlemskommuner och
skolor som inte finns inom medlemskommunernas geografi.
 
Förbundets revision riktar en anmärkning mot direktionen för
verksamhetsår 2017 men tillstyrker samtidigt att direktionen
ges ansvarsfrihet.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07,§ 198.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Godkänna årsredovisning 2017 för kommunalförbundet AV-Media Skåne.

10. Brukningsavgifter och särskilda avgifter för allmänna 
vatten och avloppsanläggningen 2019

 

Sammanfattning
VA-verksamheten har genomfört en omorganisation med en utökning av tjänster
för att klara kommande utmaningar, och taxan för brukningsavgifter och särskilda
avgifter föreslås höjas för att finansiera verksamhetens ökade kostnader.
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07, § 191.
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Godkänner en höjning med 3% för brukningsavgifter samt med en höjning
om 25% för särskilda avgifter enligt tabell för brukningsavgifter att gälla
från och med 2019-01-01.

11. Säkerhet Rönngården  

Sammanfattning
Socialförvaltningen lyfter ett oförutsett behov av akut karaktär gällande investering
i ombyggnation och larminstallationer motsvarande 700 tkr.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07, § 201.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Bifaller socialförvaltningens äskande om 700 000 kronor för 
    investering i ombyggnation och larminstallationer på Rönngården.
2. Finansiering sker genom utökning av investeringsbudgeten för
    2018 och ianspråktagande av belopp inom de ramar som
    Kommunfullmäktige avsatt för upptagande av lån dvs inom
    kommunens rörelsekapital. Finansiering av
    kapitalkostnader för investeringen hänskjuts till kompletteringsbudgeten.

12. Klubbhus Ljungbyheds IF  

Sammanfattning
Klippans kommun har sedan tidigare beslutat avsätta 4,5 mnkr avseende
byggnation av nytt klubbhus för Ljungbyheds If.
 
Kultur- och fritidsförvaltningen presenterar förslag till köp av moduler för
ombyggnation. Förvaltningen föreslår att inköp av moduler, till en kostnad
om 550 000 kronor, tidigareläggs till år 2018 varför beslut behöver fattas
om omdisponering av sedan tidigare avsatta medel.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-07, § 197.
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Inköp av moduler till en kostnad om 550 000 kronor avseende klubbhus för
    Ljungbyhed If tidigareläggs till år 2018.
2. Utökningen av investeringsbudgeten 2018 finansieras genom att ianspråktaga
    beloppen inom ramen för upptagande av lån dvs inom kommunens
    rörelsekapital.

13. Delgivningsärende 2018  

Sammanfattning
Beslutsunderlag
Kansliavdelningens sammanställning 2018-11-16.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Delgivningsärende noteras.
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