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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2018-01-30, 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. Ny kommunallag 2018 - information T.f. kanslichef, Claes Jarlvi 

3. Polisens Trygghetsmätning 2017 - Information Brottsförebyggare, Henrik 
Ehrenberg 

4. Fyllnadsval efter Ulrika Sommén (SD) av uppdrag som 
ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

 

5. Fyllnadsval efter Peter Kromnow (KD) av uppdrag som 
ledamot i Handikapprådet och Socialnämnden.

 

6. Fyllnadsval efter Ulrika Sommén (SD) av uppdrag som 
ledamot i Pensionärsrådet.

 

7. Fyllnadsval efter Jesper Hansen (M) av uppdrag som 
ledamot och tillika vice ordförande i 
Kommunfullmäktiges valberedning

 

8. Tonny Svensson (M) avsägelse av samtliga uppdrag i 
Klippans kommun

 

9. Charlotta Gudmundsson (S) avsägelse av uppdrag som 
ledamot i Kommunstyrelsen och som ersättare i 
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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10. Interpellation angående offentliga 
nämndssammanträden

 

11. Motion om att införa integrationsplikt i Klippans 
kommun - Remittering

 

12. Motion om utökning av p-platser i Klippans centrum - 
Remittering

 

13. Taxor 2018 för Söderåsens miljöförbund  

14. Styrdokument i Klippans kommun  

15. Hållbarhetspolicy för Klippans kommun  

16. Motion angående fossilfri fordonsflotta - Svar  

17. Motion gällande skjutande av nyårsfyrverkerier - Svar  

18. Motion om övervakningskameror på kommunens skolor 
- Svar
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19. Motion avseende återvinning och framtid - Svar  

20. Överenskommelse mellan Region Skåne och 
kommunerna i Skåne avseende utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård

 

21. Delgivningsärende 2018  
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