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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2019-11-25, 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.

Gunilla Svensson (S)
Ordförande

Kristina P Baron
Sekreterare

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

2. Föredragningslista  

3. Redovisning av ekonomiska läget för kommunen Magdalena Stajcic 19:00

4. Kerstin Meinens avsägelse av uppdrag som ledamot i 
Kultur- och fritidsnämnden

 

Sammanfattning
Kerstin Meinen (KD) har 2019-11-14 avsagt sig uppdraget som ledamot i kultur- 
och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Kerstin Meinens avsägelse

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Kerstin Meinen från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden
att till ny ledamot utse XX.

5. Gunilla Torstendahls avsägelse av uppdrag som 
ledamot i Valnämnden

 

Sammanfattning
Gunilla Torstendahl (VF) har 2019-11-01 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
valnämnden.

Beslutsunderlag
Gunilla Torsendahls avsägelse 2019-11-01

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Gunilla Torstendahl (VF) från uppdraget som ledamot i valnämnden
att till ny ledamot utse XX.

2 (8)

http://www.klippan.se/


KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Sida

6. Naturvårdsprogram Klippans kommun Tord Andersson 

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett samrådsförslag till 
Naturvårdsprogram. Programmet ska ses som ett rådgivande underlag till all fysisk 
planering och myndighetsutövning, både på kommunal- och regional nivå samt en 
objektiv kunskapssammanställning över områden med höga naturvärden i 
kommunen.

Beslutsunderlag
KS § 175/2019
Miljöstrategens tjänsteskrivelse 2019-09-18
Naturvårdsprogram för Klippans kommun, reviderad efter remiss
Redogörelse för inkomna synpunkter

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Naturvårdsprogram för Klippans kommun.

7. Fråga om besked till Ljungbyheds IF gällande 
Ljungbyheds IF:s klubbstuga

 

Sammanfattning
Vår Framtid har till kultur- och fritidsnämndens ordförande ställt en fråga om 
Ljungbyheds IF:s klubbstuga.

Beslutsunderlag
Fråga från Vår Framtid, 2019-11-16

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågan besvarad.

8. Fråga om återställande efter grävarbeten  

Sammanfattning
Vår Framtid har till plan- och byggnämndens ordförande lämnat en fråga om 
återställande efter grävarbeten.
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Beslutsunderlag
Fråga från Vår Framtid 2019-11-16

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågan besvarad.

9. Restaurang Senioren, bemanning och måltidspris  

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att besluta om avgift för lunch på restaurang Senioren.

Beslutsunderlag
KS § 154/2019
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-16

Förslag til beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att portionspriset för pensionärer höjs till 75 kr och för anställd personal till 85 kr.

10. Svar på motion angående en trygg och säker skola  

Sammanfattning
I augusti 2017 lämnade Helena Dådring (då M, nu VF) och Ellinor Varady (M) in 
en motion om en trygg och säker skola. Barn- och utbildningsnämnden behandlade 
motion 2017-12-18, § 125, och kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27, § 30, 
att återremittera motionen.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande, daterat 2019-08-13, beskrivit hur 
kommunikationssystemen i befintliga skollokaler fungerar samt undersökt vad som 
behöver åtgärdas.

Beslutsunderlag
KSAU § 186/2019
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-10-07
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2019-09-24, § 67
Yttrande avseende motion gällande trygg och säker skola, 2019-08-13
Motion avseende en trygg och säker skola, 2017-08-08
Yttrande på motion gällande trygg och säker skola, 2017-12-04
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-18, § 12
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.

11. Svar på motion om ytterligare åtgärder mot mobbning i 
Klippans kommuns skolor

 

Sammanfattning
Åsa Edvardsson och Elena Kurenkova (SD) har 2019-04-17 inkommit med motion 
om ytterligare åtgärder mot mobbning i Klippans kommuns skolor genom att 
utreda förutsättningarna för en tjänst som mobbningsombud. Motionen har 
översänts till barn- och utbildningsnämnden som 2019-09-24, § 68, har yttrat sig 
över motionen.

Beslutsunderlag
KSAU § 187/2019
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-09-30
BUN § 68/2019 BUN:s yttrande 2019-08-05
Motion om ytterligare åtgärder mot mobbning

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.

12. Svar på motion gällande ökade möjligheter för 
allmänheten att möta kommunens politiker

 

Sammanfattning
Vår framtid Klippan har 2019-02-25 inkommit med motion, där de yrkar på att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunen arrangerar politiska möten eller 
debatter minst en gång per år i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby.
I ärendet finns ett svar från utvecklingstrategen.

Beslutsunderlag
KS § 190/2019
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
Vår Framtids motion 2019-02-21

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
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13. Svar på motion om vikten av medborgarinflytande  

Sammanfattning
Vår framtid Klippan har inkommit med en motion 2019-03-24 där man framhållet 
att traditionen med medborgardialoger sedan många år och i flera kommuner är en 
naturlig del i att skapa inblick, förståelse och dialog med medborgarna.

Beslutsunderlag
KS § 191/2019
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-30
Vår Framtids motion 2019-03-21

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att attsats 3 avslås och att attsatserna 1, 2 och 4 anses besvarade.

14. Svar på motion om utökad lekmiljö utomhus för barn  

Sammanfattning
SD har 2019-01-05 inkommit med motion om att ge berörd förvaltning i uppgift att 
ta fram kostnadsförslag för en delvis inhägnad och utveckling av lekplatsen i 
Klippans park för ett bättre utbud på ett säkrare sätt.
I ärendet finns ett svar från Gata- och parkchefen.

Beslutsunderlag
KS § 192/2019
Gata- och parkchefens tjänsteskrivelse 2019-09-30
Sverigedemokraternas motion 2019-01-05

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
 

15. Svar på motion om att anpassa och bygga lekplatser för 
funktionshindrade

 

Sammanfattning
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SD har 2019-03-20 inkommit med motion om att ålägga Klippans kommun att 
påbörja byggandet av lekplatser, lekytor och idrottsanläggningar som är 
specialanpassade till barn med olika slags funktionsnedsättningar.

Beslutsunderlag
KS § 193/2019
Gata- och parkchefens tjänsteskrivelse 2019-09-30
Motion från Sverigedemokraterna 2019-03-20

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.

16. Svar på motion om hastighetsbegränsning inom 
kommunens tätbebyggda områden

 

Sammanfattning
Vår framtid Klippan har 2019-05-24 inkommit med motion om att 
hastighetensbegränsningen inom kommunens tätbebyggda områden ska vara 30 
km/h, 40 km/h och 60 km/h.
I ärendet finns ett svar från Gata- och parkchefen.

Beslutsunderlag
KS § 194/2019
Gata- och parkchefens tjänsteskrivelse 2019-09-30
Vår Framtids motion 2019-05-24

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.

17. Svar på motion om utökning av p-platser i Klippans 
centrum

 

Sammanfattning
Hans-Bertil Sinclair (M) har 2018-01-17 inkommit med motion om utökning av 
pplatser i Klippans centrum.
I ärendet finns ett svar från Gata- och parkchefen.

Beslutsunderlag
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Ks § 195/2019
Gata- och parkchefens tjänsteskrivelse 2019-09-30
Motion 2018-01-17

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.

18. Delgivningsärende  

Sammanfattning
Kansliavdelningens sammanställning redovisas.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-10-14 från Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne, 
dnr 2019.516
Söderåsens miljöförbunds halvårsredovisning 2019
Budgetram 2020 Söderåsens miljöförbund
Halvårsbokslut och årsprognos 2019 för överförmyndarnämnden 4K
Budget 2020 med fleråsplan för överförmyndarnämnden 4K
Riktlinjer för att förebygga oegentligheter och korruption i Klippans kommun

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att notera delgivningsärendena.
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