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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2019-01-28, 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

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. Fyllnadsval efter Johanna Andersson (C) av uppdrag 
som ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning

 

Sammanfattning
Johanna Andersson (C) avsade 2018-11-26 samtliga uppdrag i
Klippans kommun. Kommunfullmäktige befriade 2018-11-27
Johanna Andersson från samtliga uppdrag.
Val av ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning bordlades,
varför fyllnadsval nu föreligger.
 
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-27, § 106.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Till ny ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning utse XX.
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4. Fyllnadsval av 2:e vice ordförande (SD) i Socialnämnd 
för mandatperioden 2019-2022

 

Sammanfattning
Val av Socialnämnd för mandatperioden 2019-2022 beslutades
vid Kommunfullmäktige 2018-12-18 utseende av 2:e vice ordförande
bordlades, varför fyllnadsval nu föreligger.
 
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-18, § 136.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslutar
Till 2:e vice ordförande i Socialnämnden utse XX.

5. Fyllnadsval av ledamot (SD) till Treklövern Bostads AB 
för tiden 2019-05-01--2023-04-30

 

Sammanfattning
Val till Treklövern Bostads AB för tiden 2019-05-01--2023-04-30
beslutades vid Kommunfullmäktige 2018-12-18, § 141,
val av ledamot för Sverigedemokraterna bordlades,
varför fyllnadsval nu föreligger.
 
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-18, § 141.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Till ledamot i Treklövern Bostads AB utse XX.

6. Motion om utökad lekmiljö utomhus för barn  - Remiss  

Sammanfattning
Marie Brink m.fl (SD har 2019-01-07 inkommit med motion om utökad lekmiljö
utomhus för barn.
 
Beslutsunderlag
Sverigedemokraternas motion 2019-01-05.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen remitteras till Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) för yttrande.

7. Motion om säkrare framkomlighet i korsning - Remiss  

Sammanfattning
Marie Brink m.fl (SD) har 2019-01-07 inkommit med motion om säkrare
framkomlighet i korsning.
 
Beslutsunderlag
Sverigedemokraternas motion 2019-01-05.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen remitteras till Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) för yttrande.

8. Motion om att införa tiggeriförbud i Klippans kommun - 
Remiss

 

Sammanfattning
Åsa Edvardsson (SD) har 2019-01-07 inkommit med motion om att
införa tiggeriförbud i Klippans kommun.
 
Beslutsunderlag
Sverigedemokraternas motion 2019-01-06.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen remitteras till Kommunstyrlsen (kansliavdelningen) för yttrande.

9. Motion angående inlämnande av Budgetförslag ifrån de 
olika partierna - Remiss

 

Sammanfattning
Åsa Edvardsson (SD) har 2019-01-07 inkommit med motion om
inlämnande av budgetförslag från de olika partierna.
 
Beslutsunderlag
Sverigedemokraternas motion 2019-01-06.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen remitteras till Kommunstyrelsen (kansliavdelningen) för yttrande.

10. Motion angående behandlingstid för inlämnade motioner 
- Remiss

 

Sammanfattning
Christina Petersson och Åsa Edvardsson (SD) har 2019-01-07 inkommit
med motion om behandlingstid för inlämnande av motioner.
 
Beslutsunderlag
Sverigedemokraternas motion 2019-01-05.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen remitteras till Kommunstyrelsen (kansliavdelningen) för yttrande.

11. Motion angående ett tillägg till Klippans kommuns 
riktlinjer mot trakasserier och kränkande särbehandling  
- Remiss

 

Sammanfattning
Christina Petersson och Åsa Edvardsson (SD) har 2019-01-07 inkommit
med motion om ett tillägg till Klippans kommuns riktlinjer mot trakasserier
och kränkande särbehandling.
 
Beslutsunderlag
Sverigedemokraternas motion 2019-01-05.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen remitteras till Kommunstyrelsen (HR-avdelningen) för yttrande.

12. Motion om att lyfta fram framgångsrika idrottsprofiler 
från Klippan i idrottshallens korridorer - Remiss

 

Sammanfattning
Andreas Olofsson och Åsa Edvardsson (SD) har 2019-01-07 inkommit
med motion om att lyfta fram framgångsrika idrottsprofiler från Klippan
i idrottshallens korridorer.
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Beslutsunderlag
Sverigedemokraternas motion 2019-01-05.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen remitteras till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

13. Motion gällande den demokratiska processen och 
medborgarnas möjlighet till delaktighet - Svar

 

Sammanfattning
Helena Dådring (M) och Kenneth Dådring (M) har 2018-02-27 inkommit med
motion gällande den demokratiska processen och medborgarnas möjlighet
till delaktighet.
 
Kansliavdelningen har yttrat sig och föreslår Kommunfullmäktige besluta att
bifaller motionen genom att under en prövotid på 2 år införa allmänhetens
frågestund vid minst ett av kommunfullmäktiges möte per år och därefter
utvärdera.
Kommunfullmäktige föreslås även besluta att uppdra åt Kommundirektör att ta
fram riktlinjer för allmänhetens frågestund.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-05, § 6.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen avslås.

14. Motion om tillgängliga vallokaler... en jämlik, 
demokratisk och mänsklig rättighet - Svar

 

Sammanfattning
Kenneth och Helena Dådring (-) har 2018-05-18 inkommit med motion vari
man föreslår att Klippans kommun ska arbeta utifrån checklista som
Myndigheten för tillgänglighet har utformat, och att inför valet 2018-09-09
säkerställa att vallokalerna är tillgängliga för alla röstberättigade.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-05, § 7.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen anses besvarad.

15. Utbetalning lokalt partistöd för år 2018  

Sammanfattning
Ärende avseende utbetalning av lokalt partistöd för Vår Framtid för perioden
oktober tom december 2018 föreligger.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-09, § 5.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Godkänner utbetalning av partistöd till Vår Framtid Klippan
om 7 290 kronor för del av 2018.

16. Köpeavtal avseende fastigheten Klippan 3:319 
(bowlinghallen)

 

Sammanfattning
Bowlinghallen i Klippan ligger ute till försäljning sedan våren 2018.
Kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att den bowlingverksamhet
som idag erbjuds allmänheten i kommunen behöver säkerställas genom
att hallen säljs till intresserad som har ambitionen att driva vidare verksamheten.
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-07, § 194, att uppdrar åt kultur- och
fritidsförvaltningen att i samråd tekniska förvaltningen och ekonomiavdelningen
att skyndsamt utreda möjligheten om köp av anläggningen.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-05, § 2.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Godkänner förslag på köpekontrakt för fastigheten Klippan 3:319
    till en köpeskilling om 3 550 000 kronor.
2. Finansiering sker genom ianspråkstagande om 3 550 000 kronor
    inom de ramar som Kommunfullmäktige beslutat om för upptagande
    av lån, d.v.s. inom kommunens rörelsekapital.
3. Godkänner investering för förnyad värme- och ventilationsanläggning
     om 300 000 kronor vilken finansieras av Kommunstyrelsens anslag för
     investering för 2019.
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17. Avgifter för grävtillstånd och TA-planer 
(Trafikanordningsplaner)

 

Sammanfattning
Att gräva på allmän platsmark och i kommunens gator är förenade med stora
kostnader för kommunen. Idag står kommunen för hela denna kostnad.
Tekniska förvaltningen har arbetat fram förslag till avgifter för grävtillstånd och
trafikanordningsplaner och föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna 
avgifter för
grävtillstånd och TA-planer att gälla från och med 2019-01-01.
Tekniska utskottet beslutade 2018-12-11, § 71, att överlämna ärendet utan
eget förslag.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-09, § 3.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Godkänner avgifter för grävtillstånd och trafikanordningsplaner att gälla fr.o.m.
2019-02-01.

18. Medfinansieringsavtal för gång- och cykelväg (GC-väg) 
mellan Östra Ljungby och Gråmanstorp

 

Sammanfattning
Trafikverkets budgeterade kostnader för gång- och cykelväg har ökat
varför det behövs ett uppdaterat medfinansieringsavtal.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-05, § 4

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Godkänner medfinansieringsavtal för gång- och cykelväg mellan
    Östra Ljungby och Klippan.
2. Hänskjuter frågan kring finansiering om 0,75 mnkr i samband
    med kompletteringsbudget 2019.
3. Finansiering av de 5,5 mnkr som saknas för 2020 hanteras i
    samband med budget 2020.
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19. Översyn av kommunens rådgivande organ  

Sammanfattning
En utvärdering av kommunens råd/rådgivande organ har initierats med anledning
av pågående arbete kring samordning av kommunens hållbarhetsarbete. Syftet
är att analysera rådens/organens funktion i förhållande till kommunens styrsystem
med hållbarhetspolicy, hållbarhetsstrategi, politiska mål och förvaltningsplaner.
 
Analysen ska utgöra underlag för förändringar av rådens organisation och
funktioner.
Arbetsutskottet beslutade 2018-09-26, § 149, att bordlägga ärendet för att
behandlas vid nya mandatperiodens start i januari 2019.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-09, § 9.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Folkhälsorådet avvecklas.
2. Miljöstyrgruppen, Kommunala pensionärsrådet, Kommunala handikapprådet
    och Landsbygdsrådet bibehålles.
3. Ansvaret för kommunala pensionärsrådet överförs från Socialnämnden till
    Kommunstyrelsen.
4. Kommunala handikapprådet byter namn till Kommunala funktionshinderrådet.
5. Den politiska representationen i Kommunala pensionärsrådet och Kommunala
    funktionshinderrådet utgörs av en representant från respektive nämnd
    (undantaget att Bun inte är representerad i KPR) vilka adjungeras till råden.
6. Landsbygdsrådet och Brottsförebyggande rådet representeras fortsättningsvis
    politiskt av Kommunstyrelsens presidium.
7. Uppdrar till kommundirektör att utveckla arbetsformer och reglementen för
    berörda råd.

20. Delgivningsärende 2019  

Sammanfattning
 
 
Beslutsunderlag
Kansliavdelningens sammanställning 2019-01-15.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Delgivningsärende noteras.
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