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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2019-03-25, 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

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 och XX utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

2. Föredragningslista  

Ärendet i korthet
 
 
Förslag til beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna föredragningslistan.

3. Redovisning av ekonomiska läget i Klippans kommun - 
föredragande ekonomichef

Magdalena Stajcic 19:00

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-18, § 107 att information om
ekonomi, utöver budget och årsredovisning ska lämnas till
Kommunfullmäktige i förenklad form vid två tillfälle per år.

Ekonomichef Magdalena Stajcic redovisar det ekonomiska läget
i kommunen.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Informationen noteras.

4. Feriearbete mot tobak - föredragande av 
sommarungdomar

Tova Ekholm, Hampus 
Lundblad och Mostafa El-
imam 19:15

Sammanfattning
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Informationen noteras.

5. Treklövern Bostads AB - Årsredovisning 2018 - 
föredragande Vd Ulrika Ericsson

Ulrika Ericsson, VD 19:30

Sammanfattning
Verkställande direktör Ulrika Ericsson föredrar årsredovisning 2018
för Treklövern Bostads AB.
 
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 för Treklövern Bostads AB.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Informationen noteras.

6. Mattias Skog (M) avsägelse av uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige

 

Sammanfattning
Mattias Skog (M), Tingsgatan 15, 264 32 Klippan har 2019-02-26
avsagt sig uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige.
 
Beslutsunderlag
Mattias Skogs avsägelse 2019-02-26.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Mattias Skog (M) befrias från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige.
2. Begära ny rösträkning hos Länsstyrelsen för utseende av ny ersättare
    i Kommunfullmäktige för Moderaterna.

7. Jessica Andersson (C) avsägelse av uppdrag som 
ersättare i Socialnämnden

 

Sammanfattning
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Jessica Andersson (C), Bonnarp 681, 264 53 Ljungbyhed
har 2019-03-25 avsagt sig uppdrag som ersättare i
Socialnämnden.
 
Beslutsunderlag
Jessica Anderssons avsägelse 2019-03-25.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslut
1. Jessica Andersson (C) befrias från uppdrag som ersättare i
    Socialnämnden.
2. Till ny ersättare i Socialnämnden utses XX.

8. Charlotte Långberg (M) avsägelse av uppdrag som 
ledamot i Kommunfullmäktige samt som ersättare i 
Socialnämnden

 

Sammanfattning
Charlotte Långberg (M), Laxgatan 6, 264 35 Klippan har 2019-03-14
avsagt sig uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige samt som
ersättare i Socialnämnden.
 
Beslutsunderlag
Charlotte Långbergs avsägelse 2019-03-14.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Charlotte Långberg (M) befrias från samtliga uppdrag.
2. Begära ny rösträkning hos Länsstyrelsen för Moderaterna.
3. Till ny ersättare i Socialnämnden utse XX.

9. Köp av fastighet Karossen 1  

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen är i behov av ytterligare lokaler för kontor,
fastighetsförråd och lokaler för VA-verksamheten. Kommunen har fått
möjlighet att förvärva en fastighet i ett för verksamheten utmärkt läge med
kontorslokal, tillhörande verkstadslokal samt två större kallförråd.
Kommunen har förhandlat fram ett förslag till köpeavtal med BD Lift &
Container International AB. Avtalet innebär att Klippans kommun köper
fastigheten Karossen 1 i Klippan för en köpeskilling om 4 500 tkr.
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Fastighetsköpet föreslås finansieras genom
ianspråktagande om 4,5 mnkr inom de ramar som Kommunfullmäktige
beslutat om för upptagande av lån, dvs inom kommunens rörelsekapital.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-03-06, § 40.
Fastighetschef Håkan Abrahamssons tjänsteskrivelse 2019-03-04.
Köpekontrakt Karossen 1, (2019-02-27).
Kostnadskalkyl Karossen 1 (2019-02-27).
Miljörapport Karossen 1 (2019-02-27).
Fastighetschef Håkan Abrahamssons tjänseskrivelse 2019-02-27,
(Nyggnad av personalutrymmen och verkstad för tekniska förvaltningen.
Fastighetsavdelningens kostnadsberäkning (2019-03-04) för Karossen 1
alternativt nybyggnation av ny fastighet.
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-02-06, § 26.
Sverigedemokraternas reservation 2019-02-10.
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-02-25, § 36.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommmunfullmäktige
1. Godkänner köp av fastigheten Karossen 1 för en köpeskilling
    om 4,5 mkr, in enlighet med upprattat förslag till köpeavtal.
2. Finansiering sker genom ianspråktagande om 4,5 mnkr inom
    de ramar som Kommunfullmäktige beslutat om för upptagande
    av lån, dvs inom kommunens rörelsekapital.

10. Äskande om investeringsmedel för ombyggnation av 
Rickmansgården

 

Sammanfattning
Socialnämnden antog vid sitt sammanträde den 30 maj 2018 sin
lokalförsörjningsplan för åren 2019–2022. Planeringen för särskilda
boendeformer som hanteras i lokalförsörjningsplanen utgår ifrån den
översyn som gjorts av kommunens samtliga särskilda boenden.
I lokalförsörjningsplanen beskriver Socialnämnden sin viljeinriktning
att flytta den korttidsverksamhet som bedrivs på Åbyhem till Rickmansgården.
Lokalerna som tillfälligt tagits i anspråk på Åbyhem för korttidsboende för
äldre enligt Socialtjänstlagens 5 kapitel 5 § är inte ändamålsenliga.
I Socialnämndens internbudget 2019 är flytten till Rickmansgården
beskriven och Socialnämnden har också beviljats driftsmedel för att
kunna bedriva korttidsverksamhet på Rickmansgården.
Äskande om investeringsmedel för ombyggnation av Rickmansgården föreligger.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-03-06, § 44.
Socialförvaltningens skrivelse, upprättad 2019-02-06.
Kalkyl för ombyggnation, upprättad 2019-02-06.
Ritning över nuvarande byggnad, upprättad 2019-02-06.
Ritning gällande ombyggnation, upprättad 2019-02-06.
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Beviljar äskande om investeringsmedel för iordningställande av
    lokaler på Rickmansgården för korttidsboende.
2. Finansiering sker genom ianspråktagande om 9,3 mnkr inom de
    ramar som Kommunfullmäktige beslutat om för upptagande
    av lån 2019, dvs. inom kommunens rörelsekapital.
    Vidare sker utökning av kommunens investeringsbudget med
     motsvarande belopp för 2019.
 

11. Bolagsordning för Treklövern Bostads AB  

Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Klippans kommun beslutade vid sammanträdet
2018-12-28, § 141, att styrelsen i Treklövern Bostads AB från och
med mandatperioden som inleds 2019 skall bestå av 8 ordinarie ledamöter.
Med anledning av detta behöver §7 i Bolagsordningen för
Treklövern Bostads AB justeras.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-03-06, § 45.
Treklövern Bostads AB, administrativ chefs förslag till beslut 2019-01-28.
Bolagsordning för Treklövern Bostads AB,reviderad 2019-01-28.
(KFS 4:01 A:1-4)
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Godkänner ändring av bolagsordningens § 7 för Treklövern Bostads AB till
följande lydelse för  § 7 Styrelse:
Styrelsen ska bestå av minst fem och högst 8 ledamöter. Styrelsen utses av
kommunfullmäktige i Klippans kommun för tiden från den årsstämma som följer
närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstäm
ma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige
utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
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12. Motion om att utveckla elevhälsan även på Kom Vux - 
Svar

 

Sammanfattning
Charlotte Eliasson Anderberg (KD) har 2018-06-12 inkommit med motion
om att en utredning görs för att analysera behovet av elevhälsopersonal,
i form av skolkurator och skolsköterska, på Komvux i Klippans kommun.
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetade fram ett förslag till yttrande.
Barn- och utbildningsförvaltningen utredde behovet av elevhälsopersonal
och lämnade yttrande till Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-17, § 130,
som beslutade bifalla motionen.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-03-06, § 46.
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-17, § 130.
Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, upprättat 2018-12-06.
Charlotte Eliasson Andersbergs motion, inkommen 2018-06-12.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Motionen bifalles.

13. Rättelse av Kommunfullmäktiges beslut avseende val av 
ledamöter till Treklövern Bostads AB

 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige utsåg 2018-12-18 § 141 ledamöter till
Treklövern Bostads AB. Beslutet behöver rättas beträffande för vilken
period ledamöterna valts. Kommunfullmäktige utsåg ledamöterna
för tiden 2019-05-01—2023-04-30.
När i tiden årsstämman genomförs kan variera.
Ledamöterna ska därför rätteligen utses från 2019 års stämma intill
2023 års stämma.
 
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Med ändring av tidigare beslut 2018-12-18, § 141 utses valda ledamöter för
tiden från årsstämma 2019 intill årsstämma 2023.
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14. Rättelse av Kommunfullmäktige beslut avseende val av 
ombud till Treklövern Bostads AB

 

Sammanfattning
Rättelse av för vilken period ombuden valts till
Treklövern Bostads AB, perioden är för 2019-2022.
Í originalprotokollet ändras ärenderubriken till
period 2019-2022
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänner rättelse av ärenderubrik i originalprotokoll för
Kommunfullmäktige 2018-12-18, § 142 av

15. Rättelse av Kommunfullmäktiges beslut avseende val av 
ledmöter och ersättare till Norra Åsbo Renhållnings AB

 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige utsåg 2018-12-18 § 143 ledamöter och ersättare till
Norra Åsbo Renhållnings AB.
Beslutet behöver rättas beträffande för vilken period ledamöter och ersättare
valts. Kommunfullmäktige utsåg ledamöterna och ersättarna
för tiden 2019-05-01—2023-04-30.
När i tiden årsstämman genomförs kan variera.
Ledamöterna och ersättarna  ska därför rätteligen utses från 2019 års
stämma intill 2023 års stämma.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Med ändring av tidigare beslut 2018-12-18, § 143 utses valda ledamöter
och ersättare för tiden årsstämma 2019 intill årsstämma 2023.

16. Delgivningsärende 2019  

Sammanfattning
Kansliavdelningens sammanställning 2019-03-18 redovisas.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Delgivningsärende noteras.
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