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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2019-05-27, 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.

Gunilla Svensson (S)
Ordförande

Kristina Baron
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. Madeleine Ljungberg (KD) avsägelse av uppdrag som 
ersättare i Kommunfullmäktige

 

Sammanfattning
Madeleine Ljungberg (KD), Bjersgårdsvägen 22, 264 32 Klippan har 2019-04-22
avsagt sig uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige.
 
Beslutsunderlag
Madeleine Ljungbergs avsägelse 2019-04-22.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Madeleine Ljungberg (KD) befrias från uppdrag som ersättare i
    Kommunfullmäktige.
2. Begära ny rösträkning hos Länsstyrelsen för utseende av ny ersättare
    i Kommunfullmäktige för Kristdemokraterna.
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4. Fyllnadsval efter Jessica Andersson (C) av uppdrag som 
ersättare i Socialnämnden

 

Sammanfattning
Jessica Andersson (C) avsade sig 2019-03-25 uppdrag som ersättare
i Socialnämnden och blev entledigad från uppdraget i Kommunfullmäktige
2019-03-25, § 44.
 
Beslutsunderlag
Jessica Anderssons avsägelse 2019-03-25.
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-23, § 75.
 
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i Socialnämnden utse XX.

5. Fyllnadsval efter Anders Johansson (KD) av uppdrag 
som revisor i kommunrevisionen

 

Sammanfattning
Anders Johansson (KD) avsade sig 2019-03-12 uppdrag som revisor
och Anders blev entledigad från uppdraget 2019-03-25, § 47.
 
Beslutsunderlag
Anders Johanssons avsägelse 2019-03-12.
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-23, § 76.
 
Kommunfullmäktige beslutar
Till ny revisor utse XX.
 

6. Val av lekmannarevisor till Norra Åsbo Renhållnings AB 
för tiden 2019-2022

 

Sammanfattning
Val av lekmannarevisor till Norra Åsbo Renhållnings AB
för mandatperioden 2019-2022 föreligger.
Det ska utses en ordinarie och ersättare som lekamannarevisor
till Norra Åsbo Renhållnings AB.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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Till lekmannarevisor i Norra Åsbo Renhållnings AB utse XX.
Till ersättare för lekmannarevisor i Norra Åsbo Renhållnings AB utse XX.

7. Val av lekmannarevisor till Treklövern Bostads AB för 
tiden 2019-2022

 

Sammanfattning
Val av lekmannarevisor till Treklövern Bostads AB för mandatperioden
2019-2022 föreligger.
Det ska utses en ordinarie och ersättare som lekmannarevisor till
Treklövern Bostads AB.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Till lekmannarevisor i Treklövern Bostads AB utse XX.
Till ersättare för lekamannarevisor i Treklövern Bostads AB utse XX.

8. Motion om att Klippans kommun börjar använda sig av 
"bostad först" metoden för människor med psykosocial 
problematik - Remiss

 

Sammanfattning
Bodil Andersson (KD) har 2019-05-17 inlämnat motion om förslag att
Klippans kommun börjar använda sig av "bostad först" metoden för
människor med psykosocial problematik.
 
Beslutsunderlag
Bodil Anderssons motion 2019-05-17.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Remittera motionen till Kommunstyrelsen.

9. Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen  

Sammanfattning
Reglementet genomgår löpande översyn och förslag om nytt uppdaterat
reglemente föreligger.
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I det nya förslaget föreslås Kommunstyrelsen vara anställningsmyndighet
för all kommunens personal istället för som idag att varje nämnd är
anställningsmyndighet för personal inom respektive förvaltning.
 
Med kommunstyrelsen som anställningsmyndighet blir kommunen en enda
arbetsgivare och personalpolitiken mer sammanhållen. Med det nya förslaget
blir även delegering av arbetsmiljöansvaret mer korrekt och tydligt eftersom
kommundirektören behöver delegera arbetsmiljöansvar till annan förvaltning
och vid behov även vidaredelegera.
 
Med anledning av ovanstående föreslås reglementet justeras i § 18 under
rubriken Personalansvar till att styrelsen är anställningsmyndighet för
kommunens personal.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-08, § 83.
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, upprättad 2019-03-19.
Reglemente (KFS 3:04)
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen antas.

10. Arbetsordning för Brottsförebyggande rådet  

Sammanfattning
Inför mandatperioden 2019-2022 har en översyn gjorts av den kommunala
rådsorganisationen.
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2019-01-28, § 22,
att bibehålla Brottförebyggande rådet (BRÅ) med ändringen att den politiska
representationen i rådet ska utgöras av Kommunstyrelsens presidium.
Det har inte tidigare funnits någon arbetsordning för Brottsförebyggande rådet.

Kommundirektören fick i uppdrag att utveckla arbetsformer och
arbetsordningar för råden.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-08, § 86.
Kommundirektör Tomas Rikses tjänsteskrivelse 2019-03-26.
Arbetsordning för Brottsförebyggande rådet, mars 2019.
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Arbetsordning för Brottsförebyggande rådet antas.

11. Vision och fullmäktigemål 2020-2023  

Sammanfattning
Med anledning av ny mandatperiod och nytt politiskt styre har frågan väckts
om revidering av kommunens vision, befolkningsmål och målkomplex för
Kommunfullmäktige.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-08, § 87.
Kommundirektör Tomas Rikses tjänsteskrivelse 2019-03-26.
Kommundirektör Tomas Rikses PM (förslag till vision och fullmäktigemål
2020-2023), 2019-03-26.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
Förslaget till vision, befolkningsmål, inriktningsmål samt inriktningar för
nämndernas grunduppdrag fastställs i enlighet med föreliggande förslag
– Bilaga 1, daterad 2019-03- 26 med ändringen att befolkningsmålet får
följande lydelse: "Klippans kommuns befolkning ökar till 19 500 personer år 
2026."

12. Tillsynsansvar för tobak och liknande produkter - ny lag 
fr.o.m. 2019-07-01

 

Sammanfattning
En ny lag börjar gälla den 1 juli 2019, lagen om tobak och
liknande produkter och ersätter nuvarande tobakslag samt nuvarande
lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
 
Söderåsens miljöförbund är ansvarig för tillsynen för nuvarande lagstiftning,
men i och med en ny lagstiftning innebär det att medlemskommunerna
behöver ta beslut om var tillsynsansvaret ska ligga.
 
Direktionen för Söderåsens miljöförbund föreslår därför att Kommunfullmäktige i
medlemskommunerna beslutar att Söderåsens miljöförbund får tillsynsansvar
enligt lag (SFS 2018:2088) om tobak och liknande produkter i Bjuvs, Klippans,
Svalövs och Örkelljungas kommuner.
 
Övertag av tillsynen sker under förutsättning att Kommunfullmäktige i
medlemskommunerna även beslutar om taxan. Beslut om tillsynsansvar
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och taxor behöver vara tagna och ha vunnit laga kraft senast
den 1 juli 2019.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-08, § 88.
Söderåsens miljöförbunds protokoll 2019-02-26, § 14.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
Söderåsens miljöförbund får tillsynsansvar enligt lag (2018:2088)
om tobak och liknande produkter i Bjuvs, Klippans, Perstorps, Svalövs
och Örkelljungas Kommuner.

13. Ny taxa för tobak och liknande produkter ny lag fr.o.m. 
2019-07-01

 

Sammanfattning
Med anledning av att den nya lagen om tobak och liknande produkter
(2018:2088) börjar gälla 1 juli 2019 behöver även ny taxa för prövning
och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter antas.
 
Direktionen för Söderåsens miljöförbund har tagit beslut om ett förslag till
ny taxa, vilken ska antas av respektive medlemskommuns
Kommunfullmäktige. Taxan ersätter taxa för tobak samt taxa för
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-08, § 89.
Söderåsens miljöförbunds sammanträdesprotokoll 2019-02-26 ,§ 15.
Söderåsens miljöförbunds tjänsteutlåtande 2019-02-19.
Taxa för prövning coh tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Godkänna Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för prövning och
tillsyn enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Taxan ska börja gälla den 1 juli 2019.
Taxan ersätter taxa för tobak samt taxa för elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
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14. Motion om valfrihet att välja barnomsorg - Svar  

Sammanfattning
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har inkommit med en motion om valfrihet att
välja barnomsorg. Motionärerna föreslår att i Klippans kommun ska
valfrihet gälla oavsett vilken kommundel man väljer att bo i.
 
Det ska både finnas kommunala dagbarnvårdare och förskolor.
 
Motionen remitterades till Barn- och utbildninsgnämnden som i februari
lämnade yttrande med förslag att anse motionen besvarad efertsom det
motionären föreslår redan erbjuds.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-08, § 91.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-02-26, § 18.
Verksamhetschef Annelie Persson Dahlbergs yttrande 2019-02-11.
Vår Framtid - Klippans motion 2018-11-21.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Anse motionen besvarad då det motionären föreslår redan erbjuds.

15. Motion om politikerutbildning i funktionshinderfrågor - 
Svar

 

Sammanfattning
Kenneth Dådring (-) m.fl. har lämnat en motion om att utbilda i
funktionshinderfrågor i samband med politikerutbildning i anslutning
till ny mandatperiod och att utbildningen ska planeras i samråd med
referensgruppen för funktionshinderfrågor.
 
Kommunfullmäktige remitterade 2018-06-19 motionen till Kommunstyrelsen
för yttrande. Kansliavdelningen beskriver i yttrandet innehållet i utbildningarna
inför ny mandatperiod. Att politiker utbildas i funktionshinderfrågor är bra och
skulle kunna anordnas i andra sammanhang än i samband med dessa
utbildningar som har mer övergripande ämnesinnehåll. Därav föreslår
kansliavdelningen att motionen avslås.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-08, § 92.
Kansliavdelningens svar 2019-03-20.
Vår Framtid - Klippans motion 2018-06-12.
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Motionen avslås.

16. Motion angående inlämnande av Budgetförslag ifrån de 
olika partierna  - Svar

 

Sammanfattning
Åsa Edvardsson (SD) har 2019-05-13 lämnat in en motion med
följande förslag;

- Att budgetförslag ifrån våra partier ska vara inlämnade i tid så förslagen
   kan skickas med handlingarna inför Kommunstyrelsen,
   där budgeten ska behandlas.
- Att detta även förs in i arbetsordningen för Kommunstyrelsen.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-08, § 93.
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-03-28.
Sverigedemokraternas motion 2019-01-07.
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Motionen avslås med motiveringen att det är upp till varje
parti att avgöra när och om man vill lämna budgetförslag.
 
 

17. Motion om valfrihet att handla mat digitalt eller i affär - 
Svar

 

Sammanfattning
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har inkommit med motion om att Klippans
kommun utreder alternativ och komplement till inköp av varor samt att
utredningen kontakat kommunens lokala affärsinnehavare för att också
gynna bygden. Fullmäktige remitterade i december 2018 motionen
till Socialnämnden för yttrande.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-08, § 94.
Socialnämndens protokoll 2019-02-27, § 24.
Vår Framtid - Klippans motion 2019-03-25.
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
Motionen avslås.

18. Delgivningsärende 2019  

Sammanfattning
KS 2019.0258-1.042
Samordningsförbundet NNV Skåne - Årsredovisning 2018.
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