
KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige

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

Sida

VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2020-03-23, 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

att utse XX och XX att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2. Föredragningslista  

Ärendet i korthet
Godkännande av föredragningslistan föreligger.

Förslga till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föredragningslistan.

3. Information om Klippans kommuns arbete med Covid-19 
(Coronaviruset)

 

Ärendet i korthet
Information med anledning av Covid-19.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.

4. Motion angående införande av barnperspektivet i 
tjänsteskrivelser

 

Sammanfattning
Kristdemokraterna har lämnat in en motion angående införande av 
barnperspektivet i skrivelser samt att varje nämnd ska redovia hur man arbetat 
utifrån barnkonventionens perspektiv i årsbokslutet.
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Beslutsunderlag
Kristdemokraternas motion, 2020-02-14

Förslag till beslut
kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen.

5. Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i socialnämnden 
för Liberalerna

 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige befiade 2020-02-24, Lars Roslund (L) från uppdraget som 
ersättare i socialnämnden. Val av ny ersättare bordlades.

Beslutsunderlag
KF § 13/2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att till ny ersättare i socialnämnden för innevarande mandatperiod utse Elisabeth 
Forsell.

6. Markanvisning avseende del av fastigheten Östra 
Ljungby 3:2, vid Bolestad

 

Sammanfattning
Kommunen har blivit kontaktad av Hökerum Logistikfastigheter AB som bedriver 
fastighetsutveckling för aktörer inom logistik- och e-handelsbranschen.
Avtalet avser mark inom verksamhetsplanen vid Bolestad norr om E4 i Östra 
Ljungby öster om väg 13.

Beslutsunderlag
KS § 34/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-04
Förslag på avtal
Kartskiss

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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att godkänna tekniska förvaltningens förslag till markanvisningsavtal avseende del 
av fastigheten Östra Ljungby 3:2
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna marköverlåtelseavtal med Hökerum i 
enlighet med riktlinjerna i markanvisningsavtalet.

7. Biblioteksplan 2020  

Sammanfattning
Klippans kommun är ålagda enligt bibliotekslagen att ha en biblioteksplan. 
Nuvarande plan gäller fram till 2019-12-31 och en ny måste tas fram. Eftersom en 
utredning kring kommuens skolbibliotektsverksamhet pågår önskar kultur- och 
fritidsförvaltningen avvakta med en ny plan gällande kommunens samtliga 
bibliotek. Därför föreslår man att nuvarande biblioteksplan förlängs med ett år, att 
gälla till och med 2020-12-31.

Beslutsunderlag
KS § 33/2020
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen, 2019-12-11
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 121, 2019-12-05.
Bibliioteksplan för Klippans kommun 2016-2019

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att förlänga nu gällande biblioteksplan med ett år, till 2020-12-21
 
att uppdra åt kultur- och fritdsnämnden att i samverkan med barn- och 
utbildningsnämnden ta fram en biblioteksplan för 2021-2024 för kommunens alla 
bibliotek.

8. Svar på motion om att erbjuda sommarjobb till 
kommunens ungdomar som fyllt 16 år

 

Sammanfattning
Vår Framtid – Klippan har inkommit med motion angående sommarjobb åt 
samtliga ungdomar fyllda 16 år i Klippans kommun och inom föreningslivet. 
Jobben ska främst vara inom samhällsnytta, och vara under tre veckor.

Beslutsunderlag
KS §37/2020

4 (6)

http://www.klippan.se/


KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige

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

Sida

HR-chefens tjänsteskrivelse 2020-01-07
Motion från Vår Framtid - Klippan

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen

9. Svar på motion om att byta namn på Musikskolan till 
Kulturskolan!

 

Sammanfattning
Kristdemokraterna har lämnat en motion om att byta namn på Musikskolan till 
Kulturskolan.
Motionen har skickats till kultur- och fritidsnämnden, som har inkommit med ett 
svar på motionen.

Beslutsunderlag
KS § 38/2020
KFN § 8/2020
Kristdemokraternas motion 2019-08-29

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att, med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens beskrivning i ärendet, anse 
motionen besvarad.

10. Svar på motion osynliggörande av delaktighet för 
medborgarna

 

Sammanfattning
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har lämnat in en motion med följande förslag:
1. Att i samtliga protokoll på kommunens hemsida ska bifogas beslutsunderlag som 
inte är sekretessbelagt.
2. Att i samtliga protokoll ska det framgå vilka som reserverat sig mot tagna beslut.
 
Kansliavdelningen har lämnat ett yttrande och föreslår med detta att motionen 
anses besvarad.

Beslutsunderlag
KS § 39/2020
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Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen 2020-01-22
Yttrande från kansliavdelningen 2020-01-22
Motion inkommen 2019-11-25

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

11. Delgivningsärenden  

Ärendet i korthet
Följande ärenden delges kommunfullmäktige:

- Granskningsrapport av upphandling, genomförande och uppföljning av 
investeringar
- Granksningsrapport gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna
- Granksningsrapport av verkställigheten av fullmäktiges beslut
- Sammansträdesprotokoll från överförmyndarnämnden 2020-02-25, § 106
- Årsredovisning 2019 för Söderåsens Miljöförbund

Förslag til beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.
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