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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2019-10-28, 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

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. Delårsrapport Klippans kommun per 2019-08-31  

Sammanfattning
Delårsrapport har upprättats för kommunen per 2019-08-31. Rapporten redogör för 
kommunens verksamhet och ekonomi per 2019-08-31 samt helårsprognos för 
2019.

Beslutsunderlag
KS § 158/2019
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-09-20
Delårsrapport Klippans kommun
Granskning av delårsrapport

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsbokslut per 2019-08-31

4. Omdisponering i investeringsbudget 2019 och 2020 för 
teknisk förvaltning

 

Sammanfattning
Teknisk förvaltning / Gatu- och parkavdelningen har i budget 2019 ett totalt anslag 
om 2,0 mnkr för investeringsprojektet ”Belysning GC-väg Ö Lj-Stidsvig”.
Efter upphandlingsprocess och genomgång med leverantören kan konstateras att 
anslaget inte räcker för att genomföra projektet på hela den planerade sträckningen. 
För slutförande i en sammanhållen etapp under 2019 krävs ytterligare ca 1,0 mnkr.

Beslutsunderlag
KS § 156/2019
Tjänsteksrivelse 2019-09-06

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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att 2019 omdisponera 1,0 mnkr från investeringsanslag för inköp av ”sopmaskin” 
till investeringsanslag för ”Belysning GC-väg Ö Lj-Stidsvig”.
att 2020 omdisponera 1,0 mnkr från investeringsanslag för ”förnyelse av 
gatubelysning” till investeringsanslag för inköp av ”sopmaskin”.

5. Regler för utbetalning av lokalt partistöd  

Sammanfattning
Kansliavdelningen har sammanställt redovisning avseende motioner vars beredning 
inte slutförts.

Beslutsunderlag
KS§ 159/2019
Kansliavdelningens tjänsteksrivelse 2019-08-22
Sammanställning

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

6. Sammanträdesdagar KSAU, KS, KF 2020  

Sammanfattning
Kansliavdelningen lämnar förslag till sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och dess utskott för år 2020.

Beslutsunderlag
KS § 168/2019
Sammanträdesplan 2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa följande sammanträdestider för år 2020:
Kommunfullmäktige måndagar kl. 19.00
27 januari                  28 september
24 februari                26 oktober
23 mars                    23 november
27 april                     21 december (18.00)
25 maj
22 juni
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7. Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts 
under 2019

 

Sammanfattning
Kansliavdelningen har sammanställt redovisning avseende motioner vars beredning 
inte slutförts.

Beslutsunderlag
KS§ 160/2019
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-08-22
Sammanställning

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informaitonen.

8. Svar på motion om att säkerställa likvärdiga rättigheter 
och underlätta delaktighet i demokratin

 

Sammanfattning
Therese Borg (SD) har 2016-05-23 inkommit med motion om säkerställande av 
likvärdiga rättigheter och underlättande av delaktighet i demokratin.
Kommunfullmäktige återremitterade 2016-12-20 motionen till kommunstyrelsen 
för ytterligare utredning av motionens förslag.
Kansliavdelningen har framställt en utredning och klargörande utifrån 
återremissen.

Beslutsunderlag
KS § 161/2019
Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen daterad 2019-08-26
Utredning från kansliavdelningen daterad 2019-08-26
Motion från Sverigedemokraterna inkommen 2016-05-23
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2016-10-03 § 81
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-12-20 § 101

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
 

9. Svar på motion angående införskaffande av ett digitalt 
voteringssystem
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Sammanfattning
Andreas Olofsson m.fl. (SD) har lämnat en motion om att införa ett digitalt 
voteringssystem för att underlätta den demokratiska processen i 
kommunfullmäktige och eventuellt kommunstyrelsen.
Kansliavdelningen har tagit fram ett svar på motionen.

Beslutsunderlag
KS § 162/2019
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-03-20

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen och lämna över ärendet till kompletteringsbudgeten 2020.

10. Motion om att utreda möjligheter till ett bättre bevarande 
av Herrevadskloster

 

Sammanfattning
Kenneth Dådring m.fl (Vår Framtid – Klippan) har lämnat in en motion om att 
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att starta upp en dialog med Länsstyrelsen för 
att utreda möjligheter till bättre bevarande av Herrevadskloster.
I ärendet föreligger ett svar från kansliavdelningen.

Beslutsunderlag
KS § 163/2019
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-08-07
Motion från Vår Framti – Klippan, 2019-06-20

Förslag til beslut
Kommunfullmäktige beslutar
attanse motionen besvarad.

11. Svar på motion om att möjliggöra så att ledamöter vid 
behov kan delta i fullmäktiges sammanträden på distans

 

Sammanfattning
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har inkommit med en motion den 16 april 2019.
Motionärerna yrkar på att möjliggöra så att ledamöter vid behov kan delta i 
fullmäktiges sammanträden på distans. Fullmäktige remitterade motionen till 
kommunstyrelsen den 23 april 2019. Kansliavdelningen har vägt den eventuella 
nyttan mot eventuella risker och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
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Beslutsunderlag
KS § 164/2019
Protokollutdrag kommunfullmäktige, 2019-04-23, § 68.
Kenneth Dådring m.fl. motion 2018-04-11.
Vital kommunal demokrati, prop. 2013/14:5.
Utredning Region Jämtland 2016.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige belsutar
att avslå motionen.

12. Delgivningsärende  

Sammanfattning
Kansliavdelningens sammanställning redovisas.

Beslutsunderlag
Utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna, LST 
beslut 2019-10-09 Ny ledamot, Joakim Olsson efter Christian Hendlertz
Utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna, LST 
beslut 2019-10-09 Ny ledamot, Magnus Frick, efter Lars Fridh

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera delgivningsärendena.
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