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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2020-02-24, 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  

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.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föredragningslistan.

3. Information om utfallet av polisens trygghetsmätning Amelie Wangklev + Sara 
Persson 19:00

Ärendet i korthet
Kommunpolisen informerar om utfallet av polisens trygghetsmätning.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.

4. Kicky Sinclair (M) avsägelse av uppdrag som ledamot i 
Norra Åsbo Renhållnings AB (NÅRAB)

 

Sammanfattning
Kicky Sinclair (M) har begärt att få bli avsagd från uppdraget som ledamot i Norra 
Åsbo Renhållningsbolag efter årsstämman 2020-03-27.
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Beslutsunderlag
Avsägelse från Kicky Sincalir, 2020-01-31
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att från 2020-03-30 befria Kicky Sinclair (M) från uppdraget som ledamot i Norra 
Åsbo Renhållningsbolag
 
att till ny ledamot utse XX

5. Karl-Gustav Rundberg (SD) avsägelse av uppdrag som 
ersättare i Söderåsens miljöförbund

 

Sammanfattning
Karl-Gustaf Rundberg (SD) har begärt att få bli avsagd från uppdraget i Söderåsens 
Miljöförbund.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Karl-Gustaf Rungberg. 2020-02-12

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att befria Karl-Gustaf Rundberg (SD) från uppdraget som ledamot i Söderåsens 
Miljöförbund
att till ny ledamot utse XX.

6. Gångbro Klippans järnvägsstation  

Sammanfattning
Trafikverket behöver få ett beslut om Klippans kommun är beredda till 
medfinansiering, som presenteras i ett förslag till medfinansieringsavtal. Om 
kommunen är beredd att tidigarelägga gångbro, kan Trafikverket se nyttorna för sin 
egen del också. Trafikverkets nyttofördelning ligger till grund för deras förslag till 
fördelning av finansieringen.

Beslutsunderlag
KS § 18/2020
Medfinansierngsavtal
Tjänsteskrivelse från kommundirektören och ekonomichefen, 2020-01-29
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna föreliggande förslag till avtal med Trafikverket om medfinansiering 
av gångbro vid Klippans station; samt
 
att medfinansiering av statlig infrastruktur under år 2020 finansieras genom 
rörelseresultatet med 30 mnkr och resterande del 48-57 mnkr redovisas i 
balansräkningen och fördelas under 25 år med årliga kostnadsbelopp om 1,92-2,28 
mnkr. Finansiering av 2021 och framåt hanteras i kommande budgetprocess.
 

7. Ägardirektiv för Treklövern Bostads AB  

Sammanfattning
Kommundirektören har i samråd med ekonomichefen gjort en översyn av 
ägardirektivet för Treklövern Bostads AB.

Beslutsunderlag
KS § 21/2020
Förslag till ägardirektiv för Treklövern Bostads AB, daterat 2019-11-19.
Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2019-11-28
Treklöverns yttrande

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anta föreliggande förslag till reviderade ägardirektiv för Treklövern Bostads 
AB, daterat 2019-11-19,
 
att tidigare lämnat villkorat ägartillskott görs om till ett ovillkorat aktieägartillskott,
 
att utdelningen från bolaget ska bestämmas till 1 500 tkr/år eller maximalt 50% av 
bolagets resultat föregående år,
 
att uppdra åt kommunens ombud att vid bolagsstämman lägga fram det nya 
ägardirektivet för antagande.

8. Svar på motion gällande en äldreomsorg med djur  
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Sammanfattning
Vår Framtid – Klippan, har den 25 februari 2019, lämnat en motion om 
äldreomsorg med djur där man yrkar att kommunfullmäktige beslutar om ett utökat 
användande av djur inom äldreomsorgen samt att verksamheten utvärderas efter ett 
år. Motionen remitterades till socialnämnden som har lämnat ett svar över 
motionen.

Beslutsunderlag
KS § 22/2020
SN § 167/2019
Tjänsteskrivelse, utvecklingsstrateg och socialchef, 2019-11-26
Motion, Vår framtid – Klippan, 2019-02-21

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att avslå motionen.

9. Svar på motion om gratis skolfrukost i Klippans 
kommuns skolor

 

Sammanfattning
Åsa Edvardsson och Elena Kurenkova (SD) har 2019-04-17 lämnat in en motion 
om gratis skolfrukost i Klippans kommuns skolor.
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har svarat på 
motionen och lyfter framför allt de organisatoriska och ekonomiska utmaningarna 
med ett bifall till motionen.

Beslutsunderlag
KS § 23/2020
BUN § 105/2019
Motion, Sverigedemokraterna, 2019-04-17
Tjänsteskrivelse, verksamhetschef grundskola, 2019-11-05

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen

10. Svar på motion om att iordningsställa badplatser i 
Klippans kommun
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Sammanfattning
Vår Framtid – Klippan har 2019-06-20 lämnat in en motion där man vill att 
utredning ska föras kring före detta naturbadplatser.
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden, som har lämnat ett svar på 
motionen.

Beslutsunderlag
KS § 24/2020
KFN § 150/2019
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen 2019-11-05
Motion från Vår Framtid, 2019-06-20

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

11. Svar på motion angående klimatanpassning  

Sammanfattning
Åsa Edvardsson har inkommit med en motion den 17 april 2019. Motionären yrkar 
på att Plan- och byggavdelningen ska ta fram en 
skyfallsrapport/klimatanpassningsplan.
Plan- och byggavdelningen har tagit fram ett svar på motionen.

Beslutsunderlag
KS § 25/2020
Plan- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2019-12-13
Motion från Sverigedemokraterna 2019-04-17

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.
 

12. Delgivningsärenden  

Ärendet i korthet
Följande ärenden delges kommunfullmäktige:
- Sammanträdesprotokoll från överförmyndarnämnden 4K 2020-01-28, 
bruttorisklista för intern kontroll
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- Barn- och utbildningsnämndens beslut om taxor och avgifter för uthyrning av 
samlingslokaler
- Kvartalsrapport 4 Konsumentrådgivning

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.
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