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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2021-03-22, kl  19:00
Plats: Regnbågen, Östra Teatergatan 7, 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
Två justerare ska utses, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse NN och NN att jämte ordföranden justera dagens protokoll fredagen den 26 
mars kl. 9.00.
_____

2. Godkännande av dagordning  

Ärendet i korthet
Godkännande av dagordning föreligger.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna dagordningen.
_____

3. Redovisning av verksamhetsberättelse för styrelsen, 
nämnderna och Treklövern

Resp. förvaltningschef/VD 
via Teams kl. 19.10-19.50 

Ärendet i korthet
Av anvisningarna för årsredovisningen framgår att respektive förvaltningschef och 
Treklöverns vd ska göra en muntlig redovisning av sin nämnds/sitt bolags 
verksamhetsberättelse inför kommunfullmäktige.
 
Varje förvaltningschef har 5-10 minuter på sig och redovisningen sker i följande 
ordning:
- Kultur- och fritidsnämnden
- Socialnämnden
- Barn- och utbildningsnämnden
- Kommunstyrelsen
- Treklövern
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera informationen.
 

4. Redovisning av det ekonomiska läget för kommunen Jan Enberg kl. 19.50-20.00 

Ärendet i korthet
Enligt Kf 2014-11-18, § 107 ska fullmäktige efter februari och oktober får en 
förenklad information om hur budgetläget ser ut för de olika nämnderna.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.
_____

5. Information om nytt dokument- och 
ärendehanteringssystem

Kristina Pandurovic Baron 
20.00-20.10 

Ärendet i korthet
Kansliavdelningen har upphandlat ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem. 
Evolution är ett stöd för ärendehantering med diarieföring, handläggarstöd, 
mötesadministration samt övrig dokumenthantering. Det nya systemet innebär även 
en ny politikerportal med sammanträdeshandlingar, voteringslösning och 
förtroendemannaregister samt digital signering av protokoll.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.
_____ 

6. Enkel fråga till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande

 

Sammanfattning
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Christina Petersson (SD) har lämnat in en fråga till barn- och utbildningsnämdens 
ordförande avseende bland annat ansvar och insyn i kommunala skolor 
och friskolorna och hur vi säkerställer att kommunala skolor och friskolor följer 
skollagen och tillämpar registerkontroll av personal som anställs.

Beslutsunderlag
Fråga från Christina Petersson (SD)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera barn- och utbildningsnämndens ordförandens svar i ärendet.

7. Antagande av nytt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnderna

 

Sammanfattning
Det nya förslaget innebär att reglementena är samlade i ett och samma dokument 
där den första delen innehåller sådant som är gemensamt för samtliga nämnder.
Därefter följer en del för respektive nämnd. Med ett gemensamt dokument för 
reglementena blir det mer överblickbart, vi får mer enhetlighet och därmed en 
bättre kvalitetssäkring.
 
Beslutsunderlag
KS § 19/2021
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-02-01
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna
SN § 106/2020
BUN § 103/2020
KFN § 149/2020
PBN § 7/2021
 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att anta reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna, att börja gälla från och 
med 2021-04-01, samt
 
att nu gällande reglementen därmed upphör att gälla.

8. Begäran om avsägelse från Per-Olof Seger (SD) från 
uppdrag som andre vice ordförande i kultur- och 
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fritidsnämnden

Sammanfattning
Per-Olof Seger (SD) har begärt att få bli befriad från uppdrag som ledamot 
och uppdraget som andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Begäran om avsägelse, 2021-03-11

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att befria Per-Olof Seger (SD) från uppdrag som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden och därmed andre vice ordförande,

att till ny ledamot utse NN

att till ny andre vice ordförande utse NN. 

9. Delgivningsärenden  

Ärendet i korthet
Kommunfullmäktige delges information om revisionsrapport av SFI 
vuxenutbildningen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.
_____

5 (5)

http://www.klippan.se/

	b1fb3e0f-f979-40a2-b454-381a612aecc0.docx
	Val av justerare
	Godkännande av dagordning
	Redovisning av verksamhetsberättelse för styrelsen, nämnderna och Treklövern
	Redovisning av det ekonomiska läget för kommunen
	Information om nytt dokument- och ärendehanteringssystem
	Enkel fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande
	Antagande av nytt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna
	Begäran om avsägelse från Per-Olof Seger (SD) från uppdrag som andre vice ordförande i kultur- och f
	Delgivningsärenden


