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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§42

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att utse Robert Larsson (KD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll onsdagen 
den 15 april klockan 16 på Kommunhuset i Klippan.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§43

Föredragningslista

Ärendet
Godkännande av föredragningslista föreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan.
_____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44

Köpmans- och näringslivspris 2019 
KS 2020.0150

Ärendet
Kommunstyrelsen utser årligen en företagare som erhåller kommunens köpmanspris och 
en företagare som erhåller näringslivspriset. Näringslivsutvecklare Anders Lindberg 
informerade på kommunstyrelsens arbetsutskott om köpmanspriset och näringslivspriset 
2019 samt vilka företagare som är nominerade.
Prissumman för köpmanspriset är 5 000 kronor och för näringslivspriset 12 000 kronor.

Jäv
Ersättare Anna Andresen (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 48 /2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att kommunens köpmanspris 2019 delas ut till  Helena Jakobsson – Gunns Mode (Gunn´s 
i Klippan AB). Motiveringen är följande:
 
”Helena är en omtyckt och proffsig försäljare med lång erfarenhet, som med ett leende 
på läpparna alltid ger kunderna bästa personliga service. Hon ser till att det finns ett 
stort utbud av kläder och kosmetik från flera olika populära varumärken, till bra priser i 
butiken. Närvaron i sociala medier har medfört många nya kunder runt om i Sverige och 
evenemang i form av modevisningar och modekvällar, drar även långväga kunder till 
Klippans centrum”
 
att kommunens näringslivspris delas ut till Fredrik Hjorth och Stefan Lindqvist – Er 
Byggare (ERBY AB), Motiveringen är följande:
 
”Med ordning och reda samt ett ledarskap som håller över tid, får Fredrik och Stefan 
affärerna att blomstra. På ett föredömligt sätt har de genom bättre flöden och rutiner i 
det dagliga arbetet, skapat hög kvalitet och miljömedvetenhet i verksamheten” 
 
att uppdrag åt Näringslivsavdelningen att se över regelverket för köpmans- och 
näringslivspris.
 
_____
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Pristagare
Näringslivsavdelningen
Ekonomiavdelningen
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45

Årsredovisning 2019 
KS 2020.0038

Ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt Årsredovisning 2019 för Klippans kommun.
 
En redogörelse kring måluppfyllelsen för respektive fullmäktigemål är gjord.
Sammantaget visas för varje fullmäktigemål hur nämnderna och kommunstyrelsen har 
bedömt måluppfyllelsen för de underliggande nämndsmålen. Klippans kommun har elva 
fullmäktigemål. Bland dessa är ett mål inte uppnått. Resterande mål, vilka motsvarar 
90%, har helt eller delvis uppnått måluppfyllelse.
 
Kommunens resultat per 2019-12-31 uppgår till 37,3 mnkr vilket överstiger det 
budgeterade resultat med 19,1 mnkr varav 16,6 mnkr avser överskott från nämnderna. I 
resultatet ingår jämförelsestörande intäkter med 22,1 mnkr gällande bidrag för Rönne 
åprojektet och exploateringsintäkter samt jämförelsestörande kostnader med 34,5 mnkr 
gällande inköp av kraftverk för Rönne å-projektet och större nedskrivningar i fastigheter 
och anläggningar.
 
Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning på 2% av skatter och statsbidrag 
uppnås och uppgår 2019 till 3,7%.
 
Resultatnivån är god, dock kännetecknas de senaste åren av engångsintäkter, vilket inte 
hör till den ordinarie verksamheten och vilket innebär att kommande års 
kostnadsutveckling behöver hanteras inom den löpande verksamheten. För att hantera 
framtida kostnadsutveckling kommer det att kräva en god ekonomisk hushållning i 
kommunens verksamheter. Samtidigt är det fortsatt stora investeringsvolymer planerade 
för de närmaste åren, vilket kommer att kräva en god självfinansieringsgrad av 
investeringar så att inte skulderna ökar mer inför framtiden och bidrar till en försvagad 
soliditet och därigenom minskar framtida konsumtionsutrymme.
 
En kontinuerlig genomlysning och översyn av verksamhet och ekonomi kommer 
framöver vara nödvändig i syfte att tillse att verksamheterna är resultat- och 
kostnadseffektiva.

Beslutsunderlag
KSAU § 49/2020
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-03-13
Årsredovisning 2019 för Klippans kommun
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att  kommunen konstateras genom årets resultat uppfylla lagens krav på balans i 
ekonomin, samt
 
att  bokslut och årsredovisning för 2019 inklusive bilagor godkänns.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
Revisionen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 46

Kompletteringsbudget 2020 
KS 2020.0116

Ärendet
Kompletteringsbudgeten innehåller nämndernas överskott och underskott samt ej 
avslutade investeringsanslag som efter bokslutsberedning föreslås överföras till 2020.
Utöver det innehåller kompletteringsbudgeten förändringar som inte var kända när budget 
2020 beslutades samt i vissa fall särskild finansiering som i beslut hänskjutits till 
kompletteringsbudget.
 
Årets driftresultat ökar från 20,4 mnkr till 25,2 mnkr. Nämnderna har fått ökade anslag på 
7,9 mnkr, exklusive volymförändringarna på BUN, och 5 mnkr läggs till ökade 
pensionskostnader på Finansförvaltningen. Kompletteringsbudgeten samt ökat årsresultat 
har finansierats genom att öka skatteintäkterna utifrån ökat invånarantal samt 
förändringar i kostnadsutjämningen.
Rörelseresultatet för 2020 ska även täcka medfinansiering av statlig infrastruktur under 
2020 enligt beslut KF 2020-02-24 §14.
 
Årets investeringsnivå ökar från 238,8 mnkr till 287,6 mnkr. Ökningen beror framförallt 
på försenade investeringar från 2019 som förs över till 2020. Tre RTI-projekt (staten 
finansierar 50%) gällande GC-vägar, har tillkommit 2020 efter beslut av Trafikverket i 
höstas. Dessutom har uppdateringar gjorts kring investeringsprojekten för VA.
 
Volymförändringar inom förskola/skola har beaktats och ersätts utifrån faktiskt antal 
elever den 15 februari samt en prognos för hösten 2020. Regleringen sker enligt den 
fastställda snittpeng per elev som gäller för 2020. För kommunens egen verksamhet sker 
regleringen exklusive lokalkostnader. Volymförändringarna innebär ett avdrag på 4,5 
mnkr av barn- och utbildningsnämndens budgetram.
Till hösten kommer en ny avstämning ske som grundar sig på mätningen den 15 
september. Även denna reglering kommer justera budgetramen på barn- och 
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
KSAU § 50/2020
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-03-11
Bilaga 1, Kompletteringsbudget, specifikation
Bilaga 2, Verksamhetsområdenas avräkning 2019, över och underskott
Bilaga 3, Reviderad investeringsplan 2020
Bilaga 4, Elevvolymer för Barn- och utbildningsnämnden
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
 
att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder, 
med totalt 251 mnkr för i budgeten upptagna projekt,
 
att fastställa kompletteringsbudget 1/2020 i enlighet med bilaga 1,
 
att volymförändringar avseende elever inom förskola/skola ersätts enligt bilaga 4 samt att 
ny budgetreglering görs till hösten utifrån mätningen den 15 september.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47

Uppföljning av resultat per nämnd samt helårsprognos 2020 
KS 2020.0013

Ärendet
Ekonomiavdelningen lämnar information om uppföljning av resultat per nämnd samt 
helårsprognos 2020 per februari månad. Barn- och utbildningsnämnden visar på 2,8 mnkr 
underskott men planerade åtgärder prognisticeras ge nollresultat i slutet av året.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.
 
_____

Paragrafen är justerad

12 (28)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 48

Revidering - Budgetrestriktioner och budgetuppföljning 
KS 2020.0063

Ärendet
I författningssamlingen under ekonomiska föreskrifter finns av kommunfullmäktige 
antagna restriktioner kring budget och budgetuppföljning. Dokumentet har varit föremål 
för revidering i syfte att spegla nuvarande förutsättningar. Följdrevideringar förekommer 
i dokumentet kring regler för hantering av investering och anläggning i Klippans 
kommun.

Beslutsunderlag
Dokument benämnt Budgetrestriktioner och budgetuppföljning daterat 2020-01-29
Dokument benämnt Regler för hantering av investering och anläggning i Klippans 
kommun daterat 2020-02-19
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen och kommundirektören, 2020-02-20

Yrkande
Tommy Cedervall (L) yrkar i första hand på att ärendet återremitteras med motivering 
enligt bilaga 1. I andra hand yrkar han på ändringar enligt bilaga 2.
 
Ajournering
Åsa Edvardsson (SD) begär ajournering.
 
Forts. yrkanden
Jonas Luckmann (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Robert Larsson (KD) yrkar bifall till Tommy Cedervalls förslag.
 
Johan Petersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt att ärendet ska avgöras 
idag.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer inledningsvis proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
 
Därfter ställer ordförande proposition på arbetsutskottets förslag och Tommy Cedervalls 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att anta förslag till revideringar.
 
att ändringen gäller efter att beslutet vunnit laga kraft.
 
Reservationer
Tommy Cedervall och Robert Larsson reserverar sig till förmån för egna förslag.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49

Elfdalens campingplats - avtal 
KS 2019.0432

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i mars att återremittera ärendet för att till nästa 
kommunstyrelse ta fram fördelar och nackdelar
och alternativ hur en försäljning skulle kunna ske. Och även utreda alternativ 
hyreskontrakt med köpoption.

Tekniska förvaltningen har undersökt möjligheterna till försäljning av området som idag 
används för camping, vilket framgår av skrivelsen, daterad 2020-03-13.

 
Beslutsunderlag
Utredning av för- och nackdelar av en försäljning av Elfdalens camping, 2020-03-13
Hyresavtal för Elfdalens Sport & Fritid
Karta med omkringliggande områdens detaljplaner
Visioner för Elfdalens Sport & Fritid
 
Yrkanden
Christer Johansson (C) yrkar på:
att avtalsperioden uppgår till max 5 år,
att ingen åretruntcamping tillåts, samt
att årshyran uppgår till lägst 200 000 kr/år.
 
Rober Larsson (KD) yrkar bifall till förslag till beslut med ett tilläggsyrkande om att
skriva ett 5-årigt avtal med en option på 5 ytterligare år, samt att ge ett uppdrag om att ta
fram en detaljplan för området.
 
Tommy Cedervall (L) yrkar bifall till Robert Larssons yrkande.

Jonas Luckmann (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att teckna ett hyresavtal med Elfdalens Sport & 
Fritid, samt
 
att uppdra åt fastighetsavdelningen att ta fram ett tilläggsavtal som reglerar 
campingverksamheten.
 
Reservationer
Tommy Cedervall, Robert Larsson och Christer Johansson reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna förslag.
 
_____

Beslut skickas till 
Fastighetsavdelningen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 50

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 
KS 2018.0642

Ärendet
Uppföljning av genomförd internkontroll 2019 för kommunledningsförvaltningen samt 
tekniska förvaltningen presenteras.
 
I kommunledningsförvaltningens internkontrollplan 2019 fanns 19 av kommunstyrelsen 
beslutade risker med återföljande kontrollmoment. Vid kontroll framkommer att 12 av 24 
kontrollmoment visar på avvikelser. För fem av kontrollmomenten har inget utfall kunnat 
redovisas.
 
I tekniska förvaltningens internkontrollplan 2019 fanns 7 av kommunstyrelsen beslutade 
risker med återföljande kontrollmoment. Vid kontroll framkommer att endast en av 
kontrollmomenten genomförts och att denna inte visar någon avvikelse.
 
För de 6 kommungemensamma riskerna har ingen uppföljning genomförts.

Beslutsunderlag
KSAU § 57/2020
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-05
Sammanställning av uppföljning internkontrollplan 2019, kommunledningsförvaltningen, 
bilaga 1
Sammanställning kontroll Avtal saknas, bilaga 2
Sammanställning kontroll Avtalstrohet, bilaga 3
Sammanställning av uppföljning internkontrollplan 2019, tekniska förvaltningen, bilaga 4

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisning av uppföljning av internkontrollplan för 
kommunledningsförvaltningen samt tekniska förvaltningen för 2019.
 
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51

Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2019 
KS 2018.0642

Ärendet
Nämnderna har godkänt sina respektive uppföljningar av internkontrollplan 2019 och 
informationen delges kommunstyrelsen.
 
Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga nämnder ska genomföra intern kontroll 
gällande statsbidrag, migrationsmedel, sjukskrivningar, skyddsrond, verkställighet av 
beslut samt myndighetstillstånd för lokaler.
Utöver detta har nämnderna själva beslutat om vilka fler moment som ska kontrolleras. 
Resultatet av den interna kontrollen finns i bilagorna.
 

Beslutsunderlag
KSAU § 58/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-03-11
BUN § 6/2020
BUN:s sammanställning av uppföljning, 2020-01-16
SN § 22/2020
Internkontrollplan, redovisning 2019
PBN § 27/2020
Uppföljning internkontrollplan 2019
KFN § 25/2020
Redovisning intern kontroll 2019 KFN

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt plan- och byggnämnden.
 
_____
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Kommunstyrelsen
2020-04-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen
Nämnderna
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 52

Svar på motion om funktionshinderspolitiska planer, strategier och 
mål 
KS 2019.0549

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har inkommit med en motion den 21 november 2019.
Motionärerna yrkar på att ta fram kommunala planer, strategier och mål för kommunens 
funktionshinderpolitik samt att det i upphandlingar och beslut alltid ska finnas med ett 
funktionshinderperspektiv. Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen den 
25 november 2019.
 
I ärendet föreligger ett svar från kansliavdelningen.

Beslutsunderlag
KSAU § 53/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2020-02-12
Protokollutdrag kommunfullmäktige, 2019-11-25, § 177
Kenneth Dådring m.fl. (VF) motion 2019-11-21.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53

Svar på motion om att öka kunskapen om funktionshinder, 
funktionsnedsättning och bemötande 
KS 2019.0585

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har den 13 december 2019 inkommit med en motion.
Motionärerna yrkar på att arrangera utbildningar för politiker och tjänstemän i ”FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” samt i de 
funktionshinderpolitiska målen och att inom kommunen erbjuda utbildningar i 
funktionshinderkunskap, exempelvis olika funktionsnedsättningar och i bemötande.
Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen den 16 december 2019.
 
I ärendet föreligger ett svar från kansliavdelningen.

Beslutsunderlag
KSAU § 54/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-02-19
Protokollutdrag Kommunfullmäktige, 2019-12-16, § 199.
Motion Kenneth Dådring m.fl. (VF) 2019-12-13.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54

Svar på motion om att Klippans kommun utreder arbetsdirektiv samt 
skyndsamt anställer en handikappkonsulent 
KS 2018.0778

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) inkom med en motion den 17 december 2018 om att utreda 
arbetsdirektiv samt skyndsamt anställa en handikappkonsulent. Fullmäktige remitterade 
motionen den 18 december 2018 till kommunstyrelsen.
 
I ärendet föreligger ett svar från kansliavdelningen.

Beslutsunderlag
KSAU § 55/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2020-02-20
Protokollutdrag kommunfullmäktige, 2018-12-17, § 128.
Kenneth Dådring (VF) m.fl. motion 2018-12-17.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55

Svar på motion om miljötänkande vid samtliga av kommunens 
renoveringar och nybyggnationer 
KS 2019.0458

Ärendet
Vår framtid – Klippan har lämnat in en motion om miljötänkande vid samtliga av 
kommunens renoveringar och nybyggnationer.
Fastighetsavdelningen har tagit fram ett svar på motionen med förslag att anse motionen 
besvarad.

Beslutsunderlag
KSAU § 56/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-03
Motion från Vår Framtid 2019-09-19

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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§ 56

Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts under 2020 
KS 2020.0072

Ärendet
Två gånger årligen, april och oktober, ska en redovisning till kommunfullmäktige göras 
av inlämnade motioner vars beredning ej slutförts. Kansliavdelningen har sammanställt 
en lista över motionerna med beskrivning av ärendets status.

Beslutsunderlag
KSAU § 43/2020
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse
Sammanställning av motioner

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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§ 57

Avgifter för barnomsorg vid eventuellt begränsat öppethållande 
KS 2020.0155

Ärendet
Om situationen uppstår, pga. den rådande pandemin, att folkhälsomyndigheten 
rekommenderar stängning av förskolor och fritidshem är kommunen skyldig att 
tillhandahålla omsorg för de barn vars föräldrar har samhällsnyttig funktion.
För att tillse att de som drabbas av förskolans och fritidshemmets stängning blir 
kompenserade samt att tillse att de som arbetar inom samhällsnyttig verksamhet, och med 
stor sannolikhet arbetar mer än normalt, inte blir betalningsskyldiga vid den 
avgiftskontroll som genomförs vid ett senare tillfälle är förslaget att samtliga 
vårdnadshavare blir avgiftsbefriade under den period som förskolan och fritidshemmet 
håller stängt.

Beslutsunderlag
BUN AU § 34/2020
Förvaltningensns tjänsteskrivelse, 2020-03-31

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att om ett läge uppstår där kommunen måste göra begränsningar av tillgången på 
barnomsorg, till följd av att situationen med Covid-19 blir avsevärt allvarligare, blir 
samtliga vårdnadshavare avgiftsbefriade oavsett om de kan erbjudas barnomsorg eller ej.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

Paragrafen är justerad
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§ 58

Delegationsärende 2020 
KS 2020.0001

Ärendet
Kansliavdelningen har sammanställt delegeringsärenden inför kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-04-08.

Beslutsunderlag
Kansliavdelningens sammanställning, 2020-04-02

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.
 
_____

Paragrafen är justerad
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§59

Informationsärenden

Ärendet
Kommunstyrelsen delges information om följande ärenden:
- Beslut från Länsstyrelsen om bidarg till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador 
avseende f.d. Klippans läderfabrik, dnr 2012.74-224.430

- Sammanträdesprotokoll NÅRAB 2020-02-28, dnr 2020.8-17.000

- Kallelse till NÅRAB:s årsstämma, dnr 2020.8-16.000

- Protokollsparagraf från Pensionärsrådet 2020-01-09, Färdtjänsten och övrig 
kollektivtrafik,  dnr 2020.109-1.775

- Protokollsparagraf från Pensionärsrådet 2020-01-09, Frågor och reflektioner med 
anledning av skrivelse från Carina Rasmusson, dnr. 2020.108-1.770

- Remissvar på SOU 2019:18, För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering, 
BUN:s protokollsparagar 2020-02-25, dnr 2019.573-2.691

- Sammanträdesprotokoll Söderåsens miljöförbund 2020-03-03, dnr. 2020.8-12.000

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.
 
_____

  

Beslutsunderlag
 Beslut 2020-03-18 om bidragsbeslut efterbehandlingsåtgärder projekt Klippans 

läderfabrik.
 NÅRAB - Sammanträdesprotokoll 2020-02-28.
 Kallelse till årsstämma för NÅRAB 2020-03-27.
 Pensionärsrådet - Protokoll 2020-01-09.
 Pensionärsrådet - Protokoll 2020-01-09, § 5.
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-02-25, § 17.
 Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-10.
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 Söderåsens miljöförbund - Protokoll 2020-03-03.

Paragrafen är justerad
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