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VÄLKOMMEN

Datum och tid:  2017-08-16, kl  13:30
Plats: Sessionssalen, kommunhuset Klippan

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet ska ringa in sin personliga 
ersättare.

Arbetsutskottets ledamöter, Tomas Rikse, Lars-Åke Svensson, Jan Tingecz, Martin Tång, 
Jonathan Viksten, Josephine Fischer och Anna Ilirzon kallas till sammanträdet. 
Arbetsutskottets ersättare delges kallelsen.

Kerstin Persson (S)

Ordförande
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1. Val av justerare  

2. Kurser och konferenser 2017  

3. Begäran om planbesked samt planuppdrag avseende 
fastigheten Lommen 14

 

4. Byggnation av Attefallshus på fastigheten Pantern 15  

5. Sessionssal som funktionell möteslokal  

6. Välfärdsutredning slutbetänkande kvalitet i välfärden 
(SOU 2017:38)

 

7. Valkretsar och valdistrikt för RKL-val 2018, 
mandatperioden 2019-2022

 

8. Partiöverläggningar med förslag till förändringar inför 
mandatperiod 2019-2022

 

9. Yttrande angående överklagande av beslut rörande 
förbindelsepunkt VA Kungsleden
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10. Arbetsordning för skyddsjägare (kommunjägare) för 
skadedjursbekämpning inom anvisade områden i 
Klippans kommun - revidering av arvode

 

11. Uppsägning av avtal gällande samverkan kring 
konsumentrådgivning

 

12. Personuppgiftsombud  

13. Ansökan om föreningsbidrag 2017  

14. Motion om ändring av kommunens regler för bidrag till 
föreningar och förbund- svar

 

15. Hantering av kommunens konstverk- information  

16. Tema 2017- september  
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