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VÄLKOMMEN

Datum och tid:  2018-01-17, kl  13:30
Plats: Sesionssalen, kommunhuset Klippan

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

Kallade till sammanträdet är arbetsutskottets ledamöter, kommundirektör Tomas Rikse, t.f. 
kanslichef Claes Jarlvi, ekonomichef Jan Tingecz. Kallelsen delges arbetsutskottets ersättare.

Kerstin Persson (S)

Ordförande
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1. Val av justerare  

2. Kurser och konferenser 2018  

3. Samråd för del av Klippans 3:145, ny skola vid 
Kristoffers väg, Nyslätt i Klippan

 

4. Granskning detaljplan för Nejlikan 19 och 20 del av 
Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117 (Badvägen)

 

5. Kultur- och fritidsnämndens äskande om medel för 
satsning av ökad integration

 

6. Motion om införande av LOV (Lag Om Valfrihet) inom 
vård- och omsorgsområdet - Svar

 

7. Motion angående en trygg och säker skola - Svar  

8. Motion om att "Alla elever ska ges möjlighet att klara sin 
skola" - Svar

 

9. Motion gällande "Meröppet" bibliotek för att utveckla 
Klippans kommun - Svar
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