KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige

VÄLKOMMEN
Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde
Datum och tid: 2018-09-25, 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.

Kommunfullmäktige inleds med musik av Musikskolan som firar 40 år

Johan Pettersson (S)
Ordförande
Cecilia Christensen
Sekreterare
Kungörelsen är anslagen i laga ordning på kommunens anslagstavla ……………………
Intygar …………………………………………
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1.

Val av justerare

2.

Föredragningslista

3.

Information om Finsam förbundet och dess framtida
verksamhet

4.

Fyllnadsval efter Maria Ihrevind (S) som nämndeman vid
Helsingborgs Tingsrätt

2 (6)

Lena Alderskiöld 19:20

Sammanfattning
Maria Ihrevind (S) har 2018-06-12 avsagt sig uppdrag som nämndeman
vid Helsingborgs tingsrätt och Maria blev entledigad från uppdraget
2018-06-19, § 66.
Beslutsunderlag
Maria Ihrevinds avsägelse 2018-06-12.
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-19, § 66.
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt utse XX.

5.

Thomas Thornés (S) avsägelse från samtliga uppdrag i
Klippans kommun
Sammanfattning
Thomas Thorné (S) har 2018-07-24 avsagt sig uppdrag som ledamot
i Barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott samt som ersättare
i Kommmunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Thomas Thorné avsägelse 2018-07-24.
Förslag till beslut
1. Thomas Thorné befrias från samtligt uppdrag i Klippans kommun.
2. Till ny ledamot i Barn- och utbildningsnämnden utse XX.
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3. Ny rösträkning begärs hos Länsstyrelsen för utseende av ny ersättare
i Kommunfullmäktige för Socialdemokraterna.

6.

Jan Wallgren (S) avsägelse 2018-08-31 av samtliga
uppdrag i Klippans kommun
Sammanfattning
Jan Wallgren (S) har 2018-08-31 avsagt sig uppdrag som ordförande
i Brottsförebyggande rådet, ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot i
Kultur- och fritidsnämnden samt ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Jan Wallgrens avsägelse 2018-08-31.
Förslag till beslut
1. Till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden utse XX.
2. Till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden utse XX.
3. Ny rösträkning begärs från Länsstyrelsen för utseende av ny ledamot
i Kommunfullmäktige för Socialdemokraterna.

7.

Köpekontrakt avseende fastigheten Nejlikan 19
Sammanfattning
Kommunen har behov av fler avdelningar inom förskoleverksamheten. Ny
detaljplan håller på att tas fram för markområdet mellan Solslätt och
Badvägen, innefattar även områden inom kvarteret Nejlikan. Planens
ändamål ska vara bostäder och möjlighet att bygga en ny förskola.
Fastigheten Nejlikan 19 har identifierats som lämplig plats för en förskola.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-07, § 128.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Godkänner förslag till köpekontrakt avseende fastigheten Klippan Nejlikan 19 till
en köpeskilling om 1 997 800 kronor.

8.

Översyn av kulturpris och stipendier
Sammanfattning
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Kultur- och fritidsnämnden har 2018-06-13, § 70 tagit fram förslag till att
instifta ett Nytänkarpris till förening eller person som på ett nytänkande,
kreativt eller oväntat sätt utveckla det lokala föreningslivet eller kommunens
evenamangs-/arrangemangsutbud och prissumman föreslås vara 5 tkr.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår även ändringar i befintliga priser/stipendier
såsom Föreningsledarpriset, Byggnadsvårdspremie. Samt förslag på att alla
pristagare hedras genom en plakett på central plats i kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-05, § 145.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Instifta ett Nytänkarpris.
2. Godkänna en höjning av Föreningsledarpriset till 10 tkr.
3. Ändra benämningen Byggnadsvårdspremie till Byggnadsvårdspris.
4. Godkänna att alla pristagare hedras genom en plakett på central plats i
kommunen.
5. Tidpunkten för utdelandet av priserna ändras till att genomföras i samband
med firande av nationaldagen.

9.

Samlad handläggning avseende bidrag till föreningslivet
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2017-10-25, § 174 att bidragshantering
till föreningslivet som handläggs av Socialnämnden överförs till
Kultur- och fritidsnämnden.
Socialnämnden har 2018-05-30, § 69 specificerat att man önskar
överlämna helhetsansvaret för bidragsgivningen med undantag för
bidrag till kvinnojouren.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-05, § 147.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. All bidragshantering som Socialnämnden idag handlägger överförs till
Kultur- och fritidsnämnden undantaget från bidrag gällande kvinnojouren.
2. Totalt överförs 376 500 kronor från Socialnämnden till Kultur- och
fritidsnämnden för år 2018.
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10.

Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten
gällande Skäralid, Ljung, Allarp, Råröd och Ibsberga
Sammanfattning
Länsstyrelsen hr pekat ut ett antal landsbydsorter i kommunen där man
anser att anslutning till kommunalt vatten och spillvattennät ska utföras.
Några av dessa orter är Allarp, Råröd och Ibsberga som ligger i närheten
av Skäralid, Totalt rör det sig om cirka bostadsfastigheter som det bedöms
ekonomiskt rimligt att ansluta inom dessa orter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-05, § 153.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Under förutsättning av att utbyggnaden av Skäralid medfinansieras
av Länsstyrelsen/Nationalparken med utlovade 6,9 mnkr fastställes
verksamhetsområde avseende VA för Skärlid, Ljung, Allarp, Råröd och
Ibsberga.
2. Godkänner etappindelning och tidplan för VA-utbyggnad till AllarpSkäralid enligt nedan:
Etapp 1 - Ljungbyhed-Allarp (påbörjas 2019-05-01, klart 2020-01-01
enligt plan)
Etapp 2 - Allarp-Ibsberga
Etapp 3 - Ibsberga - Ljung

11.

Uppdrag som äldreombud i Klippan
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-27, § 19 att inrätta en funktion som
äldreombud under en provperiod t.o.m. 2013 års utgång, att äldreombudet
arvoderas med helårsarvode motsvarande viceordförande i Socialnämnden (32 760
kr innevarande år 2012) samt att tillsättande av äldreombud beslutas av
Kommunstyrelsen efter nominering från Pensionärsrådet. Uppdraget finansierades
inledningsvis under 2012 med 50 000 kr ur anslaget till Kommunstyrelsens
förfogande. Senare har uppdraget budgeterats inom kansliavdelningens Ansvar
1002 (Politiker KF, KS, partistöd) och Verksamhet 1002 (Kommunstyrelse).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-05, § 167.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige.
1. Uppdraget som äldreombud inrättas permanent och följer mandatperioderna
om fyra år.
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2. Finansiering sker genom ianspråktagande av medel ur Ansvar 1002 (Politiker
KF, KS, partistöd) och Verksamhet 1002 (Kommunstyrelse)
kansliavdelningen.

12.

Samverkansavtal gällande e-arkiv
Sammanfattning
Sedan slutet av 2016 har 15 skånska kommuner genomfört en gemensam
förstudie med avsikt att skapa en organisation som kan tillhandahålla ett
gemensamt e-arkiv (Projekt Scan Arkiv). Genom e-Arkivet kan kommunerna
uppfylla lagstiftningens krav på att tillgodose bevarandet av allmänna
handlingar för framtiden. Kommunerna skapar därtill en rättssäker hantering
av handlingar i hela informationskedjan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-05, § 169.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Godkänna samverkansavtal om ett kommungemensamt e-arkiv med
Lunds kommun.
2. Godkänna att kommunens kostnad för det gemensamma e-arkivet kan förändras
med upp till +/- 10% av kommunens kostnad enligt samverkansavtalets
finansieringsmodell.
3. För ett gemensamt e-arkiv äska 301 000 kr i kompletteringsbudgeten för 2019,
vilket även blir rampåverkande.

13.

Delgivningsärende 2018
Sammanfattning
Beslutsunderlag
Kansliavdelningens sammanställning 2018-09-17.
Förslag till beslut
Delgivningsärende noteras.

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12
kommun@klippan.se
www.klippan.se

264 80 Klippan

0435-28 000

6 (6)

