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Sammanträdesdatum
Paragrafer

2015-09-23

157-162

Plats och tid

Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.35

Beslutande

Kerstin Persson (S), ordförande
Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande
Johan Pettersson (S)
Hans-Bertil Sinclair (M), tjg ersättare för Kenneth Dådring (M)
Tommy Cedervall (FP), tjg ersättare för Bodil Andersson (KD)

Övriga närvarande

Charlotta Gudmundsson (S), ej tjg ersättare
Boris Svensson (S), ej tjg ersättare
Jörgen Bjerknäs (MP), ej tjg ersättare
Eva Larsson, kommunsekreterare
Hans-Åke Lindvall, kommundirektör
Lars-Åke Svensson, kanslichef
Jan Tingecz, ekonomichef
Leif Olsson, Skånetrafiken
Mats Ohlsson, Skånetrafiken
Mia Hagen, Skånetrafiken
Magnus Tenghagen, Ljungbyhed Air

Utses att justera

Hans-Bertil Sinclair

Justeringens plats
och tid

Kommunledningsförvaltningen 2015-09-28

Sekreterare
____________________________________________
Eva Larsson
Ordförande
____________________________________________
Kerstin Persson
Justerare
____________________________________________
Hans-Bertil Sinclair

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Klippans kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2015-09-23
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uppsättande
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunledingsförvaltningen i Klippan

Underskrift

Eva Larsson

Datum för anslags
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Innehållsförteckning:
§ 157 Kurser och konferenser 2015
§ 158 Tema-Au 2015 angående Skånetrafikens framtidsplaner
§ 159 Tema-Au 2015 angående Ljungbyhed Air
§ 160 Upphandling av miljökontroll avseende sanering av Klippans Läderfabriketapp 3
§ 161 Utvärdering av införande av läsplattor
§ 162 Redovisning av motioner 2015
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§ 157
Kurser och konferenser 2015
KS 2015.0007.000

Ärendet
Följande kurser och konferenser föreligger.
Landskrona stad - Från Lödde via Landskrona till Birmingham, inkluderande tillväxt
i Skåne!, Landskrona 2015-11-03.
Polisen - Samverkansarbete och utveckling av medborgarlöften,
Ronneby 2015-10-07.
Kommunförbundet Skåne - Skånskt bostadsforum, Malmö 2015-11-20.
Länsstyrelsen i Skåne län - Välkommen att diskutera vattenråden i framtiden!,
Malmö 2015-11-12.
Beslutsunderlag
Kurser och inbjudningar.
Arbetsutskottets beslut
1. Godkänner deltagande i Samverkansarbete och utveckling av medborgarlöften i
Ronneby 2015-10-07 för Hans-Bertil Sinclair.
2. Godkänner deltagande i Skånskt bostadsforum i Malmö 2015-11-20 för Johan
Pettersson.
_____
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§ 158
Tema-Au 2015 angående Skånetrafikens framtidsplaner
KS 2015.0978.106

Ärendet
Leif Olsson, Mats Ohlsson och Mia Hagen, Skånetrafiken, informerar bl.a. om
Skånetrafikens framtidsplaner avseende buss- och tågtrafik till och från Klippan.

Information lämnas om att linje 528 nyligen införts med fem dubbelturer/dag.
Under perioden juni- augusti har 160 resor gjorts. Önskemål framförs om att linjen
behöver marknadsföras.
Arbetsutskottet framför även önskemål om att utreda behov av utökad sträckning
från norr till söder genom Klippans kommun vad gäller trafik mot Lund.
I övrigt diskuteras rälsövergång, järnvägsområdet samt busslinje 510 och 520.
Arbetet med utökning av parkeringsplatser i anknytning till stationen fortsätter.

Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 159
Tema-Au 2015 angående Ljungbyhed Air
KS 2015.0991.000

Ärendet
Magnus Tenghagen, Ljungbyhed Air, informerar om verksamheten och dess syfte.
Ljungbyhed Air är ett skandinaviskt samarbete för luft och flyg som bildades
senhösten 2012. Här ingår idag engagerade partners och medlemmar från
flygindustrin, Peabkoncernen, Klippans kommun, Trafikflyghögskolan vid Lunds
universitet och Region Skåne.
Ljungbyhed Air skapar förutsättningar för utbildning, forskning och nya
verksamheter inom luft och flyg.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 160
Upphandling av miljökontroll avseende sanering av Klippans
Läderfabrik- etapp 3
KS 2012.0074.430

Ärendet
I samverkan med projektören Structor har projektledningen tagit fram
förfrågningsunderlag avseende miljökontroll vid sanering av Klippans Läderfabrik.
Saneringen genomförs enligt tidigare presentation i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kostnaderna för miljökontroll beräknas till ca. 5,3 Mkr. I dessa kostnader ingår
miljökontrollant på plats, rapportering samt analyskostnader. Större delen av
kostnaderna fördelas relativt jämnt över åren 2016-2018, mindre kostnader beräknas
uppstå 2019.
Kostnaderna för miljökontrollen finansieras genom bidraget från Naturvårdsverket
på 107 Mkr som beviljades enligt beslut 2014-03-24. I detta bidrag ingår även
förberedelser, saneringsentreprenad, mottagning av massor, projektledning,
kontrollprogram m.m.
Kommunens beställarombud för miljökontrollen är Monica Johansson.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta om igångsättandet av
upphandlingen. Att anta kvalificeringskrav och utvärderingskriterier samt att
ge i uppdrag till kommunstyrelsens ordförande att fatta beslut om tilldelning.
Beslutsunderlag
Projektledare Monica Johanssons skrivelse 2015-09-11.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Godkänner igångsättande av upphandling av miljökontroll avseende sanering av
Klippans Läderfabrik.
2. Antar kvalificeringskrav och utvärderingskriterier.
3. Uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att fatta beslut om tilldelning.
_____
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§ 161
Utvärdering av införande av läsplattor
KS 2015.0094.005

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-11 § 18 att godkänna att sammanträdesportalen introduceras för Arbetsutskottets ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsen beslutade även att utvärdera införandeprojektet med avsikt att därefter
introducera sammanträdesportalen även för Kommunstyrelsens ledamöter och
ersättare.
Sammanträdeshandlingarna till Arbetsutskottets sammanträden har sedan våren
2015 enbart publicerats digitalt för de förtroendevalda. Under augusti månad
har Arbetsutskottets förtroendevalda haft möjlighet att yttra sig kring
införandeprojektet.
Det praktiska arbetet med implementeringen inleddes med information för att
följas upp med utbildning i grupp (särskilt sammanträde). IT-pedagog har
genomfört utbildningen och varit närvarande vid kommande sammanträde.
Därutöver har kommunstyrelsens sekreterare under hela implementeringen
löpande bistått enskilda med stöd.
Efter samråd med it-avdelningen har en modell av läsplatta köpts in till samtliga
ledamöter i Arbetsutskottet för att på så sätt underlätta inlärning och det praktiska
användandet inför och under sammanträdet.
Även om huvuddelen av framförda synpunkter är positiv och markerar en
klar önskan att även i framtiden få handlingar digitalt belyses nedan
särskilt negativa synpunkter som kommit fram och vidtagna åtgärder.
Det efterfrågas bättre introduktion, utbildning och särskilt i samband med första
sammanträdena då man börjar arbeta med tekniken i skarpt läge. Det efterfrågas även
möjlighet att kunna koppla upp sig mot ex. projektor eller smartboard vilket inte
fungerar med den modell av läsplatta som köpts in. Kommunledningsförvaltningen
bör tillsammans med it-avdelningen utreda vilken modell av läsplattor som är mest
optimal utifrån behov av funktionalitet.
Nedanstående synpunkter har kommit in till kansliet.
• Bättre introduktion och uppföljning. Bäst är om det sker i samband med möte.
Skulle idag välja en modell som kan kopplas direkt till skrivare för att göra det
enkelt att skriva ut dokument. I övrigt smidigt med den nya tekniken.
• Mina synpunkter är positiva. Använder läsplattan mycket och vill inte ha papper
mer. Har dock haft lite problem med att det är en Samsung. Det är lite annorlunda.
T.ex. när man ska skriva väljer den helt fel ord och jag vet inte hur man tar bort
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det så kallade hjälpmedlet. Skulle också vilja använda mig av Office-programmet.
Jag skrev ett dokument med_hancom office och det gick inte att öppna utan att
spara om på en annan dator.
• Vad gäller handlingar är det perfekt. Det är lätt att ladda ner och lätt att följa med
i handlingarna. Börjar även få kläm på hur man antecknar och stryker under och
gör bokmärken i handlingarna.
• Det är bra. Mer kunskap om plattan.
• Jag tycker det fungerar strålande bra! Däremot så finns ibland lite brister i
underlagen! T.ex. är ärendetexten felaktig ibland i försättsbladet på
ärendena som inte alltid stämmer med ärendetexten i dagordningen.
Vid något tillfälle kom handlingen till ärendet före ärenderubriken.
• Drar mig för att nyttja plattan då jag upplever att nedladdningen av
dokument är mycket besvärligt och krångligt. Så besvärande att jag inom
kort kommer att återlämna läsplattan. Ett system att jämföra med, är
Regionens lösning via applikation som är betydligt mer användarvänlig
och logisk.
• Bra med den lösningen jag har (platta med separat tangentbord). Tycker att
portalen är helt ok och det har fungerat bra i stort sett hela tiden.
Åtgärd:
Introduktion och utbildning bedöms varit bra men behovet av utbildning torde
variera mellan individer.
Det påtalas problem avseende användandet av tekniken (läsplattan) och dess
programvaror/applikationer. Ledamöter har olika erfarenheter och använder sig av
olika teknik, märken i arbete, vardag vilket gör att det finns ett behov av ITpedagogik.
Åtgärd:
I denna del behövs ytterligare underlag för att bedöma behovet av IT-pedagogik som
torde variera från individ till individ.
Det påtalas att det i vissa fall kan föreligga brister i underlag såsom diskrepanser
mellan ex ärendetext i försättsblad och på ärenden.
Åtgärd:
Det digitala mediet ställer än högre krav på kvalitet och att exempelvis koppling av
ärenden med rubriker görs på ett genomtänkt sätt. Kansliets interna handläggning
kan säkerligen behöva förbättras vilket underlättas av att brister påtalas.
Signatur justerare
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Även om majoriteten av ledamöter och ersättare är positiv så har även någon påtalat
att man upplevt nedladdning av dokument som mycket besvärlig och krånglig.
Åtgärd:
Att med berörd gå igenom varför nedladdning av dokument upplevs som besvärligt
och krångligt då det inte tycks avspegla den allmänna uppfattningen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens skrivelse 2015-09-18.
Arbetsutskottets beslut
1. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att med hänsyn till vad som
framkommit vid utvärderingen börja arbetet med att introducera sammanträdesportalen för Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
2. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utreda och återkomma med förslag
om finansiering av läsplattor.
3. Noterar i övrigt utvärderingen.
_____
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§ 162
Redovisning av motioner 2015
KS 2015.0198.101

Ärendet
Kommunkansliet har sammanställt redovisning av motioner vars beredning ännu inte
slutförts.
Beslutsunderlag
Kommunkansliets sammanställning 2015-09-23, bilaga Au § 162/15.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Informationen noteras.
_____
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