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§ 52
Kurser och konferenser
Ärendet
Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger.
Hässleholms kommun- Biogaspotential, Hässleholm 2014-02-26.
Beslutsunderlag
Kursinbjudningar.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 53
Kundtjänst
KS 2012.1011.012

Ärendet
Projektledare Fredrik Norén har inkommit med statusrapport enligt nedan.
Under hösten 2013 har kundtjänstprojektets arbete kretsat kring att fatta olika
strategiska beslut om hur utformningen av kundtjänsten skall se ut. Under våren
handlar arbetet främst om att utföra dessa beslut. Projektet går allt mer från en
strategisk till en operativ fas.
Ombyggnation av entré/reception går enligt tidsplan och inom fattade ekonomiska
ramar. Inflyttning i nya lokaler planeras till början av april.
Under februari och mars går kundtjänstpersonalen på utbildningar/studiebesök i
kommunens olika verksamheter. Uppbackning sker då av resurser internt samt från
Åstorps växel.
I samband med uppstarten av kundtjänst kommer vissa ändringar av telefonin att
göras. Externa samtal till interna anknytningar där tjänstemannen inte svarar, är
upptagen eller har telefonen inställd på möte, kommer automatiskt att ”studsa” till
kundtjänst. Fler medborgare kommer få ett personligt bemötande och i viss mån även
få sitt ärende löst i kundtjänst.
Kundtjänst kommer att hantera kommun@klippan.se. I samband med uppstarten av
kundtjänst ska kommunledning@klippan.se införas och skötas av Kansli, den nya
mailen ska bland annat vara till för den politiska administrationen.
kommun@klippan.se ska i högra grad användas som en extern kanal in till
kommunen.
Det sker ingen gallring av kontaktinfo på hemsidan, däremot kommer kontaktinfo till
kundtjänst att presenteras tydligt och genomgående på hemsidan medan övrig
kontaktinfo trycks ner några steg i hemsidans struktur.
Invigning av kundtjänst/entré sker onsdagen 23 april kl. 13.00-13.30. Hans-Åke
Lindvall och Kenneth Dådring invigningstalar och det bjuds på kaffe och kaka.
Ett specifikt ärendesystem till kundtjänst är upphandlat och implementeringen är
påbörjad. Systemet ska användas till att logga inkomna ärenden och kunna skicka
vidare ärenden till tjänstemän på förvaltning.
Under våren besöker projektet cirka tio olika föreningar i kommunen för att
informera om kundtjänst samt ta upp intresseanmälan för att delta i framtida
medborgardialogevent. Det kommer även ske en del marknadsföringsinsatser i
samband med uppstarten av kundtjänst.
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När kundtjänst går från projekt till förvaltning ska det fortfarande vara en
värdestyrning av verksamheten enligt skissen nedan:

Det fullständiga tjänstepaketet kan sammanfattas på följande sätt:
 Samtliga ärendetyper på nivån 1-2.
 Ungefär 20 olika ärendetyper på nivån 3-4.
 Hantera av olika it-system, bland annat Extens, Future, Geosecma, Platina.

Projektets arbete kan följas på Kundtjänstbloggen och nås på:
http://www.klippan.se/kommunpolitik/kundtjanstbloggen.6992.html
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En slutrapport och utvärdering av projektet ska presenteras i samband med
projektstängning.
Beslutsunderlag
Projektledare, Fredrik Noréns statusrapport 2014-03-03.
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.
_____
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§ 54
Cirkulationsplats vid Storgatan-Vedbyvägen
KS 2013.0861.310

Ärendet
Teknisk chef, Björn Pettersson redovisar aktuellt läge avseende cirkulationsplatsen vid Storgatan-Vedbyvägen, ”Preemkorset” och lämnar nedan förslag
på det fortsatta arbetet.
I oktober i fjol informerade om hur cirkulationsplatsen kan utformas.
Vidare informerades om att byggnadsarbetet påbörjas direkt genom att
själva rondellen anläggs. Skälet var att det uppfattades fördelaktigt för
statsbidrag att arbetet startade under 2013.
Eftersom cirkulationsplatsen blir upphöjd i förhållande till anslutande
gator återstår det självfallet en hel del beläggningsarbeten. Dessförinnan
ska kantsten sätt om och större refuger byggas. Även gatubelysningen
behöver förnyas.
Nämnda arbeten är nu sammanställda och beskrivna i ett underlag för
att ta in anbud. Med tanke på projektets begränsade storlek och att
platsen har givna förutsättningar kan en totalentreprenad vara lämplig.
Upphandlingsformen bör vara förenklad upphandling och, efter
uppfyllande av en rad kompetenskrav, tilldelas till anbudsgivare med
lägst pris.
Tekniska förvaltningen föreslår Arbetsutskottet få påbörja upphandling
av behövlig entreprenad för att slutföra byggandet av cirkulationsplats i
korsningen Storgatan – Vebyvägen. Upphandlingen får slutföras och så
även projektet, om byggnadsarbetet kan bedrivas inom budget.
Beslutsunderlag
Teknisk chef, Björn Petterssons skrivelse 2014-03-05.
Arbetsutskottets beslut
1. Godkänner att teknisk förvaltning får påbörja upphandling av behövlig
entreprenad för att slutföra byggandet av cirkulationsplats i korsningen
Storgatan – Vedbyvägen.
2. Upphandling får genomföras och så även projektet om byggnadsarbetet
slutförs inom ramen för budget.
_____
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§ 55
Handikapparkering Norra Skolgatan
KS 2014.0179

Ärendet
Arbetsutskottet diskuterar behov av ytterligare handikapparkering längs Norra
Skolgatan. Om behov föreligger får teknisk förvaltning även utreda möjligheterna
till anläggande och lämplig placering.
Arbetsutskottets beslut
Uppdrar åt teknisk förvaltning att utreda behov av ytterligare handikapparkering
längs Norra Skolgatan.
_____
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§ 56
Remiss ny regional utvecklingsstrategi
KS 2014.0053.106

Ärendet
Region Skåne har sedan våren 2012 arbetat med att ta fram en ny regional
utvecklingsstrategi. Förslag till Skånes regionala utvecklingsstrategi utgörs av Det
öppna Skåne 2030 där fem prioriterade ställningstagande presenterar ett antal
delstrategier och mål. Plangruppen har yttrat sig enligt nedan.
Klippans kommun har möjlighet att lämna synpunkter på Region Skånes förslag till
ny regional utvecklingsstrategi. Strategin har arbetats fram av Region Skåne sedan
våren 2012 och målsättningen är att den ska beslutas av regionstyrelsen och
regionfullmäktige i juni 2014. Ambitionen har varit att åstadkomma en ökad samsyn
hos de skånska aktörerna kring en målbild för Skåne 2030, med tydligare
prioriteringar och mål samt ökat fokus på konkreta insatser. Utvecklingsstrategin
presenterar en målbild om ”Det öppna Skåne 2030” och identifierar fem prioriterade
ställningstaganden som bedöms vara avgörande för att nå målbilden. Till de fem
prioriterade ställningstagandena kopplas ett antal delstrategier som ytterligare ska
konkretisera önskad utveckling och behov av åtgärder. För varje prioriterat område
identifieras även ett antal mål för 2030.
De fem prioriterade ställningstaganden är:
 Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet
 Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor
 Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur
 Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster
 Skåne ska vara en globalt attraktiv region
Plangruppen har tagit del av förslaget och föreslår kommunstyrelsen att lämna
nedanstående yttrande.
Det är ett tilltalande och ambitiöst arbete som dock kan behöva konkretiseras
ytterligare för att bli ett verkligt värdefullt arbetsverktyg för Klippans kommun.
Exempelvis kan delstrategier och mål ges en tydligare koppling till varandra och de
aktörer som anses mest betydelsefulla för de olika delarna exemplifieras. En
beskrivning av hur målen kommer att följas upp och vem som ansvarar för
genomförande och uppföljning skulle även underlätta förståelsen av hur
utvecklingsstrategin kan komma att användas.
Det är viktigt att regionen är samstämmig och tydlig kring större projekt av regional
betydelse. I frågan om en ny fast förbindelse över Öresund bör det då inte råda något
tvivel om att Skåne i första hand ser en utveckling av en fast förbindelse mellan
Helsingborg och Helsingör. Klippans kommun anser också att det är viktigt att
Ängelholm- Helsingborg airport lyfts upp som en viktig länk till omvärlden.
Om slutprodukten förtydligas och konkretiseras kan den bli ett utmärkt underlag för
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diskussioner om framtida visioner, strategier och mål både inom Klippans kommun
men också i de samarbeten där vi verkar.
Beslutsunderlag
Region Skånes skrivelse med remissförslag- Det öppna Skåne 2030
bilaga a Au § 56/14.
Skåne Nordväst yttrande 2014-03-05 bilaga b Au § 56/14.
Plangruppens yttrande 2014-01-31.
Arbetsutskottets beslut
Antar Plangruppens yttrande som eget remissvar till Region Skåne.
_____
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§ 57
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL)
KS 2014.0018.024

Ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag
till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för
att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter
valet 2014 eller senare. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte
innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre
bestämmelser/reglementen för förtroendevalda.
I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att
kommunen beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga.
Beslutsunderlag
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 13:75, 2013-12-17 bilaga Au § 57/14.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Antar bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL) med följande ändring av bestämmelser om omställningsstöd för
förtroendevalda 4 § 6 st ”Det första årets utbetalning av ekonomiskt
omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomster. De två följande åren
undantas årligen två prisbasbelopp från samordning”.
2. För Kenneth Dådring och Kerstin Persson som tillträtt uppdrag på heltid eller
betydande del av heltid (årsarvoderade eller begränsat årsarvode) före den
1 januari 2015 gäller alltjämt förmåner enligt äldre bestämmelser såsom
PBF-KL, PRF-KL för tid såväl före som efter den 1 januari 2015.
Kenneth Dådring (M) och Kerstin Persson (S) lämnar sammanträdeslokalen och
deltar ej i beslutet med hänsyn till jäv.
_____
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§ 58
Ärendehantering enligt förvaltningslagen
KS 2014.0180

Ärendet
Arbetsutskottet diskuterar rättssäker ärendehantering enligt förvaltningslagen.
Arbetsutskottets beslut
Diskussionen noteras.
_____
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§ 59
Drift av friluftsbaden sommaren 2014
KS 2014.0109.820

Ärendet
Kommunens friluftsbad i Östra Ljungby och Ljungbyhed bedöms, efter besiktning av
kommunens fastighetschef Lennart Nordström, chefen för bad- och friskvård Arne
Eliasson samt Kultur- och fritidsförvaltningens driftgrupp, vara i behov av viss
upprustning för att kunna vara i drift sommaren 2014.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden § 12.
Yrkande
Bengt Svensson (M) yrkar på att anslå medel för viss upprustning av friluftsbaden,
dock max 185 000 kronor.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
1. Anslår medel för viss upprustning av friluftsbaden för sommarsäsongen 2014,
kostnaden får uppgå till maximalt 185 000 kronor.
2. Finansieras genom Kommunstyrelsens anslag till förfogande. Därefter kvarstår
619 000 kronor av Kommunstyrelsens anslag till förfogande.
_____
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§ 60
Motion om kostnadsfria trygghetslarm för alla pensionärer- Svar
KS 2013.1245.776

Ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med motion angående kostnadsfria trygghetslarm för pensionärer boende i kommunen.
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige avslå motionen.
Beslutsunderlag
Christian Hendlertz (SD) m.fl. motion 2013-11-06, bilaga a Au § 60/14.
Protokollsutdrag Socialnämnden § 41, bilaga b Au § 60/14.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen avslås.
_____
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§ 61
Motion om att få en bättre insyn och förståelse för projekt- Svar
KS 2013.0646.012

Ärendet
Kristdemokraterna har 2013-05-27 inkommit med motion angående möjlighet att få
en bättre insyn och förståelse för projekt som drivs i kommunen och på så sätt få en
bättre överblick kring projektens status och måluppfyllelse.
Kanslichef Lars- Åke Svensson har svarat på motionen och yttrar sig enligt nedan.
Bodil Andersson, Ann-Sofi Karlsson, Bert-Inge Karlsson och Anders
Johansson (samtliga KD) har lämnat in motion 2013-05-27 vari de före
slår att de projekt som finns i förvaltningarna och nya projekt ska redo
visas med ett projektmål, projektplan och effektmål av projektet, det ska
vara en ekonomisk redovisning med samma tidsplan som projektet och
översyn av vilka kostnader det innebär för nämnd i fall projekt permanentas.
I kommuner kan beteckningen projekt förekomma avseende interna
utredningar/arbete inom ramen för befintliga organisationer för att
uppnå beslutade mål inom ramen för befintlig budget (genomförande av
en plan). Ett projekt är dock inte individuellt arbete i grupp eller ett
uppdrag med färdiga lösningar som ska genomföras. Vad som utgör
projekt är särskilt tillsatta organisationer med personer som vanligtvis
inte arbetar tillsamman och som till sitt förfogande har definierbara
resurser. Organisationen ska vidare arbeta för att uppnå ett bestämt mål
inom en viss tidsram som kan delas in i tre faser; förberedelse, genomförande och avslutning. Om en verksamhet bedrivits i projektform och
således permanentas utgör det inte längre ett projekt utan ingår som en
av nämndens/förvaltningens löpande verksamhet. Exempel på projekt i
kommunen är ”projekt Läderfabriken”, ”Projekt Kundtjänst”.
Klippans kommun har tagit fram en projektmodell som innebär att vissa formella
krav ställs på genomförda projekt. Enligt modellen ska alla projekt ha styrgrupp,
projektgrupp och projektledare. Styrgruppens roll är att starta och avsluta projekt
samt att ansvara för projektets personella och ekonomiska resurser. Alla
projektledare är ansvariga för att upprätta projektplan och slutredovisning till
styrgruppen.
Respektive nämnd har ansvar för den s.k. interna kontrollen vilket innebär
ett ansvar för se till att verksamhet bedrivs i enlighet med mål och
riktlinjer. En del av arbetet med den interna kontrollen är att följa förvaltningens
verksamhet för att förvissa sig om att den bedrivs på ett tillfredsställande sätt.
Detta ansvar omfattar projekt som bedrivs inom respektive nämnds/förvaltnings
ansvarsområde. Respektive nämnd äger således redan genom befintlig lagstiftning
såväl skyldigheten som rätten att ställa krav på respektive förvaltning att redovisa
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projekt, deras innehåll och eventuella framtida konsekvenser (jfr 6 kap 7 §
kommunallagen).
Beslutsunderlag
Bodil Anderssons (KD) m.fl. motion 2013-05-27 bilaga § 61/14.
Kanslichef, Lars- Åke Svenssons svar 2014-02-18.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Med yttrande enligt ovan anses motionen besvarad.
Ann-Sofie Karlsson (KD) deltar ej i beslutet.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

16 (17)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida

17 (17)

Sammanträdesdatum

2014-03-12

§ 62
Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts
KS 2014.0106.101

Ärendet
Kommunkansliet har sammanställt redovisning av motioner vars beredning ännu inte
slutförts.
Beslutsunderlag
Kommunkansliets sammanställning 2014-03-03 bilaga § 62/14.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
Noterar informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

