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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-15 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 
 

Beslutande 

 
Ronny Nilsson (S), ordförande 
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande 
Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Ulf Bengtsson, kommunchef 
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare 
Anders Ottosson, ekonomichef §§ 233-235 
Henry Roos, VD Perstorps Bostäder AB § 232 
Mattias Bjellvi, stadsarkitekt § 236 
Sevil Dagli, planarkitekt § 236 
Kjell Hedenström, samhällsbyggnadschef § 236 
Ulla-Britt Brandin, ordförande byggnadsnämnden § 236 
Hans Stifors, vice ordförande byggnadsnämnden § 236 
 
 
 
 
 

Utses att justera Bo Dahlqvist  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2017-11-15 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

232 – 241 
  

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerare   

  
Bo Dahlqvist 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

  ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2017-11-15 
Datum för anslags uppsättande 2017-11-16 Datum för anslags nedtagande 2017-12-08 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 232 
 
Presentation av förslag på lokalisering  Dnr 2017.198 
 
Henry Roos, VD Perstorps Bostäder AB deltar på sammanträdet 
och presenterar ett förslag på lokalisering av nytt kommunhus. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att tacka för redovisningen. 
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§ 233 
 
Omdisponering av investeringsanslag  Dnr 2017.228 
 
Projekt Stadsparken – Esabvallen (inkl. utegym) 
I investeringsbudget 2017 är budgeterat en kostnad om 760 000 
kronor för projektet Stadsparken – Esabvallen.  
 
Med anledning av behov av att utöka investeringsanslaget från 760 
000 kronor till 860 000 kronor, ska en finansiering av utökningen 
beslutas inom befintlig investeringsbudget. Projektet kommer att 
färdigställas under år 2018. 
 
Projekt korsningen Köpmangatan/Järnvägsgatan 
I investeringsbudget 2017 är budgeterat en kostnad om 2 000 000 
kronor för projektet korsningen Köpmangatan/Järnvägsgatan. 
 
Med anledning av behov av att utöka investeringsanslaget från 2 
000 000 kronor till 3 000 000 kronor, ska en finansiering av 
utökningen beslutas inom befintlig investeringsbudget. Projektet 
kommer att färdigställas under år 2018. 
 
Projekt ny vattenrutschbana vid Ugglebadet 
I investeringsbudget 2017 och 2018 är budgeterat en kostnad om 
totalt 2 500 000 kronor för projektet ny vattenrutschbana vid 
Ugglebadet. 
 
Med anledning av behov av att utöka investeringsanslaget från 2 
500 000 kronor till 3 300 000 kronor ska en finansiering av 
utökningen beslutas inom befintlig investeringsbudget. Projektet 
kommer att färdigställas under år 2018. 
 
Finansiering: 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2017-06-14,   
 
att inte genomföra investeringsprojektet korsningen Centralskolan 
mot korsningen Stockholmsvägen (2 100 000 kronor),   
 
att inte genomföra investeringsprojektet korsningen 
Stockholmsvägen Mölleplatsen Oderljungavägen (1 500 000 
kronor), 
 
att inte genomföra investeringsprojektet Stadsparken (scenen, 
belysning, 2 700 000 kronor), 
 
att inte genomföra investeringsprojektet Centralskolans parkering (3 
200 000 kronor), 
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att gällande investeringsprojektet bättre ändamålsenliga lokal i 
Centralskolans I-byggnad (3 750 000 kronor) lägga in detta i 
kommande förslag till investeringsbudget 2018, 
 
att för år 2017 omfördela 760 000 kronor till investeringsprojektet 
Stadsparken – Esabvallen  
 
att för år 2017 omfördela 945 000 kronor till multisportarena på 
Centralskolan, vilket innebär en total investeringsbudget om 1 445 
000 kronor,  
 
att för år 2017omfördela 300 000 kronor till pendlarparkering vid 
stationen, vilket innebär en total investeringsbudget om 1 300 000 
kronor, samt 
 
att för år 2017 omfördela 60 000 kronor till investeringsprojektet 
gällande belysning Stockholmsvägen från Mölleplatsen till 
Oderljungavägen. 
 
Ovan nämnda omdisponeringar innebär att det finns 3 685 000 
kronor kvar, vilket kan användas som finansiering av de tre nämnda 
projekten. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att för år 2017 omdisponera 100 tkr till projektet Stadsparken – 

Esabvallen (inkl. utegym), vilket innebär en total 
investeringsbudget om 860 000 kronor, 

 
att för år 2017 omdisponera 1 000 000 kronor till projektet 

korsningen Köpmangatan/Järnvägsgatan, vilket innebär en 
total investerings-budget om 3 000 000 kronor, samt 

 
att för år 2017 omdisponera 800 000 kronor till projektet ny 

vattenrutschbana vid Ugglebadet, vilket innebär en total 
investeringsbudget om 3 300 000 kronor, 
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§ 234 
 
Försäkringsupphandling  Dnr 2017.229 
 
Ekonomichefen har tillsammans med Willis AB, 
försäkringsförmedlare, genomfört upphandling gällande försäkringar 
som omfattar, motorfordonsförsäkring, kollektiv 
olycksfallsförsäkring, skadedjursavtal inklusive husbocksförsäkring 
samt sent upptäckt dödsfall, VD och styrelseansvarsförsäkring 
(försäkringen gäller för Perstorp Näringslivs AB) samt 
tjänstereseförsäkring. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att företag 1 utses till försäkringsgivare för 

motorfordonsförsäkring för perioden 2018-01-01 – 2020-12-
31 med möjlighet till årsvis förlängning, dock längst till 
2022-12-31, 

 
att företag 2 utses till försäkringsgivare för olycksfallsförsäkring 

för perioden 2018-01-01 – 2020-12-31 med möjlighet till 
årsvis förlängning, dock längst till 2022-12-31,  

 
att företag 5 utses till försäkringsgivare för 

skadedjursförsäkring inkl. husbocksförsäkring samt sent 
upptäckt dödsfall för perioden 2018-01-01 – 2020-12-31 
med möjlighet till årsvis förlängning, dock längst till 2022-
12-31. Denna försäkring gäller även för Perstorp Näringslivs 
AB.  

 
att företag 7 utses till försäkringsgivare för VD- & 

Styrelseansvars-försäkring för perioden 2018-01-01 – 2020-
12-31 med möjlighet till årsvis förlängning, dock längst till 
2022-12-31. Denna försäkring gäller för Perstorp 
Näringslivs AB,  

 
att företag 8 utses till försäkringsgivare för 

tjänstereseförsäkring för perioden 2018-01-01 – 2020-12-31 
med möjlighet till årsvis förlängning, dock längst till 2022-
12-31. Denna försäkring gäller även för Perstorp Näringslivs 
AB, 

 
att notera att VD för Perstorp Näringslivs AB delegerat till 

kommunstyrelsens arbetsutskott, att ta beslut gällande de 
av bolagets upphandlade försäkringar,  
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att uppdra åt försäkringsmäklare Willis AB att underteckna 

tilldelningsbeslutet, samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
 
Skickas till: 
Ekonomichef 
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§ 235 
 
Fortsatt finansiering av färdtjänsten  Dnr 2017.230 
 
Idag finansieras den överlåtna färdtjänstverksamheten genom att 
de 23 kommunerna, som har överlåtit verksamheten till Region 
Skåne och Skånetrafiken, utger ett bidrag till Region Skåne. 
Bidragets storlek utgår från respektive kommuns kostnad vid 
överlåtelsetillfället, med en årlig indexuppräkning.  
 
Avtalet om färdtjänst har tecknats med en giltighet från 2015-01-01, 
och där parterna var överens om att såväl modell som nivåer borde 
ses över, för att säkerställa grunderna för finansieringen på längre 
sikt. Översynen påbörjades omgående och målsättningen var att 
den skulle vara klar senast 36 månader från avtalsstart, d v s före 
utgången av år 2017. 
 
Kommunförbundet Skåne har samordnat beredningen av denna 
översyn. Ett förslag till finansieringsmodell har arbetats fram av en 
partsammansatt tjänstemannagrupp.  
 
Förslag till avtalstillägg utgör en tillfällig finansierings- och 
fördelningslösning som endast gäller för år 2018, och tillämpas 
under förutsättning att samtliga berörda kommuner accepterar 
avtalstillägget. För Perstorps kommuns del innebär det att bidraget 
för år 2018 minskar med 804 340 kronor. 
 
Arbetet med att eftersträva en långsiktig såväl finansierings- som 
fördelningslösning för år 2019 och framåt fortsätter. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta, 
 
att godkänna förslag till ”Tillägg till Överenskommelse om 

fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt lag om 
färdtjänst och lag om riksfärdtjänst”, samt 

 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson att 

underteckna avtalstillägget. 
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§ 236 
 
Översiktsplan 2030, redovisning av samråd  Dnr 2017.157 
 
Stadsarkitekt Mattias Bjellvi redovisar utfallet av genomfört samråd 
gällande Översiktsplan 2030. Medverkar i redovisningen gör även 
byggnadsnämndens presidium, samhällsbyggnadschefen samt 
planarkitekten. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att tacka för redovisningen 
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§ 237 
 
Kommunchefen informerar  Dnr 2017.7 
 
Kommunchefen informerar om pågående verksamhet såsom bland 
annat: 
Nyordning till vis del gällande innehållet i kallelser, pågående arbete 
gällande IT-driftsorganisationen, kommande ny teknik i 
sammanträdeslokalerna, arbetet som pågår med att hitta ny 
arrendator till Bälinge Camping, arbetsmarknadsenhetens 
utveckling samt möte med revisionen angående näringslivsfrågor 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att tacka för informationen. 
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§ 238 
 
Kommundirektörsinstruktion  Dnr 2017.231 
 
Ordförande informerar om att en kommundirektörsinstruktion som 
kommunstyrelsen behöver fatta beslut om kommer att hanteras på 
kommunstyrelsen i december. Instruktionen har tagits fram i 
samverkan med 6K. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 239 
 
Inbjudningar 
 
Sveriges byggindustrier: Infratoppmöte med sund konkurrens och 
prioriteringar i fokus, 12 januari 2018, kl. 08.30 Hässleholm 
Länsstyrelsen Skåne: Tillsammans mot brott, 7 december, kl. 09.30 
Lund 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera att ordförande deltar på Länsstyrelsens 

konferens, samt 
 
att arbetsutskottet och kommunchefen deltar på 

infratoppmötet. 
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§ 240 
 
Meddelanden 
 
Medelpunkten: Protokoll 171017 
Förvaltningsrätten: Dom, laglighetsprövning ang 
parkeringsövervakning 
Länsstyrelsen Skåne: Angående begravningsombudens årsberättelser 
för verksamhetsåret 2016. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera meddelandena 
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§ 241 
 
Övrigt ärende, Ugglebadet  Dnr 2017.232 
 
Bo Dahlqvist (PF), har fått information om att ordningen emellanåt 
lämnar en del att önska på Ugglebadet både vad gäller besökare 
som inte följer ”normalt uppförande” samt vad gäller städningen i 
lokalerna. Ärendet diskuteras. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra till kommunchefen att hantera ärendet. 

 


