
1 (7) 
 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-18 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.20 
 

Beslutande 

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

Övriga deltagande Ulf Bengtsson, kommundirektör 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
Anders Ottosson, ekonomichef § 62 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Bo Dahlqvist  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2018-04-18 kl. 09.30 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

62 – 67 
  

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerare   

  
Bo Dahlqvist 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2018-04-18 
Datum för anslags uppsättande 2018-04-18 Datum för anslags nedtagande 2018-05-10 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  

 
 Cecilia Håkansson 
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§ 62 
 
Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna 
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen från år 2019  
Dnr 2017.230 
 
För att lösa finansieringen år 2018 tecknades en tillfällig 
överenskommelse som i princip innebar en prolongering av befintlig 
lösning, där det sammanlagda bidraget från kommunerna räknades 
upp med index men i övrigt lämnades oförändrat. Fördelningen av 
kostnaden mellan kommunerna förändrades till, att mer spegla den 
faktiska fördelningen av kostnaderna mellan kommunerna. Det 
innebar att vissa kommuner fick betala ett högre bidrag medan 
andra fick betala ett lägre. För Perstorps kommuns del innebär det 
att bidraget för år 2018 minskade med 804 000 kronor. 
Överenskommelsen börjar gälla från den 1 januari 2019, och 
remissvar med eventuella synpunkter ska lämnas senast den 7 maj 
2018 till Skånetrafiken. 
 
I syfte att bereda frågan har av respektive ”hörn” i Skåne utsetts 
representanter, vilka kring mitten av april månad kommer att delge 
samtliga berörda kommuner sina synpunkter på förslag till 
överenskommelse om fortsatt finansiering av färdtjänsten. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att avvakta den av Kommunförbundet Skåne utsedda 

beredningsgruppens synpunkter, samt  
 
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott fatta beslut i 

ärendet 
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§ 63 
 
Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Medelpunkten  
Dnr 2018.68 
 
Kommunalförbundet Medelpunkten har inkommit med 
årsredovisning för 2017. Tillsammans med årsredovisningen har 
inkommit revisionsberättelse och granskningsrapport. Fullmäktiges 
ställningstagande om ansvarsfrihet ska avse kommunalförbundets 
direktion i sin helhet. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att godkänna årsredovisningen för Kommunalförbundet 

Medelpunkten för år 2017, samt 
 
att bevilja direktionen ansvarsfrihet. 
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§ 64 
 
Kommundirektören informerar  Dnr 2018.9 
 
Kommundirektören informerar om arbetet som pågår, bland annat: 
Genomfört möte med representanter för Perstorps Industripark 
gällande eventuell samverkan inom räddningstjänsten 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 65 
 
Inbjudningar 
 
KEFU: Demokratins utmaningar: 2018-05-29, Lund kl. 08.30-16.00 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera inbjudningen 
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§ 66 
 
Meddelanden 
 
Medelpunkten: Protokoll 2018-02-28, 2018-03-28 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera meddelandet. 
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§ 67 
 
Övrigt ärende, parlamentarisk grupp 
 
Bo Dahlqvist frågar om planeringen gällande de ärenden som 
hanteras av parlamentarisk grupp inför valet. Ärendet diskuteras. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen 
 


