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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-28 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.00 
 

Beslutande 

 
Ronny Nilsson (S), ordförande 
Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 
Bengt Marntell (C ), ersättare 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Ulf Bengtsson, kommundirektör 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
Ida del Olmo, bredbandssamordnare § 97 
 
 
 
 

Utses att justera Bo Dahlqvist  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2018-06-28  kl. 10.15 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

97 – 103 
  

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerare   

  
Bo Dahlqvist 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2018-06-28 
Datum för anslags uppsättande 2018-06-28 Datum för anslags nedtagande 2018-07-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  

 
 Cecilia Håkansson 
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§ 97 
 
Samverkansavtal gällande bidragsmodell för 
bredbandsutbyggnad  Dnr 2018.162 
 
FABS/Region Skåne har i samråd med kommunala företrädare 
(bredbandssamordnare el. dyl.) samt operatörer/entreprenörer tagit 
fram ett samverkansavtal enligt en ny bidragsmodell. 
Samverkansavtalets syfte är att skapa ett regionalt samarbete för 
att eliminera de ”vita fläckarna”. 
 
En ny modell för  bidrag har tagits fram som innebär att alla 
kommuner (förutom de som redan fått heltäckande bidrag för hela 
landsbygden och därmed inte kan söka mer stödpengar ) kommer 
kunna erhålla stöd vid denna modells genomförande.  
 
Bidragen syftar till att stimulera utbyggnaden av fiber i områden 
som annars riskerar att bli ”vita fläckar”. 
 
För att modellen ska antas måste en majoritet av Skånes 
kommuner underteckna avtalet. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att godkänna förslaget till samverkansavtal, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna 

detsamma 
 
 
Skickas till: 
Bredbandssamordnare 
Region Skåne 
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§ 98 
 
Kommundirektören informerar  Dnr 2018.9 
 
Kommundirektören informerar om pågående verksamhet såsom: 
Kommande förhandlingar med fastighetsägaren till det befintliga 
kommunhuset och statsbidrag för att arbeta mot segregation,  
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 99 
 
Information om förslag till samverkansavtal för gemensamt e-
arkiv  Dnr 2017.249 
 
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 ScanArkiv). 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. 
 
Projekt ScanArkiv har utrett olika samverkansformer och 
rekommenderat bildandet av ett kommunalförbund. Då några 
kommuner varit tveksamma till den föreslagna 
samverkanslösningen har projektets styrgrupp försökt hitta en 
mindre omfattande samverkansform. En samverkan genom ett så 
kallat samverkansavtal är nu det spår som styrgruppen för projektet 
ser som den möjliga vägen framåt.  
 
Samverkansavtalet innebär att kommunen fortsatt är 
arkivmyndighet och ägare av sin information och behåller eventuell 
befintlig arkivpersonal. Samverkan renodlas till att vara kring e-
arkivet, men innebär indirekt en förstärkning av det strategiska 
arkivarbetet t.ex. kring styrdokument, då den gemensamma 
förvaltningen kommer att arbeta med dessa frågor. 
 
Den beräknade budgeten är framräknad till en årlig kostnad på 
drygt 7,3 mkr och avser det gemensamma e-Arkivet i full drift och 
samtliga 15 kommuner inräknade. Budgeten innehåller en stor 
osäkerhetsfaktor med avseende på kostnaden för själva systemet. 
Det är först vid den faktiska upphandlingen av e-Arkivet och de 
anbud som inkommer som det går att få mer konkreta siffror. Lunds 
kommun föreslår därför att kommunstyrelsen i respektive aktuell 
kommun godkänner att kostnaden enligt finansieringsmodellen kan 
förändras med +/- 10 %. För Perstorps del beräknas den årliga 
kostnaden bli 145 763 kronor +/- 10 %. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 100 
 
Anmälningsärenden  Dnr 2018.161 
 
Följande delegationsbeslut har inkommit: 
Ordförandebeslut gällande avtal om tjänsteman i beredskap 
Avslutade bostadsanpassningsärenden 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera besluten gällande avslutade 

bostadsanpassningsärenden 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera ordförandebeslutet 
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§ 101 
 
Inbjudningar 
 
Ingen inbjudan är inkommen 
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§ 102 
 
Meddelanden 
 
SMFO: Protokoll 2018-06-12 
Nårab: Protokoll 2018-05-25 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera meddelandena 
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§ 103 
 
Övrigt ärende, Attefallshus på torget 
 
Bo Dahlqvist (PF), undrar var initiativet om Attefallshusen på torget 
kommit ifrån. Ärendet diskuteras. 
 

 


