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§ 265 
 
Förslag till samverkan Pågatåg Nordost  Dnr 2014.374 
 
Från Göran Svärd, projektledare Pågatåg Nordost, har 
inkommit ett förslag på fortsatt utveckling av pågatåg nordost. 
Projektet avslutas i december 2014 men ett antal av de 
inblandade kommunerna har tagit upp frågan om en fortsättning 
av samarbetet. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att ställa sig positiv till att ingå i en framtida samverkan. 
 
 
Delgivning 
Göran Svärd, Pågatåg Nordost 
Ekonomichef 
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§ 266 
 
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning   
Dnr 2014.375 
 
Förslag finns att ändra kommunfullmäktiges arbetsordning 
(antagen 2011) gällande Valberedning § 34. Den nuvarande 
lydelsen i paragrafen lyder bland annat ”Valberedningen består 
av 7 ledamöter och lika många ersättare”. 
 
Detta föreslås ändras till ”Valberedningen består av 1 ledamot 
samt 1 ersättare från varje parti i fullmäktige”. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att den nuvarande lydelsen i paragrafen 34 i 

kommunfullmäktiges arbetsordning ändras till 
”Valberedningen består av 1 ledamot samt 1 ersättare 
från varje parti i fullmäktige”. 
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§ 267 
 
Förändring av antal förtroendevalda i Byggnadsnämnden  
Dnr 2014.376 
 
Förslag finns att utöka antalet förtroendevalda i 
byggnadsnämnden från 5 ledamöter samt 5 ersättare till 7 
ledamöter samt 7 ersättare.  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att utöka antalet förtroendevalda i byggnadsnämnden från 

5 ledamöter samt 5 ersättare till 7 ledamöter samt 7 
ersättare. 

 
 
Bo Dahlqvist deltar inte i beslutet. 
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§ 268 
 
Trafiksäkerhet stationsområdet  Dnr 2014.377 
 
Många ungdomar och andra resande genar från stationen över 
spårområdet upp till rv 21. Spårområdet saknar idag stängsel 
eller andra avspärrningar. Frågan är om det är möjligt att 
antingen stängsla in området eller göra iordning det så att det 
blir säkrare för de oskyddade trafikanterna. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att tillskriva 

Trafikverket samt rektorn på Perstorp gymnasium i 
ärendet. 

 
 
Delgivning 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 269 
 
Anmälan anläggning av våtmark  Dnr 2014.378 
 
Från Länsstyrelsen har inkommit för kännedom en anmälan om 
anläggande av våtmark gällande fastigheten Toarp 4:17. 
Kommunens eventuella synpunkter ska vara Länsstyrelsen 
tillhanda senast den 21 november. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt kommunchefen att hos Länsstyrelsen begära 

anstånd för yttrandet, 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att till 

arbetsutskottet inkomma med ett förslag till yttrande, 
samt 

 
att förslaget ska vara arbetsutskottet tillhanda senast 2014-

11-25. 
 
 
Delgivning 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 270 
 
Överenskommelse medfinansiering energikontoret   
Dnr 2014.364 
 
Från Kommunförbundet Skåne har inkommit ett styrelsebeslut 
om medfinansiering av ett regionalt energikontor.  
 
Medfinansieringen innebär för Perstorps del en grundavgift på 
10000 kr plus 15 öre per invånare vilket blir totalt 11066 kronor 
per år. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2014-11-05 att uppdra åt 
kommunledningskontoret att ta reda på mer om verksamheten 
och ta upp ärendet igen på nästa sammanträde. 
 
Perstorp har under innevarande år varit med och finansierat 
energikontoret. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att ställa sig positiv till medfinansiering av det regionala 

energikontoret. 
 
 
Delgivning 
Ekonomichef 
Kommunförbundet Skåne 
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§ 271 
 
Trafikverket: Remiss funktionellt prioriterat vägnät   
Dnr 2014.379 
 
Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är 
viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Detta vägnät 
kallas för funktionellt prioriterat vägnät. Det förslag till utpekat 
vägnät som nu skickas på remiss är framtaget av Trafikverket i 
dialog med länsplaneupprättarnas tjänstemän. 
 
Förslaget tillsammans med bakgrundsmaterial och 
presentationsmaterial publiceras på Trafikverkets webbplats, 
Funktionellt prioriterat vägnät. 
 
Remissvaren ska vara Trafikverket tillhanda senast 31 mars 
2015 (länsplaneupprättare) respektive 15 februari 2015 (övriga 
remissinstanser).  
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att inkomma med 

ett förslag till yttrande, samt 
 
att förslaget ska vara arbetsutskottet tillhanda senast 2015-

01-12 
 
 
Delgivning 
Samhällsbyggnadschefen 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Samhallsplanering/Utpekande-av-funktionellt-prioriterat-vagnat/
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§ 272 
 
Tillämpningsföreskrifter; förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg  Dnr 2013.95  
 
Från barn- och utbildningsnämnden föreligger förslag till 
ändrade tillämpningsföreskrifter gällande förskola, fritidshem 
och pedagogisk omsorg. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-17 att ärendet 
återremitteras för att förtydliga de stycken, på sidan två i 
förslaget till tillämpningsföreskrifter, som handlar om vid vilka 
tillfällen barnen kan nyttja förskola vid olika typer av ledighet 
samt när man kan frångå reglerna. 
 
Från barn- och utbildningsnämnden har nu inkommit ett 
förtydligande med följande lydelse: 
 
”Det är enbart vid särskilda skäl man kan lämna på förskolan 
vid ledighet. Särskilda skäl beror på individens situation och kan 
inte regleras i förväg. Förskolechefen gör bedömningen.” 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att ställa sig bakom förslaget till tillämpningsföreskrifter. 
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§ 273 
 
Fastighetsreglering och anläggningsförrättning rörande 
vägen genom Svarvareboden  Dnr 2014.380 
 
Rubricerade ärende har inkommit från byggnadsnämnden. En 
smal remsa av Perstorp 25:114 öster om Klippan Svarvareboden 
1:10-11 och 1:14-15 kommer att överföras till Klippan 
Svarvareboden 1:1. Den del av marksamfälligheten som idag 
ligger norr om Klippan Åstratorp s:2 överförs till Perstorp 
Perstorp 25:114.  
 
Detta innebär att kommungränsen kommer att förändras i sin 
sträckning men det berör inga boende i området. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att inte ha någon erinran till förrättningen. 
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§ 274 
 
Revisionen: Granskning av uppföljning, analys och 
åtgärder avseende Perstorps ställning  Dnr 2014.381 
 
Ernst & Young har på uppdrag av kommunens förtroendevalda 
revisorer granskat om kommunstyrelsen, socialnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden har en ändamålsenlig 
uppföljning av de resultat som uppvisas i mätningar och 
rankingar avseende Perstorps ställning, samt om resultatet 
analyseras. I granskningen ingår också att bedöma om 
utvecklings- och förbättringsåtgärder vidtas utifrån vad som 
framkommit. 
 
Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen senast 2015-
01-30. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram ett förslag till svar. 
 
 
Delgivning 
Kommunchef 
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§ 275 
 
Kommunchefen informerar 
 
Kommunchefen informerar om pågående verksamhet såsom: 
Möte med centrala samverkansgruppen, 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen och att lägga den till handlingarna. 
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§ 276 
 
Inbjudningar 
 
Inga inbjudningar har inkommit 
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§ 277 
 
Meddelanden 
 
Smfo: Protokoll 2014-11-04 
Smfo: Minnesanteckningar medlemssamråd 
BUN: Lekplatser inom Perstorps kommun 
Svalöv: Protokollsutdrag ang IT-driftsamverkan 
Lsty: Beslut ang ansökan om förlängning av projekttid för det 
lokala naturvårdsprojektet ”Naturvårdsprogram för Perstorps 
kommun”. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera meddelandena och att lägga dem till 

handlingarna. 
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§ 278 
 
Eventuellt förvärv av mark  Dnr 2014.382 
 
Ordförande informerar om ett möte angående ett eventuellt 
förvärv av en centralt belägen fastighet. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt ordförande att arbeta vidare med ärendet. 

 


