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§ 210 
 
Revisorernas granskning av näringslivsarbetet   
Dnr 2014.307 
 
Ernst & Young AB har på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna granskat kommunens näringslivsarbete. Syftet med 
granskningen har varit att granska, om kommunstyrelsen och 
näringsbolaget arbetar med näringslivsfrågorna på ett 
ändamålsenligt sätt. 
 
Ekonomichefen har inkommit med ett yttrande angående 
granskningen samt ett förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, 
 
att överlämna ärendet till kommande budgetberedning. 
 
 
Delgivning 
Ekonomichef 
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§ 211 
 
Förslag till sammanträdesdagar under år 2015   
Dnr 2014.308 
 
Nedanstående förslag till sammanträdesdagar har inkommit 
från ekonomichefen: 
 
Januari   Februari  
14 ksau   11 ksau 
21 ks   18 ks 1 
28 ksau   25 ksau + kf  

    1
 Preliminärt bokslut 2014 

 

Mars   April 
11 ksau     8 ksau 3 

18 ks   15 kf 
25 ksau 2 + kf  22 ksau + ks 3 
2 Bokslut 2014   3 Bokslut 2014  

 
Maj   Juni 
  6 ksau     3 ksau 6 
20 ksau 5 + ks  17 ksau + ks 6 

27 kf 4   6 Ekonomiska ramar 2016 - 2018 
4 Bokslut 2014 

5 
Ekonomiska ramar 2016 – 2018  Juli 

       1 ksau 
 
Augusti   September 
12 ksau     2 ks 7 

26 ksau     9 ksau 
    16 kf 7 

    23 ksau+ks  

    
7 Halvårsbokslut 2015 

 

Oktober   November 
  7 ksau 8     4 ks 9 + ksau 
14 kf   18 ksau + ks 
21 ksau 8 + ks  25 kf 9   
8 Budget 2016 - 2018  9 Budget 2016 - 2018 
 

 
 

December 
  3 ksau 
  9 kf 
16 ksau + ks 
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Tider 
ksau inleds kl. 09.00 
ks inleds kl. 14.00 
kf inleds kl. 18.00 
 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 

 
att fastställa sammanträdesdagar år 2015 för 

kommunstyrelsen enligt förslaget,  
 
att föreslå fullmäktige att fastställa sina 

sammanträdesdagar år 2015 enligt liggande förslag,  
 
att föreslå fullmäktige att allmänhetens frågestund, 

genomförs i samband med sammanträdena den 27 maj 
och 16 september, samt 

 
att föreslå fullmäktige att annonsering av fullmäktiges 

sammanträden, skall ske i Lokaltidningen Söderåsen 
och Mera Perstorp. 
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§ 212 
 
Nyttjanderättsavtal gällande markområde, Perstorps 
Atletklubb  Dnr 2014.292 
 
Från ekonomichefen har inkommit ett förslag till avtal gällande 
nyttjande av markområde. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att anta förslaget till avtal, samt 
 
att uppdra åt ekonomichefen att slutföra ärendet. 
 
 
Delgivning 
Ekonomichef 
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§ 213 
 
Redovisning av ej avslutade investeringsprojekt år 2014  
Dnr 2014.309 
 
Från ekonomichefen har inkommit en redovisning av 
investeringsprojekt som inte bedöms avslutas under år 2014. 
Projekten har en budgeterad investeringskostnad om 9 250 000 
kronor. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
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§ 214 
 
Remiss: Naturvårdsstrategi för Skåne  Dnr 2014.310 
 
Rubricerade remiss har inkommit från Länsstyrelsen. I det 
regionala åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen 2012-2016 
– Skånska åtgärder för miljömålen – ingår som en prioriterad 
åtgärd att ta fram en naturvårdsstrategi för Skåne. Strategin tas 
fram för att få en samlad bild av vilka arbetssätt som behöver 
användas för att nå miljömålen samt att få de aktörer som 
berörs att arbeta åt samma håll 
 
Under remisstiden anordnas dialogmöten för att ge tillfälle för 
intresserade och berörda att diskutera och lämna synpunkter. 
Dialogmötet som är aktuellt för kommunens del anordnas på 
Länsstyrelsen i Malmö den 3/10 kl. 9-12. 
 
Mer information om remissen finns på: 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/projekt-inom-
djur-och-natur/Pages/strategi-for-biologisk-mangfald-i-skane.aspx. 

 
Perstorps kommun är remissinstans och ett eventuellt yttrande 
ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2014-12-01. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt Söderåsens miljöförbund att yttra sig för 

kommunens räkning. 
 
 
Delgivning 
Söderåsens miljöförbund 
Länsstyrelsen 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/projekt-inom-djur-och-natur/Pages/strategi-for-biologisk-mangfald-i-skane.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/projekt-inom-djur-och-natur/Pages/strategi-for-biologisk-mangfald-i-skane.aspx
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§ 215 
 
Motion, Fixar-Malte  Dnr 2010.216 
 
Från socialnämnden har inkommit ett förslag på svar på 
motionen om Fixar-Malte.  
Socialnämnden svarar enligt följande: 
 
Det är verksamhetens uppfattning att det finns behov för en 
Fixar-Malte i Perstorps kommun. Det skulle underlätta och 
trygga äldres vardag och minska anhörigas oro om insatser 
med praktiska arbetsuppgifter kunde tillhandahållas på detta 
sätt. Tjänsten kan begränsas till en deltidstjänst och den bör 
vara kostnadsfri.  
 
Oberoende av behovet konstateras att de ekonomiska 
förutsättningarna för ett inrättande saknas och frågan hänskjuts 
till 2015 års budgetbeslut. 
 
Socialnämnden beslutar att förklara motionen besvarad. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att förklara motionen besvarad, samt 
 
att överlämna motionen till 2015 års budgetberedning. 
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§ 216 
 
Gång- och cykelplan  Dnr 2014.145 
 
Byggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram en Gång- & 
cykelplan för kommunen. Planen är en del i arbetet med att 
göra befolkningen friskare, och trafiken säkrare och 
miljövänligare. 
 
Handläggning av planen har gjorts av Birgit Bjelkengren, 
landskapsarkitekt, i samråd med Mattias Bjellvi, stadsarkitekt. 
Dokumenten är tänkta som en del i den strategiska planeringen 
och som underlag för den översiktliga planeringen framtiden.  
 
Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta, 
 
att ställa sig bakom föreslagen Gång- & cykelplan, samt 
 
att sända planen vidare till Kommunfullmäktige för beslut 

om antagande  
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§ 217 
 
Detaljplan för del av Perstorp 21:1 m. fl. (Parkeringen vid 
kyrkan)  Dnr 2014.199 
 
Syftet med planen är överföra mark från kommunen till 
Perstorps församling. Prästgården kommer att tillföras mark 
som avses användas som trädgård och befintlig parkering vid 
kyrkan övergår i Perstorps församlings ägo för att säkra upp att 
parkeringar finns tillgängliga för kyrkogårdsbesökarna Syftet är 
också att reglera via avtal att en del av parkeringen även 
fortsättningsvis kommer att kunna disponeras av Perstorps 
kommun.  
 
Då planförslaget utvidgats till att omfatta hela Perstorp 21:4 
(prästgården) har det reviderats så att det framgår av 
planbeskrivningen att marken är lämplig för föreslagen 
markanvändning utifrån dagens situation. Byggnadsnämnden 
beslöt 2014-08-28 § 43 att godkänna planförslaget och för 
överlämna det till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 
antagande.  
 
Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta, 
 
att ställa sig positiv till detaljplanen för del av Perstorp 21:1 

m.fl. (Parkeringen vid kyrkan) samt att överlämna 
planförslaget för antagande till kommunfullmäktige.  
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§ 218 
 
Kollektivtrafikmyndighetens remiss ang regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016  Dnr 2014.281 
 
Från Skåne Nordvästs styrelse, kollektivtrafikgruppen, har 
inkommit beslut angående hur varje kommun ska hantera 
synpunkter kring det kommande trafikförsörjningsprogrammet 
enligt följande: 
 
att var och en i sin kommun ska stämma av de inom 

kollektivtrafikgruppen hittills diskuterade synpunkterna 
på trafikförsörjningsprogrammet som strategiskt 
dokument och meddela ordföranden dessa 

 
Synpunkterna på programmet (programmet finns tillgängligt på 
www.skane.se/trafikforsorjning) behöver vara ordföranden i 
kollektivtrafikgruppen tillhanda snarast. 
 
Ett förslag till yttrande har inkommit från 
utredningssekreteraren. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och att skicka det 

till kollektivtrafikgruppen. 
 
 
Delgivning 
Utredningssekreterare 

http://www.skane.se/trafikforsorjning
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§ 219 
 
Ansökan om tillstånd till kameraövervakning av 
obemannad bensinstation  Dnr 2014.311 
 
Rubricerad remiss har inkommit från Länsstyrelsen. Kommunen 
har möjlighet att yttra sig angående OK Q8s ansökan om 
tillstånd att få kameraövervaka obemannad bensinstation på 
Banvallsvägen 2. Ett eventuellt yttrande behöver vara 
Länsstyrelsen tillhanda senast 16 oktober 2014. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att meddela Länsstyrelsen att kommunen inte har något att 

erinra i ärendet. 
 
 
Delgivning 
Länsstyrelsen 
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§ 220 
 
Utsmyckning av Perstorps tätort  Dnr 2014.312 
 
På arbetsutskottets beredning har frågan om utsmyckning av 
Perstorps tätort i form av blomkrukor och planteringar kommit 
upp till diskussion. Vid diskussionerna framkom önskemål om 
att det framöver ska planteras och smyckas på fler ställen i 
tätorten än vad som görs idag. Områden som skulle kunna vara 
aktuella är till exempel längs med 21:an, i centrum och i 
rondellerna. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt stadsarkitekten att ta fram ett förslag på 

utsmyckning till kommande säsong. 
 
 
Delgivning 
Stadsarkitekten 
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§ 221 
 
Samråd kring detaljplan för Trumman 7 m fl Dnr 2013.279 
 
Ett planförslag har av byggnadskontoret tagits fram som 
möjliggör fler bostadstyper än gällande detaljplan som endast 
tillåter radhus.  
 
Eventuella synpunkter på rubricerat samråd ska vara 
byggnadsnämnden tillhanda senast 2014-10-13. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att meddela byggnadskontoret att man inte har några 

synpunkter på planförslaget för Trumman 7. 
 
 
Delgivning 
Byggnadskontoret 
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§ 222 
 
Kommunchefen informerar 
 
Kommunchefen informerar om olika ärenden som pågår för 
närvarande såsom,  
Den föreslagna IT-organisationen 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att tacka för informationen och att lägga den till 

handlingarna. 
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§ 223 
 
Inbjudningar 
 
Kallelse till Kommunassurans Syds ägarsamråd 2014-11-27 
Lsty mfl: Skånskt bostadsforum, 2014-11-28 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera inbjudningarna och att lägga dem till 

handlingarna. 
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§ 224 
 
Meddelanden 
 

 Protokoll från kollektivtrafikgrupp Skåne Nordväst 2014-
08-19 

 Region Skåne: Satsningar på transportinfrastruktur i 
Skåne 2014-2025 

 Regionala tillväxtnämndens protokoll 140822 

http://www.skane.se/Public/Protokoll/Regionala%20tillväxtnämnden/
2014-08-22/Regionala%20tillväxtnämnden_2014-08-
22_protokoll.pdf 

 Kfn: Protokollsutdrag, förfrågan om hästkörarseminarium 

 Skrivelse ang underhåll av hembygdsgården, Perstorps 
Hembygdsförening 

 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera meddelandena och att lägga dem till 

handlingarna. 
 

http://www.skane.se/Public/Protokoll/Regionala%20tillväxtnämnden/2014-08-22/Regionala%20tillväxtnämnden_2014-08-22_protokoll.pdf
http://www.skane.se/Public/Protokoll/Regionala%20tillväxtnämnden/2014-08-22/Regionala%20tillväxtnämnden_2014-08-22_protokoll.pdf
http://www.skane.se/Public/Protokoll/Regionala%20tillväxtnämnden/2014-08-22/Regionala%20tillväxtnämnden_2014-08-22_protokoll.pdf
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§ 225 
 
Tvångsförvaltning av fastigheter  Dnr 2014.314 
 
Rubricerade ärende har inkommit från Bo Dahlqvist. 
Diskussioner förs kring vilka kriterier som gäller för att 
fastigheter ska kunna tvångsförvaltas. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra till kommunchefen att utreda vilka kriterier som 

gäller. 
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§ 226 
 
Anslagstavlor på landsbygden  Dnr 2014.315 
 
Rubricerade ärende har inkommit från Lars Svensson. Runt en 
av befintliga anslagstavlor anses det vara ovårdat. Samtidigt 
har också inkommit förslag på nya anslagstavlor i Köpinge, Ulfs 
och Vasabygget. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att utreda vilka 

kostnader som är förenade med uppsättande av nya 
anslagstavlor, samt 

 
att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att göra en översyn 

av områdena kring befintliga anslagstavlor och tillse att 
de är i vårdat skick. 

 
 
Delgivning 
Samhällsbyggnadschefen 
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§ 227 
 
Socialjour  Dnr 2014.316 
 
Rubricerade ärende har inkommit från Lars Svensson. Presidiet 
i Socialnämnden har socialjour under helgerna. Detta är inte en 
långsiktig lösning. Perstorp hör idag till polisområde Skåne 
Nordost men kommer med all sannolikhet att efter årsskiftet 
tillhöra Skåne Nordvästs polisområde.  
 
Det skulle därför kunna vara idé att tillfråga Helsingborgs stad 
om de kan hjälpa till med jour under helgerna.  
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt kommunchefen att arbeta vidare med frågan. 
 
 
Delgivning 
Kommunchef 

 


