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 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-08-27 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-12.10 

 

 

Beslutande 

 
Arnold Andréasson (C), ordförande 
Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande 
Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Per Almström, kommunchef 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
Anders Ottosson (§§ 189, 193, 197, 204) 
Magnus Almström (§§ 189, 193, 197, 204) 
Åke Svensson (§§ 189, 193, 197, 204) 
Mattias Bjellvi (§§ 190, 201) 
Natalia Bielak (§ 201) 
Rebecca Christoffersson, Söderåsens miljöförbund (§ 190) 
 
 
 
 

Utses att justera Lars Svensson  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2014-09-01 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

189 - 209 
  

  
Cecilia Håkansson 

 

 Ordförande   

  
Arnold Andréasson 

 

 Justerare   
  Lars Svensson  

  ANSLAG/BEVIS 
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Sammanträdesdatum 2014-08-27 

Datum för anslags uppsättande 2014-09-02 Datum för anslags nedtagande 2014-09-24 
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 Cecilia Håkansson 
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§ 189 
 
Skrivelse från budoklubben  Dnr 2014.91 
 
Budoklubben i Perstorp har inkommit med en skrivelse gällande 
att man önskar skriva ett nyttjanderättsavtal med kommunen. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att meddela budoklubben att det inte är aktuellt från 

kommunens sida att skriva något nyttjanderättsavtal, 
samt 

 
att uppdra åt fritidsförvaltningen att bjuda in båda 

klubbarna till ett möte. 
 
 
Delgivning 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 190 
 
Skrotbilar utmed/vid fastighet Sågen 11 och Perstorp 25:64. 
Dnr 2014.119 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2014-04-09 att uppdra 
åt byggnadsnämnden och Söderåsens miljöförbund att 
inkomma med åtgärder som kan vidtas för att avhjälpa 
problemet. Yttranden har inkommit från byggnadsnämnden och 
Söderåsens miljöförbund. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2014-06-04 att bjuda in 
byggnadskontoret och Söderåsens miljöförbund för samråd i 
frågan. 
 
Representanterna för byggnadskontoret och miljöförbundet 
redogör för vilka åtgärder som planeras respektive redan pågår 
inom deras verksamheter. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen. 
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§ 191 
 
Detaljplaneuppdrag för fastigheten Oderljunga 3:12 (gamla 
hotellet)  Dnr 2014.275 
 
Fastighetsägaren till rubricerad fastighet önskar starta 
vandrarhem i fastigheten vilket nuvarande plan från 1978 inte 
medger. För att ge möjlighet till planerad verksamhet behöver 
planen ändras. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny 

detaljplan 
 
 
Delgivning 
Byggnadsnämnden 
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§ 192 
 
Detaljplan för del av Perstorp 21:1 m fl  Dnr 2014.199 
 
Förslag till detaljplan för del av Perstorp 21:1 m fl har varit 
utställd. Syftet med planen är bland annat att överföra mark från 
kommunen till Perstorps församling. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen och att lägga den till handlingarna. 
 
 
Delgivning 
Byggnadsnämnden 
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§ 193 
 
Ansökan om bidrag till reflexvästar  Dnr 2014.278 
 
Från Perstorps Kör och ryttarförening har inkommit en ansökan 
om bidrag till reflexvästar att dela ut till ridande barn vid 
tävlingar. Om medel anslås kommer västarna att förses med 
”Perstorps kommun”-tryck. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
Delgivning 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 194 
 
Översiktsplan för Ängelholms kommun  Dnr 2014.277 
 
Förslag till ny översiktsplan har inkommit från Ängelholms 
kommun.  
 
Kommunens eventuella synpunkter på förslaget ska vara 
Ängelholms kommun tillhanda senast 28 november 2014. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att överlämna ärendet till byggnadsnämnden för ett 

eventuellt yttrande. 
 
 
Delgivning 
Byggnadsnämnden 
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§ 195 
 
Social satsning: Kulturskola  Dnr 2014.283 
 
Nationella studier har visat en försämrad psykisk hälsa bland 
yngre vuxna. Perstorp har jämfört med övriga skånska 
kommuner inga bra värden. Det är visat att det finns en stor 
betydelse i att ingå i sociala nätverk utanför skola och familj 
redan som barn och ungdom för att inte hamna i utanförskap 
som vuxen. 
 
Kommunchefen har enligt uppdrag inkommit med ett förslag på 
att starta en kommunal kulturskola. 
 
Förslag till beslut, 
 
att kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att från den 

1 juli 2015 skapa en kulturskola som förutom 
musikskola även ska innefatta, förslagsvis, drama, 
dans, bild och annat som barn och ungdomar uttrycker 
önskemål om, 

 
att i uppdraget bör ingå att stimulera bildandet av 

föreningar vilkas syfte skall vara att i samverkan med 
kultur- och fritidsförvaltningen tillvarata barns- och 
ungas kulturintresse, 

 
att för att kunna genomföra skapandet av en kulturskola 

bevilja kultur- och fritidsnämnden en budgetförstärkning 
om 250 000 kronor i 2015 års budget och därefter 
årligen 500 000 kronor, samt 

 
att för att kunna mäta effekten av den föreslagna 

satsningen genomföra årliga mätningar av hur stor 
andel av ungdomarna i Perstorp som deltar i aktiviteter 
samt i hur hög grad ungdomarna trivs i Perstorp. 

 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att överlämna ärendet till budgetberedningen. 
 
Bo Dahlqvist deltar inte i beslutet 
 
 
Delgivning 
Ekonomichef 



9 (22) 

 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-08-27 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
§ 196 
 
Social satsning: Unga vuxna  Dnr 2014.285 
 
Många unga vuxna med spädbarn i Perstorp är rökare. För att 
kunna ta sig ur tobaksbruket behövs stöd som kommunen 
skulle kunna erbjuda via Familjens Hus. Därför föreslås att 
medel beviljas för en riktad föräldrautbildning med huvudsakligt 
fokus på rökprevention men även med inslag av grundläggande 
föräldrautbildning såsom ekonomi, handla och laga mat, 
hygienrutiner som förälder och annat unga familjer kan ha nytta 
av att känna till. Kostnaden för detta beräknas uppgå till cirka 
100 000 kronor. 
 
Förslag till beslut, 
 
att bevilja Familjens Hus en budgetförstärkning om 

100 000 kronor i 2015 års budget, samt 
 
att för att mäta effekten av det föreslagna stödet 

tillsammans med Region Skåne årligen mäta hur stor 
andel av familjerna i Perstorp med spädbarn som röker. 

 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att överlämna ärendet till budgetberedningen. 
 
Bo Dahlqvist deltar inte i beslutet 
 
 
Delgivning 
Ekonomichef 
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§ 197 
 
Energimyndigheten: Remiss ang vägledning av kommunal 
tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk   
Dnr 2014.289 
 
Energimyndigheten har i samråd med Naturvårdsverket tagit 
fram en vägledning för kommunal tillstyrkan enligt 16 kap 4 § 
miljöbalken vid tillståndsprövning av vindkraftverk. Syftet med 
vägledningen är att ge rekommendationer för tillämpning av 
bestämmelsen om kommunal tillstyrkan. Målet är att 
vägledningen ska underlätta och effektivisera planerings- och 
tillståndsprocessen vid etablering av vindkraftanläggningar. 
 
Energimyndigheten önskar synpunkter på förslaget. 
Synpunkterna ska vara Energimyndigheten tillhanda senast 15 
oktober 2014. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att överlämna ärendet till byggnadsnämnden för ett 

eventuellt yttrande. 
 
 
Delgivning 
Byggnadsnämnden 
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§ 198 
 
Ansökan om sponsring, Perstorp LAN Dnr 2014.284 
 
Från Perstorp LAN har inkommit en förfrågan angående om 
kommunen är villig att sponsra deras kommande arrangemang 
under vecka 44 2014, ett LAN för mellan 50-100 ungdomar. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
Delgivning 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 199 
 
Perstorp 25:118, (Stationshuset)  Dnr 2014.288 
 
Diskussioner har uppkommit huruvida detaljplanen för 
fastigheten Perstorp 25:118 behöver ses över.  
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att överlämna ärendet till planberedningen. 
 
 
Delgivning 
Planberedningen 
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§ 200 
 
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. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt utredningssekreteraren att ta fram ett förslag 

till yttrande. 
 
 
Delgivning 
Utredningssekreterare 

http://www.skane.se/trafikforsorjning
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§ 201 
 
Demensföreningen i Perstorp: Skrivelse ang 
trygghetsboende  Dnr 2014.286 
 
 
Demensföreningen i Perstorp har inkommit med en skrivelse 
angående trygghetsboende i kommunen där man bland annat 
undrar över hur kommunen avser att agera gällande 
trygghetsboende framöver. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att överlämna ärendet till socialnämnden. 
 
 
Delgivning 
Socialnämnden 
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§ 202 
 
Detaljplanearbete fastigheten Bälinge 15:252  Dnr 2014.291 
 
Stadsarkitekten och bygglovshandläggaren deltar på mötet och 
informerar om vissa oklarheter gällande detaljplanen för bland 
annat fastigheten Bälinge 15:252. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att avsätta ekonomiska resurser på 400 000 kronor för 

oförutsedda kostnader i samband med 
detaljplanearbete med fastigheten Bälinge, samt 

 
att överlämna ärendet till budgetberedningen. 
 
 
Delgivning 
Ekonomichef 
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§ 203 
 
Söderåsens miljöförbund: Taxor 2015  Dnr 2014.290 
 
Söderåsens Miljöförbund har inkommit med förslag på nya taxor 
för 2015. Taxorna är ute på samråd och ska därefter behandlas 
vid medlemssamråd den 6 november 2014 för att sedan 
överlämnas för fastställelse i varje medlemskommuns 
fullmäktige. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen. 
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§ 204 
 
Utbildningsdepartementet: Remisspromemoria – En bättre 
skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i 
lärandet  Dnr 2014.282 
 
Rubricerad remiss har inkommit till kommunen som är 
remissinstans tillsammans med 29 andra kommuner. Ett 
eventuellt yttrande ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda 
senast 21 november 2014. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
 
 
Delgivning 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 205 
 
Nyttjanderättsavtal gällande markområde – Perstorps 
Atletklubb  Dnr 2014.292 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde den 12 mars 2014, 
informerade Eskil Thomasson från Perstorps Atletklubb, om 
klubbens eventuella köp av tennishallen vid Ugglebadet, vilket 
kräver att Perstorps kommun beviljar ett nyttjanderättsavtal, 
eftersom byggnaden står på kommunens mark (ofri grund).  
 
Vid sammanträdet diskuterades bland annat avtalsperiodens 
längd (12 + 3 år), vad som ska gälla vid avtalets upphörande, 
klubbens möjlighet att finansiera köpet och 
investeringskostnaden i tennishallen.  
 
Ett förslag till nyttjanderättsavtal har delgivits klubben, som 
genom Eskil Thomasson framfört synpunkter på att 
avtalsperiodens längd är för kort, och vad som ska gälla vid 
avtalets upphörande.  
 
Ytterligare information lämnas i ärendet vid arbetsutskottets 
sammanträde den 27 augusti. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt ekonomichefen att arbeta vidare med 

ärendet. 
 
 
Delgivning 
Ekonomichef 
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§ 206 
 
Kamerorna vid järnvägsstationen  Dnr 2014.293 
 
Det har framkommit att kamerorna vid järnvägsstationen inte 
producerar bilder av tillräckligt bra kvalitet. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra till tekniska kontoret att se över befintlig 

kamerautrustning vid stationsområdet och eventuellt 
komplettera den. 

 
 
Delgivning 
Tekniska kontoret 
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§ 207 
 
Övrigt ärende, lekplats samt ostädad tomt i Häljalt   
Dnr 2014.294 
 
Lars Svensson påtalar att kommunen påbörjat röjning av en 
fastighet i Häljalt men inte avslutat det.  
 
En befintlig lekplats i Häljalt börjar se sliten ut. Frågan är om 
lekplatsen är kommunal eller om den tillhör fastigheterna runt 
omkring. Om det är en kommunal lekplats finns ett behov att se 
över den. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lämna över ärendet till tekniska kontoret för 

handläggning och eventuella åtgärder. 
 
 
Delgivning 
Tekniska kontoret 
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§ 208 
 
Kommunchefen informerar 
 
Kommunchefen informerar om olika ärenden som pågår för 
närvarande såsom,  
Extraarbete för överförmyndarverksamheten 
Möten med revisorerna 
Framtida lokaler för ensamkommande flyktingbarn 
Kommunikationen med Migrationsverket 
Förslag till framtida kostorganisation 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 209 
 
Meddelanden 
 
 Regionstyrelsens protokoll 2014-06-05, 

http://www.skane.se/sv/Demokrati/Sammantraden/Regionstyrelsen/Prot

okoll/ 

 Förbundavgift år 2015 till Sveriges Kommuner och Landsting 

 Ärende till Nårab angående upphandling av miljövänliga 
avfallspåsar 

 Sponsring av evenemang, delgivning av beslut från KFN 

 Konstgräsplan, delgivning av beslut från KFN 

 Svenska Stadsnätsföreningen 

 Cirkulär 14:26, Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2015 

 Cirkulär 14:28 ADs dom 2014 nr 41, saklig grund för uppsägning 

 Cirkulär 14:29 Sanktionsavgifter på arbetsmiljö- och 
arbetstidsområdet. 

 Arbetsdomstolens dom 2014 nr 39 om kommun haft rätt att häva 
anställningsavtal med en lärare som uppgivit felaktig 
ämnesbehörighet. 

 Kallelse, direktionen för Söderåsens miljöförbund 2014-06-17 

 Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och 
landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på 
kommunal nivå. 

 Uttalande angående färdtjänsten från PRO Skåne 

 Granskningsrapport från Riksrevisionen: Nyanländ i Sverige – 
effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR 2014.15) 

 Sammanträdesprotokoll, direktionen Söderåsens miljöförbund 
2014-06-17 

 Protokoll, Söderåsens miljöförbund 2014-08-14 

 Bostadsrättsföreningen Tor: Skrivelse ang medlem 

 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att när det gäller skrivelsen från bostadsrättsföreningen Tor, 

lämna över den till socialnämnden, samt 
 
att i övrigt notera meddelandena och att lägga dem till 

handlingarna 
 
 
Delgivning 
Socialnämnden 

 

http://www.skane.se/sv/Demokrati/Sammantraden/Regionstyrelsen/Protokoll/
http://www.skane.se/sv/Demokrati/Sammantraden/Regionstyrelsen/Protokoll/

