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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-03 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.35 
 

Beslutande 

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

Övriga deltagande Ulf Bengtsson, kommunchef 
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare 
Anders Ottosson, ekonomichef (§§ 99-100) 
Magnus Almström, fritidschef (§ 101) 
Kjell Hedenström, samhällsbyggnadschef (§§ 105-106, 109) 
Mattias Bjellvi, stadsarkitekt (§§ 105-106, 109) 
 
 
 
 
 

Utses att justera Bo Dahlqvist  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2017-05-03 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

99 – 112 
  

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerare   

  
Bo Dahlqvist 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2017-05-03 
Datum för anslags uppsättande 2017-05-04 Datum för anslags nedtagande 2017-05-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 99 
 
Tidplan budget 2018 och flerårsplan 2019-2020  Dnr 2017.88 
 
2017-04-18 Regeringen presenterar vårpropositionen.  
 

2017-04-27 Sveriges kommuner och landsting redovisar budget-
förutsättningar och skatteunderlagsprognoser. 

 

2017-05-17 Information lämnas till majoritetens ordförandegrupp. 
 

2017-05-24 Beredning av förslag till fördelning av ekonomiska 
ramar.  

 

2017-05-31 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om förslag 
till fördelning av ekonomiska ramar. 

 

2017-06-14 Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av 
ekonomiska ramar. 

 

2017-06-21 Budgetanvisningar lämnas till nämnderna.  
 

2017-09 Nämnderna MBL-förhandlar och beslutar om budget. 
 

2017-09-20 Regeringen presenterar budgetpropositionen för 
budget-året 2018. 

 

2017-09-28 Nämndernas förslag till budget överlämnas till 
ekonomichefen. 

 

2017-10-11 Beredning av förslag till budget. 
 

2017-10-18 Budgetberedningen i kommunstyrelsens arbetsutskott 
upprättar förslag till budget. 

 

2017-10-26 MBL-förhandling kl. 10.00 (lokal Karpen) 
 

2017-11-08 Kommunstyrelsen beslutar om förslag till budget 2018 
och flerårsplan 2019 - 2020. 

 

2017-11-29 Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 
2018, budget 2018 och flerårsplan 2019 - 2020. 

 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta, 
 
att notera redovisningen. 
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§ 100 
 
Information bensinkort räddningstjänst  Dnr 2017.41 
 
Ekonomichefen informerar om införande av elektroniska 
körjournaler samt flera bensinkort inom räddningstjänsten. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera redovisningen 
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§ 101 
 
Perstorpsdagar 2017  Dnr 2017.4 
 
Fritidschef Magnus Almström deltar på sammanträdet och 
informerar om vilka aktiviteter som planeras under 
Perstorpsdagarna 2017. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 102 
 
Kommunalförbundet Medelpunkten: Årsredovisning och 
revisionsberättelse 2016  Dnr 2017.94 
 
Medelpunkten har inkommit med årsredovisning och 
revisionsrapport för 2016. Fullmäktige har att ta ställning till 
ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige besluta, 
 
att bevilja direktionen för Medelpunkten ansvarsfrihet för 

verksamhetsår 2016 och att godkänna årsredovisningen. 
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§ 103 
 
Söderåsens miljöförbund: Årsredovisning samt 
revisionsrapport 2016  Dnr 2017.78 
 
Från Söderåsens miljöförbund har inkommit årsredovisning samt 
revisionsrapport för 2016 för godkännande i fullmäktige. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att godkänna årsredovisningen för Söderåsens miljöförbund 

gällande verksamhetsåret 2016, 
 
att inte bevilja ansvarsfrihet för dåvarande ordförande 

Marianne Zackrisson samt vice ordförande Marcus 
Zadenius för verksamhetsåret 2016, 

 
att bevilja övriga ledamöter i direktionen ansvarsfrihet, samt 
 
att särskilt notera revisionens kritik som framförs mot 

ledamöterna. 
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§ 104 
 
Utredning av kommunal VA  Dnr 2017.89 
 
Sammanfattning 
Detta gäller utredning för att titta på konsekvenser gällande 
samverkan med andra kommuner inom driften för vatten- och 
avloppsverksamheten. 
 
Ärende 
”Dricksvatten utgör landets i särklass mest samhällskritiska 
försörjningssystem, en förutsättning för att samhälle, företag och 
olika verksamheter ska fungera.” Detta var dricksvattenutredningens 
första utgångspunkt i förslagen i dricksvattenutredningens 
slutbetänkande. I samband med en presentation tillsammans med 
våra grannkommuner erbjöds sig NSVA att bistå kommunerna att ta 
över drift organisationerna på respektive kommun.  
 
Perstorps kommun står inför ett antal vägval gällande dricksvatten 
och hela vatten- och avloppshanteringen. Det ställs idag större krav 
på säkerhet, kvalitet och produktionskapacitet än tidigare. Ökade 
krav från myndigheterna att ansluta enskilda avlopp till kommunala 
dito för höga kostnader för den enskilde.  
Perstorp är idag sårbart, det finns fyra personer som arbetar på VA. 
Den kompetens som finns idag handlar om drift av verk och 
rördragning. Därför föreslås att en utredning görs om 
konsekvenserna att eventuellt låta NSVA sköta driften av Perstorps 
VA.  
”NSVA ansvarar sedan 2009 för den kommunala vatten- och 
avloppsverksamheten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, 
Landskrona, Svalöv och Åstorp. Varje kommun har en lika stor 
ägarandel och är VA-huvudman i sin kommun”. 
 
Avgränsning 
Driftorganisationen inom Perstorps kommunala ansvar vatten och 
avlopp. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Egen tid + enstaka konsulttimmar 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att utreda konsekvenserna av gemensam VA 
 
att ge uppdraget till samhällsbyggnadschefen 
 
Skickas till samhällsbyggnadschefen 



8 (15) 
 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-03 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 105 
 
Kvartalsrapport upphandlingar  Dnr 2017.90 
 
Sammanfattning 
Perstorps kommun genomför upphandlingar, dels i egen regi dels 
med hjälp av en upphandlingsgrupp i Klippan, Bjuv och Åstorp. Totalt 
identifierade upphandlingar under 2017 är 72 stycken. Av dessa är 
sju (7) helt klara, fyra (4) stycken ligger ute på upphandling, tre (3) st 
är under överprövning.  
 
Avgränsning 
De i dagsläget beställda upphandlingar.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Vid inköp utanför avtal riskerar kommunen att få betala skadestånd. 
Upphandlingen mynnar ut i prisvärdaste varor. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att godkänna rapporten 
 
att lägga den till handlingarna 
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§ 106 
 
Kvartalsrapport körjournaler  Dnr 2017.91 
 
Sammanfattning 
Redovisning av körjournaler i kommunen. De objekt som saknar 
registreringsnummer är gräsklippare. 
 
Avgränsning 
Samtliga anmälda fordon i kommunen inklusive entreprenadmaskiner 
exklusive cyklar eller mobila el-aggregat, släpkärror mm. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna 
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§ 107 
 
Årets företagare  Dnr 2017.92 
 
Förslag på årets företagare har inkommit från företagarna i Perstorp. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att utefter inlämnade förslag kontakta utvalt företag inför 

ceremonin, samt 
 
att lyfta förutsättningarna kring årets företagare med 

representanter för företagarna vid nästa gemensamma möte. 
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§ 108 
 
Helsingborgs stad: Stadsplan 2017  Dnr 2017.93 
 
Utställning Stadsplan 2017 – ändring av översiktsplanen för 
Helsingborgs centralort. Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 20 
april 2017att genomföra utställning av stadsplanen. Utställningen 
pågår 22 april till 22 juni 2017. 
 
Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och ska ha kommit in till oss 
senast den 22 juni 2017. Yttrandet kan lämnas digitalt via 
stadsplanen, mejlas till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se 
eller skickas till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg. Märk 
yttrandet med diarienummer 319/2015. 
 
Stadsplanen är helt digital och finns på 
www.helsingborg.se/stadsplan2017. Till stadsplanen hör också en 
miljökonsekvensbeskrivning, som ställs ut under samma period. 
Även miljökonsekvensbeskrivningen är digital. 
Stadsplanen är utställd på stadsbyggnadshuset under hela 
utställningsperioden, se bilaga. För frågor, kontakta enheten för 
översiktsplanering på sbf.oversiktsplanering@helsingborg.se 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att avstå från yttrande gällande Helsingborgs stads stadsplan 

2017. 
 
Skickas till: 
stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se 
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§ 109 
 
Investeringar 2017  Dnr 2017.11 
 
Samhällsbyggnadschefen och stadsarkitekten deltar på 
sammanträdet och redogör för investeringsplanerna för bland annat 
I-byggnaderna på Centralskolan, stadsparken och 
pendlarparkeringen.  
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 110 
 
Kommunchefen informerar  Dnr 2017.7 
 
Kommunchefen informerar om pågående verksamhet och möten 
såsom bland annat: 
Kommande praoelev, nätverksmöte med Sveriges 
Industrikommuner, handlingsplan kring service och bemötande 
kopplat till utbildningarna Förenkla helt enkelt, deltagande på 
valborgsfirande med vårtal, möte med arbetsförmedlingen samt 
kommande ledarforum. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 111 
 
Inbjudningar 
 
SKL: Konferens om framtidens utmaningar, 2017-09-01, Malmö  
kl. 09:00-16:00 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera att Patrik Ströbeck, någon representant från 

oppositionen samt från kommunchefens ledningsgrupp 
deltar i konferensen. 
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§ 112 
 
Meddelanden 
 
Nårab: Protokoll 2017-03-03, Protokoll årsstämma, konstituerande 
möte och styrelsemöte 2017-03-31 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera protokollen. 
 

 


