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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunhuset, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 – 19.00, 19.20-
20.00 

Beslutande Se bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Cecilia Håkansson, sekreterare 
Christer Ängehov, Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst § 58 
Christian Orsing, Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst § 58 
Ann-Christin Sandell, ordförande i överförmyndarnämnden § 59 
Anette Lantz, ordförande i kultur- och fritidsnämnden § 59 
 
 

Utses att justera Thim Borg Lars Ottosson 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret  2017-10-25 
 
Underskrifter 

 

 

Ordförande 

 
Paragrafer 

57 - 66 
  

  
Håkan Abrahamsson 

 

 Justerande   

  
Thim Borg 

Lars Ottosson 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2017-10-25 
Datum för anslags uppsättande 2017-10-26 Datum för anslags nedtagande 2017-11-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 57 
 
Allmänhetens frågestund   
 
Ingen fråga från allmänheten har inkommit. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 58 
 
Information om Räddningstjänsten Skåne Nordväst   
Dnr 2017.210 
 
Christer Ängehov och Christian Orsing från 
Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst informerar om förbundets 
verksamhet och vad en eventuell samverkan skulle kunna medföra 
för kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 59 
 
Information från nämnder och styrelser  Dnr 2017.211 
 
Ordförande i nedanstående nämnder och styrelser informerar om 
aktuell verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Byggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Överförmyndarnämnden 
Perstorps Bostäder AB 
Perstorp Näringslivs AB 
Perstorps Fjärrvärme AB 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 60 
 
Kommunchefen informerar  Dnr 2017.7 
 
Punkten utgår då kommunchefen fått förhinder att närvara. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 61 
 
Höganäs kommuns inträde i Kommunalförbundet 
Medelpunkten  Dnr 2017.181 
 
Höganäs kommun har ställt en fråga till Kommunalförbundet 
Medelpunkten om att utreda möjligheten att bli medlemmar i 
förbundet. 
 
I förslaget till ny förbundsordning som har skickats ut till medlems-
kommunerna för godkännande, anges i punkten 15 bland annat att 
om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet, skall 
ansökan ske till direktionen, som yttrar sig och överlämnar ärendet 
till medlemskommunernas fullmäktige för beslut. 
 
För att en ny medlem ska antas i förbundet, krävs att minst 2/3 av 
medlemskommunerna samtycker till att den föreslagna kommunen 
antas som medlem i förbundet. I bestämmelsen regleras även de 
ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den 
tillträdande förbundsmedlemmen.  
 
Ett förslag på den ekonomiska överenskommelsen har tagits fram 
under sommaren i samråd med revisorer från PwC, och därefter 
varit utskickad till respektive kommuns ekonomichef som haft 
möjlighet att lämna synpunkter. 
 
Sammantaget har synpunkterna varit positiva och utan 
invändningar.  
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna Höganäs kommuns inträde i Kommunalförbundet 

Medelpunkten 
 
 
Skickas till: 
Kommunalförbundet Medelpunkten 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 62 
 
Förslag till sammanträdesdagar under år 2018  Dnr 2017.182 
 
Januari    Februari  
10 ksau     7 ksau 
17 ks   14 ks1 

24 ksau   21 ksau 
    28 kf  
    1 Preliminärt bokslut 2017 
 
Mars    April 
  7 ksau     4 ksau 2 
14 ks   18 ksau + ks 2 

21 ksau + kf  25 kf 
    2 Bokslut 2017 

 
Maj    Juni 
  2 ksau   13 ksau + ks 5 

16 ksau + ks  27 ksau 

30 ksau 4 + kf 3  5 Ekonomiska ramar 2019 - 2021 
3 Bokslut 2017 
4 Ekonomiska ramar 2019 – 2021 

 
Juli 
  4 ksau 
 
Augusti    September 
  8 ksau     5 ksau + ks 6 

22 ksau   19 ksau + kf 6 

29   kf   26 ks 
    6 Halvårsbokslut 2018 

 

Oktober   November 
  3 ksau     7 kf 8 
17 ksau 7  14 ksau 

24 kf   21 ks 
31 ksau + ks 7  28 ksau + kf 9  
7 Budget 2019 - 2021   8 Val av KF:s presidium t o m 2022-10-31 
    9 Budget 2019 - 2021 

 
December 
12 ksau + kf 10 
19 ks 
10 Val av nämnder, styrelser mm 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
Tider 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) inleds kl. 09.00 
Kommunstyrelsen (ks)   inleds kl. 14.00 
Kommunfullmäktige (kf)   inleds kl. 18.00 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att fastställa sammanträdesdagar år 2018 för kommun-

styrelsen enligt förslaget,  
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att fastställa sina sammanträdesdagar år 2018 enligt liggande 

förslag,  
 
att fullmäktigesammanträdet den 28 november 

(budgetsammanträdet) startar kl. 16.00 istället för 18.00, 
 
att allmänhetens frågestund genomförs i samband med 

samtliga fullmäktiges sammanträden, samt 
 
att annonsering av fullmäktiges sammanträden skall ske i 

Lokaltidningen Söderåsen och vid lämpliga tillfällen i 
BoBladet. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 63 
 
Ny förbundsordning för kommunalförbundet AV Media   
Dnr 2017.202 
 
Med anledning av de synpunkter som framkom vid granskning av 
kommunalförbundet har förslag till ny förbundsordning tagit fram för 
antagande i kommunfullmäktige. Förslaget har i processen haft stöd 
av konsulten Axel Danielsson, fyra dialogmöten har genomförts i 
medlemskommunerna Ängelholm, Åstorp, Simrishamn och 
Hässleholm samt med revisorerna. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att anta förbundsordningen, samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna 

den. 
 
 
Skickas till: 
Kommunalförbundet AV Media 
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Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 
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§ 64 
 
Sammanställning över arbetsmiljöarbetet under år 2016 vid 
Perstorps kommuns förvaltningar  Dnr 2017.195 
 
Personalchefen har inkommit med en sammanställning över 
arbetsmiljöarbetet under år 2016 vid samtliga förvaltningar. 
 
Sammanfattning: 
Kommunen har sedan ÅRA (Årlig Revision av Arbetsmiljöarbetet) 
genomfördes år 2009 förbättrat arbetsmiljöarbetet efter hand. Med 
anledning av att ”Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 
2015:4) föreskrifter” trädde i kraft har kommunen implementerar 
denna del i sitt reglemente och uppdaterat rutiner med riktlinjer 
inom området. Samtliga enheter kommer under hösten 2017 
tillsammans med medarbetarna att ta fram mål syftande till en 
positiv organisatorisk och social arbetsmiljö. 
 
Kommunen har tydliga rutiner för arbetsmiljöarbetet, kontinuerliga 
utbildningar och uppföljningar. Detta helt i linje med 
Arbetsmiljölagen. Samtliga förvaltningar arbetar kontinuerligt för 
bättre arbetsmiljö och bättre lokala rutiner vid sina enheter. 
Arbetsmiljöarbetet är inte statiskt. Ett stort ansvar ligger på chefen 
och chefsbyten gör att det ibland kan bli sämre med kontinuiteten i 
arbetet med arbetsmiljön och ibland kan tom chefsbyten generera 
en bättre arbetsmiljö vid enheten. Eftersom det vid förvaltningarna 
finns en stor insikt i vad man behöver kraftsamla kring finns det en 
stor tro på att kvaliteten på arbetsmiljöarbetet framöver kommer att 
öka ytterligare. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att överlämna sammanställningen till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att notera informationen 
 
 
Skickas till: 
Personalchef 
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Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 65 
 
Redovisning av ej avgjorda motioner  Dnr 2016.193, 
2017.203 
 
Följande motioner bereds av socialnämnden: 
Motion ang personligt ombud för personer med psykisk 
funktionsnedsättning  dnr 2016.193 
Inför 6 timmars arbetsdag/30 timmars vecka inom äldreomsorgen 
dnr 2017.203 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att notera motionerna. 
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Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 66 
 
Avsägelse som ersättare i socialnämnden  Dnr 2017.209 
 
Holger Baldauf (S) har inkommit med en avsägelse som ersättare i 
socialnämnden. 
 
Lotta Lundström (S) föreslås som ny ersättare i socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna avsägelsen från Holger Baldauf (S), samt 
 
att välja Lotta Lundström (S) som ny ersättare i 

socialnämnden. 
 
 
Skickas till: 
Lönekontoret 
Socialnämnden 


