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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 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Bo Dahlqvist  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2017-10-04 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

203 – 213 
  

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerare   

  
Bo Dahlqvist 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2017-10-04 
Datum för anslags uppsättande 2017-10-05 Datum för anslags nedtagande 2017-10-27 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 



2 (12) 
 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-04 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 203 
 
Omsättning och avsättning för pensionsmedel åren 2007 – 
2016 respektive år 2017  Dnr 2017.191 
 
Sammanfattning 
För att de ständigt ökade kostnaderna avseende pensionsskulden 
inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet beslöt 
kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 27 november 2006, 
att från och med år 2007 finansiera framtida ökade 
pensionsutbetalningar genom att tillskapa medel för 
pensionsreserver i egen balansräkning och att anta förslag till 
placeringspolicy för pensionsmedel. 
 
Placeringspolicyn för pensionsmedel visar på att förvaltning av 
pensionsmedel skall ske under betryggande säkerhet och enligt 
god sed på finansmarknaden. För att möta framtida ökade 
pensionsutbetalningar skall medel tillskapas för pensionsreserver i 
egen balansräkning.  
 
Avsättning av pensionsmedel för år 2017 
Kommunstyrelsen fattar beslut om placering i värdepapper inom 
ramen för avsatta pensionsmedel. För år 2017 kan 5,4 mkr 
placeras. Beloppet ska placeras i värdepapper enligt 
placeringspolicy för pensionsmedel. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att som en omsättning av pensionsmedel för åren 2007 – 

2016, återplacera 54,6 mkr enligt placeringspolicy för 
pensionsmedel, samt 

 
att som en avsättning för pensionsmedel för år 2017, avsätta 

5,4 mkr enligt placeringspolicy för pensionsmedel. 
 



3 (12) 
 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-04 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 204 
 
Kommunstyrelsen – Budget 2018 och flerårsplan 2019 – 2020  
Dnr 2017.192 
 
Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 om 
fördelning av kommunens ekonomiska ramar.  
 
Fördelning till kommunstyrelsen blev enligt nedan, och omfattar 
bland annat en bedömd löneutveckling på 2,0 procent samt en 
ökning av kostnaden för lokalhyror med 1,5 procent under åren 
2018 - 2020.  
 
Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige har huvudmannaskapet 
för kostenheten överförts från barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden till kommunstyrelsen. Huvudmannaskapet för 
arbetsmarknadsenheten har överförts från barn- och utbildnings-
nämnden till kommunstyrelsen. 
 
Ekonomisk ram 
2017  2018 2019 2020 
tkr  tkr tkr tkr 
28 488  43 919 44 904 45 654 
 
Investeringsbudget 
2017  2018 2019 2020 
tkr  tkr tkr tkr 
76 400  52 050 23 700 15 350 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att godkänna förslag till budget och investeringsbudget för år 

2018 och flerårsplanen för åren 2019 – 2020, samt 
 
att överlämna förslaget till kommunfullmäktige 
 
 
Bo Dahlqvist (PF) deltar inte i beslutet. 
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§ 205 
 
Räddningsnämnden – Budget 2018 och flerårsplan 2019 – 2020  
Dnr 2017.193 
 
Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 om 
fördelning av kommunens ekonomiska ramar.  
 
Fördelning till räddningsnämnden blev enligt nedan, och omfattar 
bland annat en bedömd löneutveckling på 2,0 procent samt en 
ökning av kostnaden för lokalhyror med 1,5 procent under åren 
2018 - 2020.  
 
Ekonomisk ram 
2017  2018 2019 2020 
tkr  tkr tkr tkr 
4 904  5 019 5 144 5 269 
 
Investeringsbudget 
2017  2018 2019 2020 
tkr  tkr tkr tkr 
300  300 300 300 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Räddningsnämnden beslutar, 
 
att godkänna förslag till budget för år 2018 och flerårsplanen 

för åren 2019 – 2020, samt 
 
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
 
 
Bo Dahlqvist (PF) deltar inte i beslutet. 
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§ 206 
 
Yttrande över förslag till Regional transportinfrastrukturplan 
2018-2029 och Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029   
Dnr 2017.196 
 
Perstorps kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till 
Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 (RTI-plan) med 
tillhörande bilagor, remissförslag Cykelvägsplan för Skåne 2018-
2029 samt Miljökonsekvensbeskrivning av remissförslag Regional 
transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029. Perstorps 
kommuns yttrande baseras på Familjen Helsingborgs 
gemensamma ställningstaganden med utgångspunkt i Familjen 
Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik för 
planperioden 2018-2029.  
 
Ärendet har hanterats av tjänstemän vid Samhällsbyggnads-
förvaltningen i Perstorps kommun och är när det gäller de generella 
ställningstagandena samstämmigt med Familjen Helsingborg. 
Vidare har Perstorps kommun längre ner i yttrandet tillfört ytterligare 
synpunkter som ligger i linje med Familjen Helsingborgs samlade 
yttrande. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att ställa sig bakom inkommet yttrande, samt 
 
att översända detsamma till Region Skåne 
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§ 207 
 
Anmälan av lokalt kollektivavtal och ensidigt arbetsgivarbeslut 
för deltidsbrandmän i Perstorps kommun  Dnr 2017.194 
 
Bakgrund 
Sveriges kommuner och landsting har genom avtal RIB 17 tecknat 
överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
räddningstjänstpersonal i beredskap. Avtalet är tecknat med 
Svenska Kommunalarbetarförbundet, Vision samt Brandmännens 
Riksförbund.  
 
Ärendebeskrivning 
Brandmännens Riksförbund regionalt och lokalt har efter den 
centrala överenskommelsen till Perstorps kommun inkommit med 
förhandlingsframställan och i samband med det flera yrkanden som 
i flera delar strider mot det normativa centralt tecknade avtalet RIB 
17. 
 
Då det centralt tecknade avtalet innehåller begränsningar i vad som 
lokalt kan avtalas om har Perstorps kommun efter flera möten såväl 
med Brandmännens Riksförbund som inom grupp för arbetsgivare 
behandlat yrkandena.  
 
Perstorps kommun har tecknat lokalt kollektivavtal (bilaga 1) samt 
fattat ensidigt arbetsgivarbeslut (bilaga 2), båda daterade 2017-04-
27, i delar som är tillåtna och inte strider mot det centralt tecknade 
normativa avtalet. För att lägga sig på ungefär samma nivå som 
omgivande kommuner har Perstorps kommun i processen haft nära 
kontakter med ett flertal omgivande kommuner som även dessa fått 
förhandlingsframställan med i stort sett samma yrkanden. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen 
 
 
Beslutet skickas till: 
Personalchef 
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§ 208 
 
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. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att överlämna sammanställningen till kommunfullmäktige. 
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§ 209 
 
Lokaliseringsfrågor  Dnr 2017.198 
 
Förslag finns att uppdra åt Perstorps Bostäder att lämna förslag på 
hur fastigheten Brukshotellet 2 skulle kunna användas ytmässigt 
samt ekonomiska förutsättningar för detta, samt att ett första förslag 
presenteras för arbetsutskottet den 15 november. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt Perstorps Bostäder att lämna förslag på hur 

fastigheten Brukshotellet 2 skulle kunna användas 
ytmässigt samt ekonomiska förutsättningar för detta, samt 

 
att ett första förslag presenteras för arbetsutskottet den 15 

november 
 
 
Beslutet skickas till: 
Perstorps Bostäder AB 
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§ 210 
 
Kommunchefen informerar  Dnr 2017.7 
 
Kommunchefen informerar om pågående verksamhet 
såsom bland annat: 
Budgetberedningen kommer att pågå under hela dagen 
idag och därefter ska ett färdigt budgetförslag tas fram. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen. 
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§ 211 
 
Inbjudningar 
 
Lsty: Brottsförebyggande konferens, save the date, 2017-12-07 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera inbjudan 
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§ 212 
 
Meddelanden 
 
Nårab: Protokoll 2017-09-01 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera meddelandet. 
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§ 213 
 
Övrigt ärende, företagsbesök 
 
Bo Dahlqvist (PF), framför att det finns ett intresse från ett specifikt 
företag att kommunen kommer på ett företagsbesök. Ärendet 
diskuteras. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt kommunchefen att hantera frågan. 

 


