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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-20 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.00 
 

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 (§§ 189-192) 
Magnus Almström, fritidschef (§ 189) 
Jan Aronsson (§ 189) 
Ida Del Olmo, nämndsekreterare (§ 196) 
 
 
 
 

Utses att justera Bo Dahlqvist  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2017-09-20 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

189 – 202 
  

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerare   

  
Bo Dahlqvist 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2017-09-20 
Datum för anslags uppsättande 2017-09-21 Datum för anslags nedtagande 2017-10-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 189 
 
Redovisning Perstorpsdagarna Dnr 2017.4 
 
Magnus Almström, fritidschef och Jan Aronsson deltar på 
sammanträder och informerar om hur eventet Perstorpsdagarna 
avlöpt. Genomförande, ekonomi, arbetsinsatser, allmänhetens 
synpunkter, framförhållning och planering inför nästa år med mera 
diskuteras. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att tacka för redovisningen, samt 
 
att tacka berörda för väl genomförda insatser och nedlagt 

arbete. 
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§ 190 
 
Anhållan om tilläggsanslag från barn- och utbildningsnämnden  
Dnr 2017.177 
 
Efter inkommen skrivelse från Lärarförbundet och Kommunal 
gällande arbetskläder till personal i förskolan och fritidshemmen, 
har BUN-förvaltningen utrett vad kostnaden blir för inköp av enhetlig 
klädsel bestående av jacka, byxor och skor till personal i förskola 
och fritidshem. Utredningen visar på en kostnad på 250 000 kronor 
exklusive moms, vilket barn- och utbildningsnämnden anhåller om 
medel för inköp av nämnda arbetskläder. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2017-05-31 att 
överföra 3,3 mkr som ett överskott från 2016 års driftsbudget till 
kommunstyrelsen och att en fördelning av dessa medel beslutas av 
kommunstyrelsen.  
 
Finansieringen av kostnaden för inköp av arbetskläder till personal i 
förskolan och fritidshemmen, föreslås ske genom att omdisponera 
250 000 kronor från det av kommunfullmäktige överförda 
överskottet till kommunstyrelsen. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att avslå framställan om tilläggsanslag om 250 000 kronor från 

barn- och utbildningsnämnden med motiveringen att inköp 
av arbetskläder till personal i förskolan och fritidshemmen 
hanteras genom omdisponering inom nämndens 
ekonomiska nettoram utefter redovisade förändrade 
budgetförutsättningar om överskott som helårsprognos. 

 
 
Skickas till: 
Ekonomichef 
BUN 
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§ 191 
 
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.  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att godkänna Höganäs kommuns inträde i Kommunalförbundet 

Medelpunkten 
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§ 192 
 
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 2022-12-31 
9 Budget 2019 - 2021 

 
December 
12 ksau + kf 10 
  9 ks 
10 Val av nämnder, styrelser mm 
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Tider 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) inleds kl. 09.00 
Kommunstyrelsen (ks)   inleds kl. 14.00 
Kommunfullmäktige (kf)   inleds kl. 18.00 
 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå 
kommunstyrelsen, 
 
att fastställa sammanträdesdagar år 2018 för 

kommunstyrelsen enligt förslaget,  
 
att föreslå fullmäktige att fastställa sina sammanträdesdagar år 

2018 enligt liggande förslag,  
 
att fullmäktigesammanträdet den 28 november 

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

samband med samtliga fullmäktiges sammanträden, samt 
 
att föreslå fullmäktige att annonsering av fullmäktiges 

sammanträden, skall ske i Lokaltidningen Söderåsen och 
vid lämpliga tillfällen i BoBladet. 
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§ 193 
 
Kommunövergripande mål  Dnr 2017.183 
 
Kommunchefen informerar om framtagandet av 
kommunövergripande mål och övergång från ekonomistyrning till 
mål- och resultatstyrning. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen. 
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§ 194 
 
Kvartalsavstämning elektroniska körjournaler  Dnr 2017.91 
 
Sammanfattning: 
Körjournalerna fungerar som avsett. 
 
Ärende: 
Under denna punkt redovisas användningen av körjournaler. De 
elektroniska körjournalerna fungerar utmärkt, mindre avvikelser i för 
av felfungerande enheter vid byte av tagg har förekommit. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att godkänna informationen 
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§ 195 
 
Kvartalsavstämning upphandlingar  Dnr 2017.90 
 
Sammanfattning: 
Samtliga planerade upphandlingar kommer inte att hinnas med att 
genomföras under året. 
 
Ärende: 
Det saknas kapacitet för att klara behovet av att genomföra 
upphandlingar. Kommunen har vid några tillfällen saknat anbud. En 
upphandling överklagades men hanteringen av överklagandet tog 
så lång tid att upphandlingen var ogiltig och behöver genomföras 
igen. 
 
Avgränsning: 
Interna upphandlingar och upphandlingar som 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har kontroll över. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att godkänna informationen 
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§ 196 
 
Samverkansavtal bredband på landsbygden  Dnr 2017.186 
 
Sammanfattning: 
Perstorps kommun avser att ingå samverkansavtal med Telia 
Sverige AB. Därmed åtar sig parterna att samverka kring etablering 
och drift av ett aktivt fibernät och en öppen Tjänsteplattform där 
Tjänsteleverantörer kan erbjuda bredbandstjänster till boende och 
verksamheter i Kommunen. 
 
Ärendet: 
14 juni 2017 beslutade kommunstyrelsen att ge 
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda och ta fram förslag 
för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Uppdraget tilldelades 
bredbandssamordnare Ida del Olmo.  
Kommunens huvudsakliga intresse är att alla medborgare på 
Perstorps kommuns landsbygd ska erbjudas fiber, varje enskild 
medborgare ska ha möjlighet att välja från ett brett utbud av tjänster 
samt att priset ska vara solidariskt.  
Tre marknadsaktörer har deltagit i utredningen varav Telia Sverige 
AB är den som kunnat erbjuda samverkan enligt kommunens 
intressen.   
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att godkänna samverkansavtalet, 
 
att Perstorps kommun ingår samverkansavtal med Telia 

Sverige AB, samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna 

avtalet. 
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§ 197 
 
Delegation av tilldelningsbeslut  Dnr 2017.187 
 
Under sommaren har upphandling gällande 
ärendehanteringssystem genomförts. Ett antal offerter har inkommit 
och ett beslut om tilldelning skall tas. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att delegera till kommunchefen att ta beslut om tilldelning i 

upphandlingen gällande ärendehanteringssystem. 
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§ 198 
 
Kommunchefen informerar  Dnr 2017.7 
 
Punkten utgår då informationen kommer att ske under 
kvällens kommunfullmäktigesammanträde. 
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§ 199 
 
Inbjudningar 
 
Kommunförbundet Skåne: Kommunledningskonferens 2017-10-
13 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera att kommunstyrelsens ordförande samt 1:e vice 

ordförande deltar på kommunledningskonferensen. 
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§ 200 
 
Meddelanden 
 
Lsty: remiss om samråd, ansökan om bidrag ur bygdemedel 
Medelpunkten: Protokoll 170829 
KPR: Protokoll 170831 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera meddelandena 
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§ 201 
 
Övrigt ärende, kommunens organisation 
 
Ärendet har inkommit från Bo Dahlqvist som undrar över hur 
kommunen rustat sig inför kommande pensionsavgångar. 
Kommunchefen redovisar det arbete som bedrivs i kommunen inför 
pensionsavgångarna. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen. 
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§ 202 
 
Övrigt ärende, teknisk nämnd eller utskott 
 
Ärendet har inkommit från Bo Dahlqvist som anser att kommunen 
ska införa en teknisk nämnd eller ett tekniskt utskott. Ärendet 
diskuteras. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lyfta frågan i parlamentariska gruppen. 
 


