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   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.30 

 
 

Beslutande 

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

Övriga deltagande Cecilia Håkansson, sekreterare 
Per Almström, kommunchef 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Lars Svensson  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2014-11-06 
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

251 - 264 
  

  
Cecilia Håkansson 

 

 Ordförande   

  
Arnold Andréasson 

 

 Justerare   
  Lars Svensson  

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2014-11-05 
Datum för anslags uppsättande 2014-11-07 Datum för anslags nedtagande 2014-12-01 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 251 
 
Detaljplaneläggning, väster Jeans damm, Svampvägen   
Dnr 2014.357 
 
Rubricerat område har tidigare funnits med i den förtätningsplan 
som tagits fram i kommunen. Förslag finns nu att ge 
byggnadsnämnden uppdrag att upprätta ny detaljplan för 
området väster om Jeans Damm innefattandes bland annat 
Svampvägen. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny 

detaljplan för bostadsbyggnation för området väster om 
Jeans damm samt längs Svampvägen. 

 
 
Delgivning 
Byggnadsnämnden 
 



3 (15) 
 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-11-05 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 252 
 
Begravningsombud  Dnr 2014.362 
 
Från Länsstyrelsen har inkommit information om att kommunen 
har möjlighet att inkomma med förslag på begravningsombud 
för perioden 2015-2017. 
 
Förslaget ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2014-11-07. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att nominera Ulla-Britt Brandin som begravningsombud för 

perioden 2015-2017. 
 
 
Delgivning 
Länsstyrelsen 
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§ 253 
 
Kameraövervakning dagtid vid stationen  Dnr 2014.363 
 
Det har från polisen framkommit att många inbrott och stölder 
uppe vid stationen sker under dagtid då kommunen inte har 
någon kameraövervakning. Förslag finns därför att hos 
Länsstyrelsen ansöka om utökad kameraövervakning vid 
stationen. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att ansöka om 

utökad kameraövervakning vid stationen. 
 
 
Delgivning 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 254 
 
Överenskommelse medfinansiering energikontoret   
Dnr 2014.364 
 
Från Kommunförbundet Skåne har inkommit ett styrelsebeslut 
om medfinansiering av ett regionalt energikontor.  
 
Medfinansieringen innebär för Perstorps del en grundavgift på 
10000 kr plus 15 öre per invånare vilket blir totalt 1106 kronor 
per år. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att ta reda på mer 

om verksamheten och ta upp ärendet igen på nästa 
sammanträde. 
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§ 255 
 
SkNv: Regionalt trafikförsörjningsprogram  Dnr 2014.281 
 
Från Skåne Nordvästs styrelse har inkommit en skrivelse 
angående det regionala trafikförsörjningsprogrammet. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att ställa sig bakom skrivelsen. 
 
 
Delgivning 
Utredningssekreterare 
Skåne Nordväst 
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§ 256 
 
Detaljplan Spårvägsgatan, Perstorp 23:4  Dnr 2014.365 
 
Ordförande har initierat frågan om ny detaljplan vid 
Spårvägsgatan då modulerna som utgjorde förskolan Nalle Puh 
har försvunnit.  
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ny 

detaljplan för bostadsbyggnation för Perstorp 23:4 vid 
Spårvägsgatan. 

 
 
Delgivning 
Byggnadsnämnden 
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§ 257 
 
Bredband på landsbygden  Dnr 2014.366 
 
Ordförande rapporterar från ett möte på Länsstyrelsen 
angående bredband på landsbygden som han deltagit i. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att bjuda in till ett 

möte på landsbygden angående bredband. 
 
 
Delgivning 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 258 
 
Möte om väg 108 samt GC-väg  Dnr 2014.367 
 
Ordförande rapporterar från möte med Trafikverket och Region 
Skåne angående väg 108 samt GC-väg. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att framöver 

bevaka ärendet, samt 
 
att i övrigt notera informationen och att lägga den till 

handlingarna. 
 
 
Delgivning 
Samhällsbyggnadschef 
Utredningssekreterare 
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§ 259 
 
Nårab: Renhållningstaxa 2015  Dnr 2014.368 
 
Från Nårab har inkommit renhållningstaxa för 2015. Taxan 
kommer att vara oförändrad för abonnenter som har fullständig 
källsortering. Abonnenter som inte källsorterar får en höjning 
med renhållningsindex vilket innebär 0.8 %. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen och att lägga den till handlingarna. 
 
 
Delgivning 
Nårab 
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§ 260 
 
Motion om fritt matval  Dnr 2010.208 
 
Från socialnämnden har inkommit ett förslag till svar på motion 
om fritt matval. 
 
Socialnämnden skriver enligt följande: 
 
Utbudet i Perstorp av hemtransporterad mat består idag av 
utbudet från kommunens storkök och från restaurang Vincents 
kök samt flera pizzerior. Detta utbud med flera leverantörer som 
kompletterar och breddar det totala utbudet medger ett fritt 
matval, även om det kan upplevas som begränsat.  
Socialnämnden vill därmed att motionen förklaras som 
besvarad. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att motionen anses besvarad. 
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§ 261 
 
Samråd Gjöco  Dnr 2014.369 
 
Gjöco har till Länsstyrelsen lämnat in en ansökan om tillstånd 
enligt miljöbalken för tillverkning av vattenburen färg och lim.  
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att inte ha någon erinran till ansökan. 
 
 
Delgivning 
Länsstyrelsen 
Gjöco 
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§ 262 
 
Kommunchefen informerar 
 
Kommunchefen informerar om pågående verksamhet såsom: 
Möte med länsöverdirektören angående Länsstyrelsens arbete, 
Laddningsstolpar till elbilar, 
Kommande möte med kommundirektörer inom Skåne Nordväst 
gällande bl a kommunförbundets roll, strategiskt nätverk för 
arbetsmarknadsfrågor, uppföljning av innevarande års 
verksamhetsplan, Leader programperiod 2014-2020, 
Kommunchefsträff i 6K ang bl a folkhälsoarbetet, IT-samarbetet, 
Finsam, upphandling av GIS-system, kommande Bo-Dagar i 
Örkelljunga, migrationsfrågor, upphandlingssamarbetet, 
överförmynderisamverkan. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen och att lägga den till handlingarna. 
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§ 263 
 
Inbjudningar 
 
Deltagande i ägarsamråd KSFAB 7/11 Hässleholm 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera inbjudan och lägga den till handlingarna. 
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§ 264 
 
Meddelanden 
 
Nyhetsbrev nr 7 Stambanan 
Skånetrafiken: Pressmeddelande färdtjänst 
Beslut om bildande av naturreservat Varshultamyren 
SKL: Beslut om nytt riksavtal för utomlänsvård 
SkNv: Protokoll 4 
Nårab: Protokoll 2014-10-03 
Smfo: Protokoll 2014-09-30 
Skrivelse om vindkraft 
Minnesanteckningar färdtjänst 
Mark och miljööverdomstolen: Dom ang överklagande, 
Perstorp Specialty Chemicals 
Mark och miljööverdomstolen: Dom ang överklagande, 
Perstorp Specialty Chemicals 
Mark och miljööverdomstolen: Dom ang överklagande, Perstorp 
Specialty Chemicals 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lämna pressmeddelandet ang färdtjänsten till 

pensionärsrådet och handikapprådet, samt 
 
att i övrigt notera meddelandena och att lägga dem till 

handlingarna. 
 
 
Delgivning 
KPR 
HKR 

 


