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§ 144 
 
Budgetprocessen och tidplan – budget 2015-2016. 
Dnr 2014.171 
 
2014-04-09 Regeringen presenterar vårpropositionen.  
 
2014-04-29 Sveriges kommuner och landsting redovisar budget-
förutsättningar och skatteunderlagsprognoser för åren 2015–2017. 
 
2014-05-21 Förslag till fördelning av ekonomiska ramar för åren 2015- 
2017 redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
2014-06-04 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om förslag till 
fördelning av ekonomiska ramar för åren 2015–2017. 
 
2014-06-18 Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av 
ekonomiska ramar för åren 2015–2017. 
 
2014-06-24 Budgetanvisningar lämnas till nämnderna, för upprättande 
av förslag till årsbudget 2014 och flerårsplan 2015–2016.    
 
2014-09 Nämnderna MBL-förhandlar och antager budget. 
 
2014-09-26 Nämndernas förslag till budget överlämnas till ekonomi-
chefen. 
 
2014-10-08 Budgetberedning i kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
2014-10-13 Regeringen presenterar budgetpropositionen för 
budgetåret 2015.  
 
2014-10-15 Budgetberedningen i kommunstyrelsens arbetsutskott 
upprättar förslag till budget. 
  
2014-10-22 MBL-förhandling med centrala samverkansgruppen. 
kl. 10.00 
 
2014-10-29 Kommunstyrelsen beslutar om förslag till budget 
2015 och flerårsplan 2016-2017. 
 
2014-11-26 Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 
2015, budget 2015 och flerårsplan 2016-2017.   
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, 
att fastställa förslaget till budgetprocess och tidplan. 
 
Anders Ottosson 
Ekonomichef 
 

 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att fastställa förslaget till budgetprocess och tidplan.
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§ 145 
 
Bekämpningspolicy. Dnr 2014.172 (KF) 
 
Inom kommunerna som har avtal med Söderåsens 
miljöförbund skiljer sig policy och användning av 
kemiska bekämpningsmedel år. Uppfattningen om att 
man bör använda kemiska bekämpningsmedel 
restriktivt finns dock hos alla kommuner. Samtidigt finns 
frågan om en policy måste innebära ett absolut förbud 
mot kemiska bekämpningsmedel. Klippans och Bjuvs 
kommun har idag en skriftlig policy medan Svalöv, 
Perstorp och Örkelljunga kommun har en muntlig 
policy. Vid ett av medlemskommunernas möte förra året 
uppkom frågan om hur arbetet med bekämpning av 
ogräs, svamp och skadedjur inom kommunerna bör gå 
till. Miljöförbundet fick i uppdrag att ta fram ett förslag 
på en gemensam bekämpningsmedelspolicy 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att föreslå kommunstyrelsen hemställa hos 

kommunfullmäktige besluta att anta förslag på en 
gemensam bekämpningsmedelspolicy. 
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§ 146 
 
Förslag till reviderad överenskommelse om 
samverkan mellan Region Skåne och den idéburna 
sektorn. Dnr 2014.164 
 
Överenskommelsen om samverkan mellan Region 
Skåne och den idéburna sektorn omfattar åren 2010-
2014. Överenskommelsen har bidragit till ett antal 
satsningar i samverkan och även uppmärksammats 
nationellt och internationellt. 
 
En översyn och revidering har gjorts och ett nytt förslag 
till reviderad överenskommelse, med utvecklingsplan 
för åren 2015-2018, har utvecklats i samverkan mellan 
parterna. Målet med överenskommelsen är att genom 
utvecklad samverkan och samarbete uppnå visionen – 
ett Skåne för alla. 
 

 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att Perstorps kommun avstår att yttra sig gällande 

förslag till reviderad överenskommelse om 
samverkan mellan Region Skåne och den 
idéburna sektorn. 

 
 
Delgivning 
info@overenskommelseskane.se 
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§ 147 
 
Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013, AV-media. 
Dnr 2014.173 (KF) 
 
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 
Direktionen för Kommunalförbundet AB Media Skåne 
har beslutat: 
 
Att överlämna bokslut och verksamhetsberättelse för år 
2013 till respektive fullmäktige i medlemskommunerna. 
Att överlämna revisionsberättelse till respektive 
fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om 
att dessa beviljar direktionen ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret. 

 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att föreslå kommunstyrelsens hemställa hos 

fullmäktige besluta att bevilja direktionen 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 
2013 för AV-media. 
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 § 148 

 
Ridleder och trafiksäkerhet. Dnr 2014.174 
 
Med anledning av den olycka som skedde i februari där 
en ryttare till häst blev påkörd av en bil ställs frågan om 
vilka möjligheter som finns för att liknande olyckor ska 
kunna undvikas i framtiden. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
Att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att ser över 

hur kommunens ridleder och hästarnas närvaro i 
trafiken kan bli säkrare där de behöver samsas 
med övrig trafik. 

 
 
Delgivning 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 149 
 
Bostadsanpassningsärende. Dnr 2014.59 
 
Förslag till beslut 
Att bevilja bidrag med ca 45 000 kronor exklusive moms 
för uppbyggnad av trädäck. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att bevilja bidrag med ca 45 000 kronor exklusive 

moms för uppbyggnad av trädäck. 
 
 
Delgivning 
Handläggare för bostadsanpassning 
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§ 150 
 
Vision 2030. Dnr 2014.35 8 (KF) 
 
Parlamentarisk grupp har utarbetat ett förslag till vision 
2030 för Perstorps kommun. Förslaget har varit på 
remiss hos de politiska partierna samt 
intresseföreningar och allmänhet. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att föreslå kommunstyrelsen hemställa hos 

kommunfullmäktige besluta att godkänna vision 
2030. 
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§ 151 
 
Förfrågan om hästkörarseminarium. Dnr 2014.175 
 
Skogshästen gm Anders Blomberg har inkommit med 
en förfrågan om hästkörarseminarium april 2015. 
Förfrågan gäller om kommunen kan ställa upp med 
erforderliga marker och lokaler, samt bidra till föreläsar- 
och instruktörsarvoden, kan deltagaravgiften 
förhoppningsvis stå för mat- och transportkostnader. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att hantera 

förfrågan. 
 
 
Delgivning 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 152 
 
Gräsklippning med häst. Dnr 2014.176 
 
I kringliggande kommuner anordnas gräsklippning med 
häst. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt kommunchefen att utreda om och i 

vilken omfattning detta skulle kunna användas på 
kommunens gräsmattor. 

 
 
Delgivning 
Kommunledningskontoret 
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§ 153 
 
Tillämpningsföreskrifter; förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. Dnr 2013.95 (KF) 
 
Tidigare beslut 
Ifrån barn- och utbildningsnämnden föreligger förslag till 
ändrade tillämpningsföreskrifter gällande förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
Att föreslå att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget till föreskrifter för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 
 
Sven-Erik Sjöström (V) yrkar återremiss på ärendet 
med hänvisning till att komplettera tjänsteskrivelsen 
med en tydlig sammanställning över nu gällande 
föreskrifter jämfört med förslaget till ändringar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 

 att ärendet återremitteras med hänvisning till att 
ärendet skall kompletteras med en tydlig 
sammanställning över nu gällande jämfört med 
förslaget till föreskrifter 
att se över så att olika inte termer inte används när 

samma sak åsyftas i skrivelsen. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att föreslå kommunstyrelsen hemställa hos 

kommunfullmäktige besluta att godkänna 
tillämpningsföreskrifter; förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. 
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§ 154 
 
Överföring av kostenheten från barn- och 
utbildningsförvaltningen till samhällsbyggnadskontoret. 
Dnr 2014.177 
 
Med anledning av den förändrade måltidshanteringen 
med ökade mattransporter och mera central tillagning 
vilket kommer att ske under sommaren 2014 föreslår 
barn- och utbildningsnämnden att kostenheten överförs 
från barn- och utbildningsnämnden till 
samhällsbyggnadsförvaltningen halvårsskiftet 2014 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt kommunchefen att utreda möjligheten 

till överföring av kostenheten i samband med 
budgetberedningsarbetet. 

 
 
Delgivning 
Kommunchefen 
Budgetberedningen 
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§ 155 
 
Överföring av folkhälsan. Dnr 2014.179 
 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att uppdra åt kommunchefen att utreda möjligheten 

till överföring av folkhälsoansvaret i samband 
med budgetberedningsarbetet. 

 
 
Delgivning 
Kommunchefen 
Budgetberedningen 
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§ 156 
 
Boende för ensamkommande flyktingbarn. Dnr 
2014.178 
 
Från socialchefen har inkommit önskemål om bildandet 
av en lokalgrupp som kan utreda framtida lokalbehov 
för ensamkommande flyktingbarn. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att uppdra åt kommunchefen att sätta samman en 

lokalgrupp för att utreda framtida lokalbehov.  
 
 
Delgivning 
Kommunchefen 
Budgetberedningen 
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§ 157 
 
Kommunchefen informerar 
 
Snabbspår 
Överförmyndarverksamheten 
6K, gemensam EU-handläggare? 
Företagsrankingen från Svenskt Näringsliv 
Bibliotekschefen slutar 
 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att tacka för informationen. 
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§ 158 
 
Inbjudningar 
 
Informationsmöte om försvarsplanering i Skåne, 2014-05-27 
Mötesplats Skåne, 2014-08-15 
Vägen framåt, 2014-06-10 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
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§ 159 
 
Meddelanden 
 
Regionala tillväxtnämndens dagordning, 2014-04-25 
www.skane.se/RTN140425 
Hälso- och sjukvårdsnämndens dagordning, 2014-04-28 
www.skane.se/HNS140428 
Regionstyrelsens protokoll, 2014-04-14, 
www.skane.se/RSprotokoll 
Regionfullmäktiges dagordning, 2014-05-06 
www.skane.se/RF140506 
Planberedskapsuppdraget – inventering av Skånes 
kommuners planberedskap för bostäder 
Söderåsens miljöförbund, protokoll direktionen 2014-04-01 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att  lägga ärendena till handlingarna. 

http://www.skane.se/RTN140425
http://www.skane.se/HNS140428
http://www.skane.se/RSprotokoll
http://www.skane.se/RF140506

