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 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-02-12 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-
12.00. 

 

 

Beslutande 

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

Övriga deltagande Stefan Didrik, sekreterare 
Per Almström, kommunchef 
Karolina Hansen, vice sekreterare 
Cecilia Håkansson, projektledare § 46 
Agneta Henriksson, projektledare § 46 
Thorbjörn Lind § 46 
Maria Lindblad, EU-kontoret § 46 
Christer Eliasson, PBIK § 47 
Folke Liljeqvist, PBIK § 47 
 
 

Utses att justera Bo Dahlqvist  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2014-02-19 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

35- 48 
  

  
Stefan Didrik 

 

 Ordförande   

  
Arnold Andréasson 

 

 Justerare   
  Bo Dahlqvist  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2014-02-12 

Datum för anslags uppsättande 2014-02-20 Datum för anslags nedtagande 2014-03-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Stefan Didrik 
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§ 35 
 
Köket Rosenhill. Dnr 2014.39 
 
Ifrån Perstorps bostäder AB har inkommit skrivelse daterad 
140127 påpekat att köket på Rosenhill kommer bli cirka en månad 
försenat. Planerade driftsättning av köket är satt till den 1 april 
2014. Detta p.g.a. byggnadstekniska problem. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen och lägga ärendet till handlingarna. 
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§ 36 
 
Bildande av regional utvecklingsenhet inom 
Kommunförbundet Skåne. Dnr 2014.36 (KS) 
 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen: 
att stödja förslaget om regional utvecklingsenhet samt, 
att föreslå att kommunstyrelsern tar ställning till om kommunen 
ska åta sig detta betalningansvar för ovanstående förslag till 
utvecklingsenhet. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan yttrande. 
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§ 37 
 
Åtgärdsplan för ekonomi i balans socialnämnden. 
 Dnr 2014.37  
 
Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2013-12-18 att 
socialnämnden skulle inkomma med redovisning av åtgärder för 
att balansera budgeten. Socialnämnden beslutade att yrka på 
tilläggsanslag för täckning av uppkomna kostnader föranledda av 
extraordinära behov samt opåverkbara förhållanden och därmed 
balansera 2013 års budget samt att överlämna socialchefens 
skrivelse samt bilagor till kommunstyrelsen. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att eftersom ärendet kommer upp på kommunstyrelsen 

140219 överlämnas ärendet utan yttrande. 
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§ 38 
 
Vårfesten 23-24 maj. Dnr 2014.41 
 
Kommunen har blivit inbjudna att delta i vårfesten som kommer att 
hållas 23-24 maj. Arbetsutskottet påpekar att det är viktigt att 
kommunen har en bred representation från kommunens 
verksamheter. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att ge kommunchefen i uppdrag att representera kommunen 

på planeringsmötet den 25 februari. 
 
 
Delgivning: 
Kommunchefen
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§ 39 
 
E-strategi för Perstorps kommun. Dnr 2014.42 (KF) 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett ledningskontoret i 
uppdrag att arbeta fram en strategi för e-förvaltning inom 
Perstorps kommun. Med e-förvaltning menas att medborgarna 
enkelt skall kunna ta del av och utöva sina rättigheter och 
skyldigheter mot offentliga förvaltningar. Inom staten har arbetet 
med e-förvaltning kommit längre än på kommunal nivå. År 2009 
tog regeringen beslut om en strategi för införandet av e-delegation 
genom SOU 2009:86 ”Strategi för myndigheternas arbete med e-
förvaltningar”. På kommunal nivå har Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) ett särskilt ansvar för att samordna arbetet med e-
förvaltning. SKL:s styrdokument ”Strategi för eSamhället” antogs 
år 2011.  
 
Målet med e-förvaltning är: 
• Att minska den administrativa bördan 
• Högre kvalitet och effektivitet i servicen mot medborgarna 
• Förenklad vardag för medborgarna 
• Ytterligare öppenhet och transparens enligt offentlighetsprincipen 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att föreslå att kommunstyrelsen hemställer att 

kommunfullmäktige antar e-strategin för Perstorps 
kommun. 

 
 
Delgivning: 
IT-chef 
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§ 40 
 
Kostnadskalkyl biografen. Dnr 2014.33 
 
Ifrån Kultur- och fritidsnämnden föreligger ett förslag om 
omdisponering av ekonomiska medel för att kunna genomföra 
projektet med biografen. 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att ge kommunchefen i uppdrag att sätta samman en 

arbetsgrupp som skall se över Aulans framtida 
användning samt, 

 
att gruppen återrapporterar till arbetsutskottet senast den 13 

augusti 2014. Delrapport ifrån gruppen skall lämnas i maj 
2014. 

 
 
 
Delgivning: 
Kommunchef 
BUN 
Fritidsintendent 
KFN 
Skolchef
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§ 41 
 
Prisbild julklappar personalen. Dnr 2014.46 (KS) 
 
Kommunchefen har lyft frågan om att höja prisnivån för 
julklappar/julbord till personalen i kommunen. Idag är budgeten 
per anställd 250 kr till julklappar/julbord.  
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att föreslå att kommunstyrelsen höjer nivån för julklappar till 

personalen höjs till 300kr. Per anställd exkl. moms.  
 
 
Delgivning: 
Ekonomichef 
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§ 42 
 
Fartkameror på Bruksvägen. Dnr. 2013.192 
 
Skyddsombudet på Perstorp AB tillskrev kommunen under hösten 
2013 för att påpeka trafiksituationen på Bruksvägen. 
Samhällsbyggnadschefen har på arbetsutskottets uppdrag nu varit 
i kontakt med Trafikverket vars svar bifogas. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
 
 
Delgivning: 
Perstorp AB
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§ 43 
 
Kommunchefen informerar 
 
Skyltningen av Mulleskogens naturreservat ses över. 
Åklagarmyndigheten har varit i kontakt med kommunen angående 
polisanmälan mot f.d. Teknisk chef Christer Karlsson angående 
trolöshet mot huvudman. 
Diskussionen om ytterligare sammanslagning av 
Överförmyndarsamverkan inom 6K samarbetet fortsätter. 
Svalöv och Bjuv vill gå med in i den gemensamma 
upphandlingsorganisationen som Klippa/Perstorp/Åstorp har idag. 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 44 
 
Inbjudningar 
 
Europaforum Hässleholm, 23-27 mars 
Genomlysningen av färdtjänsten i Region Skånes regi, 
Hässleholm 17 februari 
Medelpunkten samråd, Örkelljunga 15 april 
Kommunassurans syd årsstämma, Lund 6 maj  
Båtlivet och politiken, Stockholm 5 mars 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 45 
 
Meddelanden 
 
Perstorps bostäder Ab protokoll 140109 
Socialnämnden 140121 § 6 Strategiplan för Serviceresor 
Stambanan.com nyhetsbrev #1 2014 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 46 
 
EPA-analys. 
EU-kontoret och EU-projektgruppen redogör för kommunens 
möjlighet att genomföra EPA analyser, en behovsorienterad 
analys av konkreta kommunala mål med möjlig extern finansiering. 
Denna typ av analys gjorde kommunen inför EU-projektet som 
startade år 2012. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Delgivning: 
EU-projektet 
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§ 47 
 
Besök ifrån Perstorp Bälinge IK angående konstgräsplan i 
kommunen.   
 
Klubben redogör på arbetsutskottet för problematiken med att det 
inte finns någon konstgräsplan i kommunen. Enligt uppgift skall en 
konstgräsplan kunna delfinansieras genom Allmänna arvsfonden. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att ge kommunchefen i uppdrag att utse en grupp som skall 

se över frågan med konstgräsplaner i kommunen.  
 
 
Delgivning: 
Kommunchefen 
PBIK 
Fritidsintendenten 
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§ 48 
 
Parkeringsavgifter. 
 
Bo Dahlqvist (PF) lyfter frågan om hur man överklagar om man fått 
parkeringsböter i Perstorps kommun. Kommunchefen informerar 
om att i det avtalet som kommunen har med G4S så ingår 
hantering för överklagan.  
 
Lars Svensson (S) lyfter frågan om vilka områden som 
parkeringsövervakningen omfattar samt huruvida privata 
fastighetsägare har rätt att sätta upp förbudsskyltar. 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lägga informationen till handlingarna. 


