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 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 Stefan Didrik, sekreterare 
Per Almström, kommunchef 
Bengt Marntell, samhällsbyggnadschef § 16-17, 25, 33 
Anders Ottosson, ekonomichef § 16-17, 25, 33 
 
 

Utses att justera Lars Svensson  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2014-02-05 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

16 - 34 
  

  
Stefan Didrik 

 

 Ordförande   

  
Arnold Andréasson 

 

 Justerare   
  Lars Svensson 

 
 
 

 

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2014-01-29 

Datum för anslags uppsättande 2014-02-06 Datum för anslags nedtagande 2014-02-27 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Stefan Didrik 
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§ 16 
 
Gång- och cykelväg till Bälinge längsmed riksväg 108.  
Dnr 2014.26 
 
Samhällsbyggnadschefen deltar på sammanträdet och redogör för 
ärendet. Trafikverket har kontaktat kommunen för att få ett besked 
om utbyggnation av cykelvägar utmed riksväg 108. Även om 
kommunen inte är intresserad av att bygga cykelväg längsmed 
hela sträckan så finns möjlighet att projektera för delar av 
sträckan. Den totala kostandsbilden uppskattas av Trafikverket till 
cirka 40 miljoner. Tanken är att kommunen betalar cirka hälften av 
detta. 
 
Arbetsutskottet har under de gångna åren haft ett par möten med 
Region Skåne och berörda kommuner angående trafiksäkerheten 
på väg 108. Vägen är prioriterad i samarbetsorganisationen Skåne 
Nordvästs infrastruktursatsningar. För Perstorps kommun finns det 
ett starkt samband mellan en trafiksäker väg och en bra gång- och 
cykelbana. Arbetsutskottet anser därför att dessa två frågor inte 
borde åtskiljas. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att med hänvisning till vad som anges ovan meddela 

Trafikverket att det inte är aktuellt med en utbyggnad av 
gång- och cykelvägen längsmed riksväg 108 i dagsläget. 

 
 
Delgivning: 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
Regionala tillväxtnämnden, Pontus Lindberg. 
Trafikverket Kristianstad, Suzanne Stjernström 
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§ 17 
 
Köp av telefoniväxel och upphandling/support. Dnr 2014.27 
 
Samverkanskommunerna i 4K1 har under år 2013 sagt upp avtal 
med Telia, avseende drift och support av televäxel. Avtalen 
upphör den 30 juni 2014. Telia äger växeln vilken leasas av 4K. 
Skälet till uppsägningen är att få kontroll över telefonins 
strategiska utveckling, lägre kostnader genom samordning inom 
6K2 av drift och support.  
 
Telia har i samband med 4K:s uppsägning informerat om, att de 
avvecklar samtliga befintliga avtal avseende analoga anslutningar 
(Anatelförbindelser). Telia höjer priserna med ca 90 % för analog 
telefoni. Telia arbetar för att kunderna ska lämna det analoga 
nätet, och gå över till det digitala (IP-telefoni, Mex-telefoni eller 
annat alternativ).  
 
IT- och växelansvariga inom 6K har med anledning av 
ovanstående  
diskuterat följande frågeställningar.  
 
1. Inventering av växelstruktur och utköp av befintlig växel för 4K. 
2. Upphandling av drift/support och uppgraderingar inom ramen 
för 6K  
    samt biträde av sakkunnig.  
3. Övergång från analoga nätet till digitala förbindelser. 
 
Framställan om utköp skall vara Telia tillhanda senast 2014-03-31  
(3 månader innan avtalens slutdatum). Telia har lämnat pris om 
totalt  
1 112 000 kr per 2014-07-01, vilket fördelas mellan 4K enligt 
följande  
   
Klippans kommun      449 000 kr 
Örkelljunga kommun      239 000 kr  
Perstorps kommun      217 000 kr  
Åstorps kommun      207 000 kr 
Summa    1 112 000 kr 
 
Investeringskostnaden om 217 000 kronor för Perstorps kommun 
ryms inom 2014 års investeringsbudget. 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Klippan, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga 

2
 Klippan, Perstorp, Åstorp, Örkelljunga, Bjuv och Svalöv 



4 (23) 

 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-01-29 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

Telia har uppgett att de höjer priserna för anatelförbindelser 
(kopparkabel) från den 1 juli 2014 med ca 90 %. Telia höjer 
priserna pga. att deras dotterbolag Scanova (ägare av analoga 
nätet) höjer priserna gentemot alla aktörer inklusive moderbolaget 
Telia.   
 
För att få tillförlitligt underlag har Konsultföretaget WSP anlitats för  
inventering av teknik och växelstruktur. WSP rekommenderar att 
4K köper befintlig televäxel, samt genomför upphandling av nytt 
serviceavtal (drift och support) inkl. uppgraderingar. Det noteras 
att Bjuv och Svalöv äger sina televäxlar som är kompatibla med 
tekniken inom 4K.  
 
Genom att köpa växeln äger samverkanskommunerna själva 
frågan om telefonins framtida utveckling. Då telefonin alltmer 
digitaliseras är det väsentligt att kommunerna har handlingsfrihet. 
Minskade kostnader för drift/support slår igenom först år 2015 då 
besparingar för andra halvåret 2014 tas ut av högre kostnader 
(licenskostnader, biträde med upphandling m.m.).  
 
För att snarast möjligt minska kostnader för det analoga nätet, är 
det väsentligt att respektive kommun påbörjar arbetar med att 
minimera antalet analoga linjer. Då respektive 
samverkanskommun i framtiden svarar för sina analoga 
förbindelser, ökar incitamentet för översyn.  
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,  
 
att godkänna köp av Perstorps kommuns andel av televäxel 4K, 
 
att notera att finansieringen om 217 000 kronor tas från 
kommunstyrelsens investeringsanslag för år 2014,  
  
att genomföra upphandling gemensamt inom ramen för 6 K 
avseende support, underhåll och uppgraderingar av televäxlar, 
samt 
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att genomföra arbete med 
övergång från det analoga nätet till det digitala.  
 
Anders Ottosson 
Ekonomichef 
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Arbetsutskottet beslutar, 
 
att godkänna köp av Perstorps kommuns andel av televäxel 

4K, 
 
att  notera att finansieringen om 217 000 kronor tas från 

kommunstyrelsens investeringsanslag för år 2014,  
  
att  genomföra upphandling gemensamt inom ramen för 6 K 

avseende support, underhåll och uppgraderingar av 
televäxlar, samt 

 
att  uppdra åt kommunledningskontoret att genomföra arbete 

med övergång från det analoga nätet till det digitala.  
 
 
Delgivning: 
Växeln 
Ekonomichefen 
IT-chef
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§ 18 
 
Fasticon utredningen. Dnr 2014.28 (KF) 
 
Kommunchefen har haft uppdraget att studera en framtida 
organisation av kommunens fastigheter och Tekniska kontorets 
personal. 
 
 
Bo Dahlqvist (PF) yrkar på att ärendet skall avgöras i 
kommunfullmäktige. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att föreslå till kommunstyrelsen att man låter 

kommunfullmäktige avgöra ärendet. 
 
 
Delgivning: 
Samhällsbyggnadschef
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§ 19 
 
Juldekoration av tätorten. Dnr 2014.29 
 
Ordföranden lyfter ärendet att juldekorationen av tätorten borde 
ses över. Dekorationen kunde vara mer omfattande och med ny 
LED belysning skulle stora mängder energi kunna besparas.  
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att ordföranden lyfter ärendet på nästa sammanträde med 

Företagarna i Perstorp. 
 
 
Delgivning: 
Tekniska kontoret 
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§ 20 
 
Motion: IKT i Perstorps skolor. Dnr 2013.181 (KF) 
 
Miljöpartiet i Perstorp har genom Irena Långberg ställt en motion 
angående IKT i Perstorps skolor. Ett svar på motionen har nu 
inkommit ifrån Barn- och utbildningsnämnden. 
 
 
Förslag till beslut: 
Att kommunfullmäktige genom Barn- och utbildningsnämndens 
svar anser motionen besvarad. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att föreslå att kommunstyrelsen hemställer att 

kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
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§ 21 
 
Motion: 100% förnybar energi i Perstorps kommun.  
Dnr 2013.264 (KF) 
 
Miljöpartiet i Perstorp har genom Irena Långberg föreslagit nya 
miljömål för Perstorps kommun. Svar på motionen föreligger nu 
ifrån kommunledningskontoret. 
 
Förslag till beslut: 
Att motionen anses besvarad. 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att föreslå att kommunstyrelsen hemställer att 

kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  
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 § 22 
 
 Remiss: Kameraövervakning Qstar Perstorp. Dnr 2014.13 
 Länsstyrelsen dnr: 211-30007-13 
 

Länsstyrelsen har gett kommunen tillfälle att yttra sig över ett 
kameraöverakningstillstånd som bensinstationen Qstar i Perstorp 
sökt. 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att man inte har något att erinra i ärendet. 

 
 
  
 Delgivning: 
 Länsstyrelsen, Henrik Kvennberg
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 § 23 
 
 Remiss: SOU 2013:81 När vi bryr oss. Dnr 2014.30 
 

Regeringen har gett samtliga Sveriges kommuner tillfälle att yttra 
sig under remissrundan på SOU 2013:81 När vi bryr oss – om 
våldsbejakande extremism i samhället. 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att inte yttra sig i ärendet. 
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§ 24 
 
Skrivelse: Rädda Skånes djurpark. Dnr 2014.20 
 
Ifrån ordföranden i kommunförbundet Skåne har skrivelse 
inkommit med en vädjan att skänka minst en krona per invånare 
till stiftelsen Skånes djurpark. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att Perstorps kommun stöttar Skånes djurpark med 1 kr per 

invånare villkorat att Skånes djurpark ger förskole- och 
grundskolelever i Perstorps kommun med lärare gratis 
inträde i djurparken. 

 
 
Delgivning: 
Ekonomichefen 
Skånes djurpark 
Skolchef 
BUN
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§ 25 
 
Streetrace på Verkstadsgatan. Dnr 2014.31 
 
Polisen har för kommunen påpekat att det genomförs s.k. 
streetrace på Verkstadsgatan. Dessa tävlingar skulle kunna 
förhindras om lämpliga fartdämpande åtgärder vidtas av 
kommunen på gatan. 
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att ge Tekniska kontoret i uppdrag att sätta upp fartdämpande 

åtgärder för att förhindra streetrace i kommunen. 
 
 
Delgivning: 
Polisen, 
Rådet för trygghet och hälsa 
Säkerhetssamordnare 
Tekniska kontoret
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§ 26 
 
Verksamhetsplan energirådgivningen. Dnr 2014.21 (KS) 
 
Ifrån energirådgivningen föreligger förslag till verksamhetsplan för 
år 2014. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att hemställa att kommunstyrelsen godkänner 

verksamhetsplanen för energirådgivningen. 
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§ 27 
 
Kommunens verksamhet på Verkstadsgatan. Dnr 2014.32 
 
Ifrån IF Metall har inkommit en skrivelse angående kommunens 
verksamhet på Verkstadsgatan. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att skicka ärendet till barn- och utbildningsnämnden som från 

den 1 januari 2014 ansvarar för den nybildade 
Arbetsmarknadsenheten. 

 
 
Delgivning: 
BUN 
Förvaltningschef, BUN 
Enhetschef Arbetsmarkadsenheten 
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§ 28 
 
Återremiss: Renhållningstaxan 2014. Dnr.2013.275 (KF) 
 
KS beslutade 131218: 
 
Att ärendet återremitteras med motiveringen att ändringarna skall 
förtydligas i beslutsunderlaget. 
Att texten ändras angående kompostering med ett klargörande att 
”anmälan” skall vara ”ansökan”  
Att påpeka för NÅRAB att ärendet måste inkomma i rimlig tid för 
att ärendet skall kunna hinna laga kraft innan 1 januari. 
Att kalla NÅRAB till kommunfullmäktige för att redogöra för 
ärendet. 
 
Ifrån NÅRAB föreligger nu kompletterad och förtydligat underlag till 
förslag till Renhållningstaxa 2014.  
 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att föreslå kommunstyrelsen att hemställa att 

kommunfullmäktige godkänner Renhållningstaxan 2014. 
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§ 29 
 
Remiss: Ny regional utvecklingsstrategi. Dnr 2014.22 
 
 
En regional utvecklingsstrategi är en övergripande plattform för 
Skånes utveckling med gemensamma visioner, mål och utma-
ningar. Region Skåne ansvarar för att ta fram 
en utvecklingsstrategi för hela Skåne på uppdrag av riksdagen. 
Detta Regionen tillsammans med Skånes 33 kommuner, statliga 
myndigheter, organisationer, näringsliv, högskolor och enskilda 
medborgare. 
 
Region Skåne har under år 2013 hållit ett antal möten för att med 
politiker och tjänstemän för att ta fram en ny utvecklingsstrategi. 
Förslaget till strategi går nu på remiss till alla Skånes kommuner. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att avvakta förslag till gemensamt remissvar ifrån Skåne 

Nordväst. 
 
 
Delgivning: 
Skåne Nordväst
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§ 30 
 
Kommunchefen informerar 
 
– Förhandlingarna om Bolmentunneln fortsätter. 
– Möte med kommunerna i 6K nästa vecka. 
– Det nya kartsystemet som flera kommuner upphandlat 
tillsammans med Perstorp skapar stora problem. 
– Fortsatta diskussioner om överflyttning av 
överförmynderiverksamheten till Perstorp. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 31 
 
Inbjudningar 
 
SKL:s näringslivsdagar 3-4 april i Uppsala. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 



20 (23) 

 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-01-29 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
§ 32 
 
Meddelanden 
 
Kommunförbundet Skåne: Forskningsrapport #7 klimatanpassning 
Arbetsmiljöverket: Nedlagt ärende 
Perstorps bostäder AB: Slutbesiktning kök Rosenhill 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
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§ 33 
 
Snöskottningen i tätorten. 
 
Bo Dahlqvist (PF) påpekar att flera personer ringt till honom och 
påpekat att snöskottningen i tätorten är under kritik. Bland annat 
missade man ICA:s parkering häromdagen. Även Uggleplanen är 
idag inte skottad. 
 
Samhällsbyggnadschefen redogör för prioriteringen av 
snöskottningen i tätorten. När det gäller Uggleplanen är isen inte 
tillräckligt tjock i dagsläget för att bära maskinerna som skall ploga 
den. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
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§ 34 
 
Lokal till SPF Eken. Dnr 2013.271 
 
Lars Svensson (S) har kontaktats av SPF Eken som gärna vill ha 
ett svar i lokalfrågan. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att ärendet lyfts på arbetsutskottet den 12 februari. 
 
 
Delgivning: 
SPF Eken
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§ 34 
 
Ovårdad tomt Hässleholmsvägen. 
 
Allmänheten har till politikernai arbetsutskottet påpekat att det 
finns en ovårdad tomt på Hässleholmsvägen, kvarteret Vitsippan 
vid hyreshuset. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att skicka ärendet till byggnadsnämnden. 
 
 
Delgivning: 
BN 


