
1 (19) 
 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-08 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.15 
 

Beslutande 

 
Ronny Nilsson (S), ordförande 
Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 
Bengt Marntell (C), tjänstgörande ersättare (ej § 76) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Ulf Bengtsson, kommunchef 
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare 
Anders Ottosson, ekonomichef (§§ 60-63) 
Mattias Bjellvi, stadsarkitekt (§§ 66-67) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Bo Dahlqvist  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2017-03-08 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

60 – 77 
  

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerare   

  
Bo Dahlqvist 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2017-03-08 
Datum för anslags uppsättande 2017-03-09 Datum för anslags nedtagande 2017-03-31 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 60 
 
Bokslut för 2016 – kommunstyrelsen  Dnr 2017.50 
 
Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett överskott 728 tkr, 
fördelat inom följande verksamhetsområden (tkr), 
 
Kommunstyrelsen  -144 
Allmän markreserv    -47 
Gator och vägar   427 
Parkverksamhet  -798 
Bostadsanpassningsbidrag -177 
Aktieägartillskott PNAB   600 
Fastighetsförvaltning     98 
Städverksamhet     89 
Facklig verksamhet   602 
Övriga verksamheter      78 
 
Investeringsverksamheten redovisar en kostnad på 24 005 tkr. 
Bland de största investeringsprojekten kan nämnas, hjullastare, 
torget vid centrum, stadsparken, skatebordpark, Toarps vattenverk, 
utbyte av vatten- och avloppsledningar, renovering rötkammare, 
relining spillvattenledning Heljalt, utbyte larm, förfrågningsunderlag 
till ny idrottshall, lekplatser och utemiljö skolor, ombyggnation av 
aulan och renovering av hembygdsgården.  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att med godkännande överlämna bokslut för år 2016 till 

kommunfullmäktige enligt upprättat förslag. 
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§ 61 
 
Bokslut för 2016 – räddningsnämnden Dnr 2017.50 
 
Räddningsnämnden redovisar ett överskott på 44 000 kronor.  
 
Avtalet med industriparkens företag har löpt på, och arbetet med ett 
nytt avtal avslutades under hösten. Parterna är överens om att 
nuvarande koncept är till stor nytta för alla parter. Under året har 
Industriparkens olika företag haft omfattande stora stopp i samband 
med nyinvesteringar och underhåll av befintliga fabriker, vilket 
inneburit att räddningstjänsten haft mycket personal på plats under 
dessa perioder, för att kontrollera säkerhetsarbetet och förebygga 
olyckor. 
 
Under året har även organisationsförändringar genomförts, då 
förändring i arbetssätt och avtal genomförts. I början av 2016 vände 
sig Hässleholm mot Kristianstad, för att därifrån köpa sin nivå 3 
(vakthavande brandingenjör) som de tidigare haft i egen regi 
tillsammans med Perstorp. Detta innebar att Perstorp valde att 
teckna avtal om nivå 3 (vakthavande brandingenjör) m.m. via 
räddningssamverkan Skåne Nordväst. Avtalet med Hässleholm 
skrevs om, och omfattar numera nivå 2 (yttre befäl) samt 
kanslitjänster. Detta innebar att Perstorp från halvårsskiftet 2016, 
har ny räddningschef och förvaltningschef. 
 
Under de närmaste åren kommer ytterligare samverkan ske med 
räddnings-tjänsterna i Nordvästra Skåne, och detta kommer 
ytterligare stärka räddningstjänstens förmåga i Perstorp. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Räddningsnämnden beslutar, 
 
att med godkännande överlämna bokslut för år 2016 till 

kommunfullmäktige enligt upprättat förslag. 
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§ 62 
 
Kampsportlokalen i fd postens lokaler  Dnr 2017.48 
 
Ekonomichefen redovisar hur hyressättningen ser ut för 
föreningarna som har sin verksamhet i fd postens lokaler enligt 
uppdrag från arbetsutskottet § 45 170208. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 63 
 
Tillfälligt stöd till kommunen – delredovisning av beviljade 
projekt år 2016 – samtliga nämnder och styrelser  Dnr 2017.40 
 
Regeringen uppmärksammade den ökade belastning på 
kommunerna, som uppstod till följd av det stora flyktingmottagandet 
under hösten 2015. 
 
Riksdagen beslutade därför om en extra ändringsbudget, att ge 
kommuner och landsting ett tillfälligt stöd om 9,8 miljarder, varav 
Perstorps kommun erhöll 16,2 miljoner. Medlen betalades ut som 
ett engångsbelopp den 22 december 2015. 
 
Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 2016-05-25, att 
bevilja totalt 19 projekt, delredovisning av projekten för år 2016 ska 
vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2017-02-28, och omfatta 
avstämning mot uppsatta mål, kostnadsredovisning och utfallet i 
projekten. Det tillfälliga stödet periodiseras till och med år 2017. 
 
Det tillfälliga stödet får inte användas så att det leder till ökade 
driftskostnader kommande år. Det ska användas på ett sådant sätt, 
att det långsiktigt bidrar till varaktigt förbättrade förutsättningar inom 
områdena arbetsmarknad, integration och utbildning. 
 
Slutredovisning av projekten för år 2016 – 2017 ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2018-02-28, och omfatta 
avstämning mot uppsatta mål, kostnadsredovisning och utfallet i 
projekten. 
 
Det ekonomiska utfallet per 2016-12-31 visar på att projekten har 
kostnadsförts med totalt 3,7 miljoner, vilket betyder att för år 2017 
återstår 12,5 miljoner. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att med godkännande överlämna delredovisningen för år 2016 

till kommunfullmäktige. 
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§ 64 
 
Inventering tekniska kontoret  Dnr 2016.36 
 
Föreligger en redovisning på genomförd inventering gällande 
tekniska kontoret. Kommunchefen redogör för inventeringen samt 
för förslag till förbättringar och förändringar i vissa delar. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera att inventeringen är mottagen och genomgången, 

samt 
 
att tacka för informationen. 
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§ 65 
 
Almedalen 2017  Dnr 2017.6 
 
Arbetsutskottet behöver bestämma sig för vilken avresedag samt 
hemresedag man ska ha när det gäller Almedalen. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att avresan till Almedalen sker söndagen den 2 juli med 

återresa onsdagen den 5 juli. 
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§ 66 
 
Detaljplan del av Perstorp 23:4 vid kvarteret Syrenen   
Dnr 2017.51 
 
Byggnadsnämnden har inkommit med samrådshandlingar gällande 
den parkering som planeras i kvarteret Syrenen. Stadsarkitekten 
deltar på sammanträdet och redogör för detaljplanen. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera att det är lämpligt om det finns belysning på 

parkeringen,  
 
att hänsyn i planeringen behöver tas till framtida 

dagvattenavrinning, samt 
 
att man gärna ser att det planteras för att minimera störning 

från strålkastare. 
 
 
Delgivning 
Byggnadsnämnden 
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§ 67 
 
Detaljplan Bälinge bad och camping, Bälinge 15:252 m fl   
Dnr 2017.52 
 
Byggnadsnämnden har inkommit med samrådshandlingar gällande 
detaljplan för Bälinge bad och camping. 
 
Syftet med detaljplanen är att reglera, säkerställa och utveckla 
campingverksamheten och badet på fastigheten Bälinge 15:252 
samt intilliggande samfällighet Bälinge S:2. Planen ska även 
säkerställa strandskyddets värden i och med att planområdet ligger 
inom strandskyddat område: naturen i strandzonen vid Bälingesjön 
och allmänhetens tillgång till densamma samt tillhandahålla tydliga 
bestämmelser för området, så att karaktären bibehålls. En 
behovsbedömning av miljöbedömning har gjorts och samråd har 
skett med Länsstyrelsen. En miljökonsekvensbeskrivning har därför 
tagits fram. Detaljplanen hanteras med s.k. utökat planförfarande. 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2017-02-23, § 3 att sända 
planförslaget upprättat 2017-02-09 på samråd enligt reglerna i Plan- 
och bygglagen (PBL), 5 Kap. 11 §. Samrådet pågår från 6 mars 
t.o.m. 29 mars. Ev. synpunkter ska vara skriftliga och ha inkommit 
senast 29 mars. 
 
Stadsarkitekten deltar på sammanträdet och redogör för 
detaljplanen. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera att man gärna ser att husvagnar o husbilar tillåts vid 

grönytan närmast parkeringen (tilltänkta tältplatser), att det 
blir tillfartmöjlighet till samtliga platser runt udden, samt att 
det framöver finns möjlighet att gräva ut kullen lite för 
framtida utveckling av campingen. 

 
 
Delgivning 
Byggnadsnämnden 
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§ 68 
 
Kommunchefen informerar  Dnr 2017.7 
 
Kommunchefen informerar om pågående verksamhet och möten 
såsom bland annat: 
Avstämning med överförmyndarverksamheten, arbete angående 
möjligheter att medverka i ett Finsamsamarbete, uppstart av 
”Förenkla helt enkelt”, styrelsemöte i 6K angående bland annat 
möjligheter till utökad samverkan, möte med Nårabs ledning om 
bland annat ”Skitlite” och revidering av ägardirektiv, möte med 
Företagarna i Perstorp, möte om byggande samt kommande möte 
med kommundirektörsföreningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 69 
 
Inbjudningar 
 
Region Skåne: Dialogmöte infrastruktur, 170405, 9-12, Malmö 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att arbetsutskottet och kommunchefen deltar på 

dialogmötet, samt 
 
att då mötet krockar med arbetsutskottets sammanträde, 

flytta arbetsutskottet från kl. 09.00 till kl. 14.00 samma 
dag. 
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§ 70 
 
Meddelanden 
 
Nyföretagarcentrum SkNV: Barometern, antal nystartade företag 
2016 
Medelpunkten: Protokoll 170228 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera meddelandena. 
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§ 71 
 
Övrigt ärende, upphandling 
 
Ärendet har inkommit från Bo Dahlqvist som har hört olika saker 
gällande upphandling som han ifrågasätter. Ärendet diskuteras. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen. 



14 (19) 
 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-08 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 72 
 
Övrigt ärende, ökning av invånarantal 
 
Ärendet har inkommit från Bo Dahlqvist som har frågor kring 
invånarökningen i kommunen och var de är bosatta då han upplever 
att det inte finns lediga bostäder i kommunen. Ärendet diskuteras. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt kommunchefen att bjuda in berörd personal för en 

information i ärendet till nästa sammanträde. 
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§ 73 
 
Övrigt ärende, spegeldammen 
 
Ärendet har inkommit från Bo Dahlqvist som undrar hur det gått med 
belysningen vid Spegeldammen. Ärendet var uppe i arbetsutskottet 
sommaren 2016. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra till samhällsbyggnadschefen att inkomma med en 

rapport i ärendet. 
 
 
Delgivning 
Samhällsbyggnadschefen 
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§ 74 
 
Övrigt ärende, talarstolar  Dnr 2015.268 
 
Ärendet har inkommit från Bo Dahlqvist som undrar varför 
talarstolarna som skulle varit på plats för länge sen inte ännu kommit 
på plats. Ärendet diskuteras. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt kommunchefen att hantera ärendet. 
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§ 75 
 
Övrigt ärende, Skånebanan 
 
Ärendet har inkommit från Bengt Marntell som har blivit underrättad 
om att det planeras dubbelspår på Skånebanan. Bengt vill veta när 
dubbelspåren blir verklighet. Ordförande meddelar att det inom 
Familjen Helsingborg arbetas med utveckling av banan men att 
något datum inte finns fastställt. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen. 
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§ 76 
 
Övrigt ärende, konsult ev anställning 
 
Ärendet har inkommit från Bo Dahlqvist som undrar av vilken 
anledning tekniska kontoret tagit in en person antingen som konsult 
eller anställd. Ordförande besvarar frågan. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen. 
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§ 77 
 
Deltagande i Earth Hour 
 
Kommunchefen frågar arbetsutskottet om kommunen ska delta i 
Earth Hour som äger rum 25 mars kl. 20.30-21.30.  
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att inte medverka i Earth Hour 2017 

 


