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§ 18 
 
Omdisponering av investeringsanslag – Snabbladdningsstation 
Dnr 2018.19 
 
Förslag finns på att anlägga en laddstation för elbilar vid strategiskt 
läge utefter riksväg 21.  Laddstationen är en snabbladdningstation 
som kommer att anläggas med gångavstånd till centrum. Detta 
innebär en möjlighet att stanna och snabbladda elbilen vid färd 
mellan Helsingborg och Hässleholm. För att kunna genomföra detta 
behöver budgeten omfördelas. Bidrag från KLIMATKLIVET kommer 
att sökas i samband med detta vilket är en förutsättning att kunna 
genomföra projektet. 
 
Som en del i elbilsstrategin och den handlingsplan som antogs av 
familjen Helsingborg arbetas nu fram ett förslag för placering av 
kommunala laddstationer. På riksväg 21 mellan Helsingborg och 
Hässleholm saknas i dag en snabbladdstation för elbilar. 
Strategiska lägen är bland annat vid Perstorps strategiska läge efter 
riksväg 21 nära infarten in till centrum vid  korsningen 
Köpmangatan/ Rv 21.Där finns idag en parkering som enkelt kan 
göras om till snabbladdningsplats. Läget är dessutom stationsnära 
och ger också ökad fokus på rv 21 genom Perstorp och i planering 
av dubbelspår. En laddning tar cirka 20 min. Laddstationen ligger 
ett kort gångavstånd till både restauranger och naturupplevelse 
nere vid Ybbarpssjön. I anslutning till laddstationen anordnas 
bänkar och bord och möjlighet att visa eventinformation. 

 
Den totala investeringskostnaden är beräknat till 1,25 Mkr. 
Kommunen kommer att söka stöd för lokala klimatinvesteringar 
(Klimatklivet). Till och med år 2020 satsar staten 700 Mkr om året, 
för att stödja investeringar i Sverige som effektivt sänker våra 
växtgasutsläpp. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att hantera 
Klimatklivet i samverkan med centrala myndigheter. Vi räknar med 
att erhålla ett stöd om 0,45 Mkr, vilket innebär att en finansiering om 
0,8 Mkr ska anvisas.  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att  bevilja investeringskostnaden för en snabbladdstation vid 

riksväg 21, under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar 
stöd om minst 0,45 Mkr, samt  

 
att  finansieringen av den ej budgeterade investerings-

kostnaden om 1,25 Mkr för en snabbladdstation vid riksväg 
21, ska ske genom att omdisponera 0,2 Mkr från anslaget  
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 för mindre anläggningsarbeten (allmän markreserv), 0,2 

Mkr från anslaget avseende markunder-sökningar (allmän 
markreserv), 0,2 Mkr från anslaget för mindre 
anläggningsarbeten (gator och vägar) och 0,2 Mkr från 
anslaget för mindre anläggningsarbeten (park). 
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§ 19 
 
Rapport om elektroniska körjournaler  Dnr 2017.91 
 
Under 2017 har kommunens bilar varit utrustade med elektroniska 
körjournaler. Detta för att underlätta för redovisning till skatteverket 
samt som spårning av eventuellt stulna fordon. Detta har fungerat 
till belåtenhet med endast något enstaka problem vid in- och 
utloggning och taggar som inte fungerat. Systemet har fungerat 
som avsett och personalen har varit positiva. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att godkänna informationen 
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§ 20 
 
Rapport angående upphandling för 2017 Dnr 2017.90 
 
Perstorps kommun genomför upphandlingar, dels i egen regi dels 
med hjälp av en upphandlingsgrupp i Klippan, Bjuv och Åstorp. 
Totalt identifierade upphandlingar under 2017 är 72 stycken. 
Av dessa är sju helt klara, fyra stycken ligger ute på upphandling 
och tre är under överprövning.  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att godkänna rapporten 
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§ 21 
 
Fördjupad studie av framtida användning av fastigheten 
Brukshotellet 2  Dnr 2017.198 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 oktober 2017, § 
209 att uppdra åt Perstorps Bostäder AB att lämna förslag på hur 
fastigheten Brukshotellet 2 skulle kunna användas ytmässigt samt 
ekonomiska förutsättningar för detta. En preliminär studie 
redovisades för arbetsutskottet i november 2017, som visar att det 
skulle vara möjligt att omvandla Brukshotellet till kommunhus till en 
uppskattad investeringskostnad om ca 59 mnkr. Då ingår att 
Plastens Hus ianspråktas och byggs samman med Brukshotellet 
och att verksamheten som idag finns i Plastens Hus integreras i 
kommunhusets entréplan. Underlaget ger en indikation på ett 
möjligt genomförande, men behöver fördjupas avseende 
byggtekniska, finansiella och verksamhetsmässiga förutsättningar 
innan politisk ställning till en sådan investering och inriktning kan 
tas. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera samtliga partiers positiva ställningstagande i 

ärendet, samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och 

kommundirektör att kontakta styrelsen för Plastens Hus 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att uppdra åt kommundirektören att genomföra en fördjupad 

studie kring framtida användning av fastigheten 
Brukshotellet 2 enligt vad som anförs i ärendet, 

 
att anvisa maximalt 500 tkr ur anslaget för oförutsedda 

kostnader 2018 för att täcka genomförande av den 
fördjupade studien, samt 

 
att uppdra åt kommundirektören att kontakta fastighetsägaren 

av Poppeln 13 för en diskussion kring kommunens framtida 
förutsättningar i fastigheten. 
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§ 22 
 
Perstorpsdagarna 2018  Dnr 2018.20 
 
Perstorpsdagarna, som genomfördes för första gången sommaren 
2016, kommer förslagsvis att genomföras under tre dagar, torsdag 
till lördag, sommaren 2018. För att kunna kontakta arrangörer och 
diskutera upplägg och annat måste tidpunkt för evenemanget vara 
bestämt 
 
Förslag finns att fortsätta traditionen från i fjol och förlägga 
evenemanget till slutat av sommaren, torsdagen den 30/8 till 
lördagen den 1/9 skulle då vara den lämpligaste tidpunkten. Det är 
två veckor innan valet och torget i Perstorp är en naturlig 
mötesplats för såväl valrörelse som underhållning.  
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att Perstorpsdagarna genomförs under tre dagar, från den 30 

augusti till den 1 september 2018. 
 
 
Skickas till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Magnus Almström 
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§ 23 
 
Remiss: Utställning Framtidsplan för Hässleholm stad   
Dnr 2018.21 
 
Perstorps kommun har beretts möjlighet att yttra sig över 
Framtidsplan för Hässleholm stad. Planen är en ändring av 
Hässleholms kommuns översiktsplan från 2007 för de delar som rör 
staden. Förslaget finns i sin helhet på www.hassleholm.se 
 
Förslag till yttrande från byggnadskontoret: 
Perstorps kommun ser positivt på att Framtidsplan för Hässleholms 
kommun tas fram. Framtidsplanen är väl strukturerad och utformad 
samt ger en god bild av Hässleholms utvecklingsambitioner.  
Det är positivt att förutsättningar tillskapas för tillväxt och utveckling 
i Skåne och i Hässleholms kommun.  
 
Satsning på utveckling av Hässleholm som centralort och regional 
utvecklingspunkt tillsammans med Kristianstad, där utvecklingen av 
stambanan mot höghastighetståg är en viktig faktor, kan gynna en 
positiv utveckling även av Perstorps kommun.  
 
Perstorps kommun har station på Skånebanan och ligger strategiskt 
nära stambanan. Perstorps kommun ser fram emot fortsatt 
utvecklingsarbete i samverkan med Hässleholms kommun i dessa 
frågor, bl.a. inom ramen för Region Skånes ortsutvecklingsprojekt 
kring Skånebanan. Möjligtvis kunde resonemanget kring 
mellankommunalt samarbete utvecklas något i Framtidsplanen. 
 
Perstorps kommun har inga övriga synpunkter. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att ställa sig bakom ovanstående yttrande samt översända 

detsamma till Hässleholms kommun. 
 
 
Skickas till: 
Byggnadskontoret 
Hässleholms kommun 
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§ 24 
 
Bostadsanpassningsärende  Dnr 2017.204 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag inkom den 16 oktober 
2017. Med ansökan följde ett intyg från barn- och 
ungdomshabiliteringen som var skrivet 2 juni 2016. Sökanden är 
målsman till minderårig. Bostadsanpassningshandläggaren 
begärde in komplettering samt nytt intyg 2 november 2017. 
 
2 januari 2018 inkom ett e-mail där sökanden menade att intyget 
inte var för gammalt och att problematiken inte var förändrad. 
 
Då 1 ½ år har gått sedan intyget skrivits och barnet blivit äldre så 
kan förutsättningarna ha ändrats, därför anser handläggaren att nytt 
intyg ska inkomma. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår 
Bostadsanpassningshandläggaren att kommunstyrelsens 
arbetsutskott skall avslå ansökan. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att med hänvisning till ovanstående, avslå ansökan om 

bostadsanpassningsbidrag 
 
 
Skickas till: 
Bostadsanpassningshandläggare 
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§ 25 
 
Kommundirektören informerar  Dnr 2018.9 
 
Kommundirektören informerar om arbetet som pågår, bland annat: 
Nedbrytning pågår av övergripande mål, möte med 
räddningstjänstförbundet, utredningsarbete angående VA-
samverkan, utredning om eventuell framtida gemensam nämnd för 
överförmyndarverksamheten, ansökan om olika tillstånd inför valet, 
eventuell komplettering av kameror vid pendlarparkeringen, 
pågående diskussioner kring taxor för Söderåsens Miljöförbund 
samt inkomna organisationsfrågor från parlamentariska gruppen 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 26 
 
Inbjudningar 
 
Inga inbjudningar är inkomna 
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§ 27 
 
Meddelanden 
 
Kyrkofullmäktige: Fyllnadsval till Thea och Carl Olssons stiftelse 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera meddelandet. 
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§ 28 
 
Övrigt ärende, nedläggning av banken 
 
Bo Dahlqvist anser att kommunen behöver arbeta för att 
få en ny bank till orten då Swedbank beslutat att lägga 
ner sitt kontor. Kommundirektören meddelar att 
kommunledningen redan arbetar aktivt med frågan 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 29 
 
Övrigt ärende, sommarjobb 
 
Bo Dahlqvist undrar hur det ser ut gällande 
sommarpraktikanterna i år. Kommunsekreteraren 
informerar om att ärendet numera hanteras av 
arbetsmarknadsenheten. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt chefen för arbetsmarknadsenheten att inkomma 

med en rapport i ärendet till nästa sammanträde. 
 

 
Skickas till: 
Sahand Kousha 


