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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-02 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.40 
 

Beslutande 

 
Ronny Nilsson (S), ordförande 
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande 
Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Ulf Bengtsson, kommundirektör 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
Johan Grip, Startpoint Advisory AB § 68 
Ulla-Britt Brandin (KD), byggnadsnämndens ordförande § 68 
Hans Stifors (PF), byggnadsnämndens vice ordförande § 68 
Henry Roos, VD Perstorps Bostäder AB § 69 
 
 
 
 
 

Utses att justera Bo Dahlqvist  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2018-05-02 kl.  
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

68 – 78 
  

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerare   

  
Bo Dahlqvist 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2018-05-02 
Datum för anslags uppsättande 2018-05-02 Datum för anslags nedtagande 2018-05-24 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  

 
 Cecilia Håkansson 
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§ 68 
 
Redovisning av organisationsutredningen gällande 
samhällsbyggnadsförvaltningen  Dnr 2018.75 
 
Johan Grip, Startpoint Advisory AB deltar på sammanträdet och 
redogör för den utredning företaget genomfört gällande 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 69 
 
Fördjupad utredning om lokalisering av kommunhuset   
Dnr 2017.198 
 
Henry Roos, VD Perstorps Bostäder AB redovisar resultatet av den 
fördjupade utredning som genomförts gällande möjligheten att 
förlägga kommunhuset i nuvarande Brukshotellfastigheten. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att ärendet ska tas med på kommande 

kommunstyrelsesammanträde samt kommande 
kommunfullmäktigesammanträde i maj som en information, 
samt 

 
att i övrigt tacka för informationen 
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§ 70 
 
Principbeslut om politisk organisation, ersättningsnivåer m.m. 
för mandatperioden 2019-2022  Dnr 2018.76 
 
Sammanfattning 
Perstorps kommuns parlamentariska grupp har under våren 2018 
haft partiöverläggningar om vilken politisk organisation, 
ersättningsnivåer jämte sammanhängande frågor som ska gälla för 
mandatperioden 2019-2022 och framlagt förslag till beslut gällande 
dessa frågor. 
 
Ärendet 
Gällande antal ledamöter i kommunens politiska organ föreslår 
parlamentariska gruppen att antalet ledamöter och ersättare i 
byggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden minskas från 
7+7 till 5+5, vilket innebär en återgång till den numerär som gällde 
före nuvarande mandatperiod. I övrigt föreslår inga förändringar i 
antal ledamöter och ersättare. 
 
Ett tekniskt utskott inrättas enligt förslaget under kommunstyrelsen. 
Den tekniska verksamheten är en betydande del av 
kommunstyrelsens ansvarsområde, vilket motiverar att dessa frågor 
politiskt hanteras av ett eget utskott. Detta möjliggör att 
kommunstyrelsens roll att leda, samordna och utveckla den 
samlade kommunala verksamheten kan stärkas. Utskottet föreslås 
bestå av tre ledamöter och tre ersättare, och dess uppdrag och 
ansvar kommer att förtydligas i kommunstyrelsens reglemente samt 
kommunstyrelsens delegeringsordning. 
 
Parlamentariska gruppens förslag framgår i övrigt av bilaga 1 och 2. 
Det noteras att arvodet för valnämndens ordförande uppgår till 
10.000 kr per val. Det noteras vidare att förslag till 
pensionsreglemente för förtroendevalda hanterats som eget ärende 
och beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i april 
2018. 
 
Det är av stor vikt att de parlamentariska förutsättningarna är kända 
och beslutade i god tid inför en ny mandatperiod. Kommunstyrelsen 
föreslås därför föreslå fullmäktige att godkänna parlamentariska 
gruppens förslag så som det redovisas i detta ärende. Nödvändiga 
revideringar av ersättningsreglemente, nämndernas reglementen 
m. fl. styrdokument behöver dock göras som en följd av beslutet. 
Därtill kommer ett stort behov av även i andra avseenden göra 
genomgripande revideringar av dessa dokument. Därför föreslås att 
kommundirektören får uppdraget att återkomma med samlade 
dokument till fullmäktige i september. 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fr. o. m. mandatperioden 2019-2022 inrätta ett tekniskt 

utskott under kommunstyrelsen bestående av tre ledamöter 
och tre ersättare; 

 
att minska antalet ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden 

samt kultur- och fritidsnämnden från 7 + 7 till 5 + 5; 
 
att i övrigt godkänna parlamentariska gruppens förslag till antal 

ledamöter och ersättare i kommunens politiska organ, 
ersättningsnivåer och sammanhängande frågor enligt 
upprättat förslag; samt 

 
att uppdra åt kommundirektören att göra erforderliga 

justeringar i kommunens ersättningsreglemente, 
nämndernas reglementen m. fl. styrdokument med 
anledning av beslutet så att dessa kan fastställas av 
kommunfullmäktige i september 2018. 
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§ 71 
 
Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna 
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen från år 2019  
Dnr 2017.230 
 
För att lösa finansieringen år 2018 tecknades en tillfällig 
överenskommelse som i princip innebar en prolongering av befintlig 
lösning, där det sammanlagda bidraget från kommunerna räknades 
upp med index men i övrigt lämnades oförändrat. Fördelningen av 
kostnaden mellan kommunerna förändrades till, att mer spegla den 
faktiska fördelningen av kostnaderna mellan kommunerna. Det 
innebar att vissa kommuner fick betala ett högre bidrag medan 
andra fick betala ett lägre. För Perstorps kommuns del innebär det 
att bidraget för år 2018 minskade med 804 000 kronor. 
Överenskommelsen börjar gälla från den 1 januari 2019, och 
remissvar med eventuella synpunkter ska lämnas senast den 7 maj 
2018 till Skånetrafiken. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att Perstorps kommun instämmer i de synpunkter som 

Kommunförbundet Skåne sammanställt. 
 
Skickas till: 
Skånetrafiken 
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§ 72 
 
Kommundirektören informerar  Dnr 2018.9 
 
Punkten utgår 
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§ 73 
 
Inbjudningar 
 
Ingen inbjudan är inkommen 
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§ 74 
 
Meddelanden 
 
Nårab: Protokoll, bolagsstämma och konstituerande sammanträde 
180406 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera meddelandet. 
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§ 75 
 
Övrigt ärende, räddningstjänsten 
 
Bo Dahlqvist önskar att kommunen på något vis redovisar vilket 
fint arbete räddningstjänsten utför. Ärendet diskuteras. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen 



11 (13) 
 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-05-02 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 76 
 
Övrigt ärende, stadsparken 
 
Bo Dahlqvist meddelar att vissa bevuxna delar av parken används 
som toalett och önskar att problemet hanteras. Ärendet diskuteras 
och kommer att hanteras inom organisationen. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 77 
 
Övrigt ärende, parkering Stjärnan 
 
Bo Dahlqvist menar att en belysning på Stjärnans parkering vore 
på sin plats för att stävja de bränder som förekommer. Ärendet 
diskuteras och hanteras inom organisationen. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 78 
 
Övrigt ärende, arbetsutskottets sammanträde 16 maj 
 
Bo Dahlqvist undrar om det finns någon möjlighet att flytta 
sammanträdet den 16 maj. Då det redan finns bokade besök 
konstateras att sammanträdet får kvarstå på beslutad tid. 
 


