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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-24 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunhuset, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00-18.37 
Beslutande  

Se bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Ulf Bengtsson, kommundirektör 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
Lena Alderskiöld, förbundsdirektör Samordningsförbundet  
NNV Skåne § 76 
 
 
 
 

Utses att justera Anette Lantz Elisabeth Holmer 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret  2018-10-24  kl. 18.50 
 
Underskrifter 

 

 

 
Paragrafer 

75 - 81 
  

  
 

 

 

Ordförande 

 

Justerande 

Håkan Abrahamsson  

  
Anette Lantz Elisabeth Holmer 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2018-10-24 
Datum för anslags uppsättande 2018-10-25 Datum för anslags nedtagande 2018-11-16 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-24 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 75 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Ingen fråga från allmänheten har inkommit. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-24 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 76 
 
Information om Samordningsförbund NNV Skåne 
 
Lena Alderskiöld, förbundsdirektör på samordningsförbundet NNV 
Skåne informerar om den verksamhet man bedriver. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-24 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 77 
 
Kommundirektören informerar  Dnr 2018.37 
 
Kommundirektören informerar om pågående verksamhet såsom: 
Arbete och planering som en följd av den nya mandatperioden, 
olika genomförda mätningar där kommunen förbättrat sig såsom 
kommunens klättring i näringslivsrankingen med 82 platser, 
barnfattigdomsindex som har förbättrats, nöjdheten som precis 
mätts inom kommunens äldreboenden och budget för 2019 är på 
väg fram. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-24 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 78 
 
Information från nämnder, styrelser och bolag  Dnr 2018.36 
 
Ordförandena för kommunstyrelsen, Perstorps Bostäder AB samt 
Perstorp Näringslivs AB informerar kortfattat om sina respektive 
verksamheter. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att tacka för informationen. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-24 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 79 
 
Inrättande av gemensam Överförmyndarnämnd 4K – Bjuvs, 
Klippans, Perstorps och Åstorps kommuner  Dnr 2018.205 
 
Perstorps kommun är sedan 2012 värdkommun för 
avtalssamverkan kring överförmyndarverk-samheten i Bjuvs, 
Klippans och Perstorps kommuner. Dessförinnan har motsvarande 
samverkan funnits mellan Klippan och Perstorp sedan 2007. 
Verksamheten finansieras i likhet med annan samverkan i Familjen 
Helsingborg och 6K utifrån respektive kommuns befolkningstal. 
Nuvarande samverkan utgörs av en gemensam 
förvaltningsorganisation. Respektive kommun har kvar sin egen 
överförmyndarnämnd. 
 
Sedan Åstorps kommun uttryckt intresse av att delta i samverkan, 
har samtliga fyra kommuner under våren 2018 ställt sig bakom en 
avsiktsförklaring att bilda en gemensam nämnd för överförmyndar-
samverkan fr.o.m. mandatperioden som inleds den 1 januari 2019, 
benämnd Överförmyndarnämnden 4K – Bjuv, Klippan, Perstorp och 
Åstorp. Förslag till överenskommelse och reglemente för den 
gemensamma nämnden har tagits fram och underställs nu politisk 
behandling i respektive samverkanskommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd med Bjuvs, 

Klippans, Perstorps och Åstorps kommuner från och med 
den 1 januari 2019; 

 
att nämnden ska kallas Överförmyndarnämnden 4K – Bjuv, 

Klippan, Perstorp och Åstorp; 
 
att avveckla överförmyndarnämnden i Perstorps kommun per 

den 31 december 2018; 
 
att godkänna i ärendet redovisade samverkansavtal avseende 

Överförmyndarnämnden 4K – Bjuv, Klippan, Perstorp och 
Åstorp; 

 
att anta i ärendet redovisade reglemente för 

Överförmyndarnämnden 4K – Bjuv, Klippan, Perstorp och 
Åstorp; samt 

 
att uppdra åt valberedningen att föreslå en ledamot från 

majoriteten och en ersättare från oppositionen att för 
kommunens räkning ingå i den gemensamma nämnden. 

 

Skickas till: Åstorp, Klippan, Bjuv 
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Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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§ 80 
 
Rapport ang arbetsmiljöarbetet vid kommunens förvaltningar  
Dnr 2018.198 
 
Bakgrund 
I enlighet med kommunens reglemente för arbetsmiljöansvar, 
delegering, uppföljning samt återkoppling av arbetsmiljöarbetet ska 
en årlig sammanställning över arbetsmiljöarbetet behandlas i 
Centrala samverkansgruppen, överlämnas till kommunstyrelsen för 
beaktande i budgetprocessen samt överlämnas till 
kommunfullmäktige för behandling. 
 
Ärendet 
Efter den årliga revisionen av arbetsmiljöarbetet (ÅRA) har samtliga 
förvaltningschefer inkommit med förvaltningsvisa 
sammanställningar och analyser över arbetsmiljöarbetet vilket är 
underlag för den övergripande sammanställningen. 
 
I enlighet med Reglementet har den centrala ledningsfunktionen 
sammanställt det utförda arbetsmiljöarbetet vid förvaltningarna i 
kommunen i dokumentet ”Sammanställning över inkomna analyser 
över arbetsmiljöarbetet under år 2017 vid Perstorps kommuns 
förvaltningar” daterad 2018-08-27. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att godkänna redovisningen 
 
 
Skickas till: 
Personalchef 
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Kommunfullmäktige 
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§ 81 
 
Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige  Dnr 2018.225 
 
Thomas Johansson (PF) har inkommit med en avsägelse som 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, 
 
att bevilja avsägelsen, samt 
 
att hos Länsstyrelsen anhålla om ny räkning. 
 
 
Skickas till: 
Lönekontoret 
Länsstyrelsen 


