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§ 292 
 
Rutiner för lokalförsörjning  Dnr 2014.426 
 
På förekommen anledning finns ett behov av att informera 
nämnder och styrelser om det beslut som togs i kommunstyrelsen 
den 21 maj 2003 (§ 76) gällande rutiner för lokalförsörjning.  
 
Kommunchefen har sedan tidigare ett uppdrag att se över 
lokalförsörjningen. 
 
Ekonomichefen har inkommit med en skrivelse i ärendet samt 
nedanstående förslag till beslut: 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen beslutar informera nämnderna, 
 
att behov av lokaler i god tid skall anmälas till tekniska 

kontoret, 
 
att tekniska kontoret i första hand undersöker möjligheterna 

att ställa kommunägda lokaler till förfogande, i andra hand 
undersöker möjligheterna att förhyra lokaler via Perstorps 
Bostäder AB och först i tredje hand, efter godkännande 
från kommunstyrelsen, anskaffar lokaler genom förhyrning 
hos privata fastighetsägare, samt 

 
att tekniska kontoret tecknar internhyresavtal med 

lokalanvändaren och, där så är aktuellt, hyresavtal med 
Perstorps Bostäder AB eller annan fastighetsägare.   
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§ 293 
 
Hyra av Lönnen 15 - boende för ensamkommande 
flyktingbarn  Dnr 2014.432 
 
Den 6 oktober 2014 beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott, 
att ställa sig bakom den föreslagna lösningen att hyra delar av 
fastigheten Lönnen 15 för boende för ensamkommande 
flyktingbarn. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att teckna 

hyresavtal med Perstorps Bostäder AB och 
internhyresavtal med socialnämnden gällande 
förhyrning av boende för ensamkommande 
flyktingbarn.  

 
 
Delgivning 
Samhällsbyggnadschef 
Socialnämnden 
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§ 294 
 
Åtgärder för att uppnå balans i kommunens budget år 2015   
Dnr 2014.171 
 
Kommunstyrelsen (valnämnden) 
Regeringen kommer sannolikt att utlysa ett extra val vilket ska 
genomföras den 22 mars 2015, vilket medför en utökad 
nettokostnad på 100 000 kronor, och kommer då att belasta 
kommunstyrelsens (valnämnden) budget. 
 
Socialnämnden 
Den ekonomiska uppföljningen per den 30 november 2014 visar 
på ett prognostiserat underskott om 7 200 000 kronor för 
budgetåret 2014, vilket då kan medföra att kostnadsutvecklingen 
även kan belasta socialnämndens budget under år 2015. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-12-03 att 
uppdra åt ekonomichefen, lämna en redovisning i ärendet till 
arbetsutskottets sammanträde den 17 december 2014, samt 
inkomma med ett åtgärdsförslag för att få kommunens budget år 
2015 i balans 
 
Ekonomichef Anders Ottosson och ekonom Anders Ferm har 
analyserat nämndens budget år 2015, och konstaterar att man 
med bibehållen verksamhet per december månad 2014, finns det 
en negativ obalans mot budget på ca 3,8 mkr enligt nedan, 
 
2,50 heltidstjänster inom IFO-administrationens kansli       -1,4 mkr 
0,75 heltidstjänst inom socialförvaltningens kansli               -0,4 mkr 
1,00 heltidstjänst som boendestödjare               -0,5 mkr 
Familjehemsplaceringar (-2,0), ekonomiskt bistånd (+0,5)  -1,5 mkr 
Summa                   -3,8 mkr 
 
 
Förslag till finansiering 
 
Med anledning av den oroväckande kostnadsutvecklingen inom 
socialnämndens verksamhetsområden, beslutade 
kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 10 december 2014, 
att öronmärka 1 370 000 kronor som en oklar kostnadsbärare 
under finansieringsverksamheten, och att reservera 300 000 
kronor till en extern analys inom nämndens IFO-verksamhet.     
 
Med anledning av antalet invånare per den 1 november 2014 blev 
7 166, vilket är 36 invånare fler jämfört med budgeterat 7130 
invånare, finns ett ekonomiskt utrymme att fördela ytterligare 
730 000 kronor.    
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att bevilja kommunstyrelsen (valnämnden) ett tilläggsanslag 

med 100 000 kronor, avseende ökade kostnader vid extra 
valet den 22 mars 2015,  

 
att inte upphandla en extern analys av den ekonomiska 

utvecklingen inom socialnämndens IFO-verksamhet,  
 
att bevilja socialnämnden ett tilläggsanslag md 2,3 mkr 

avseende 2,00 heltidstjänster som socialsekreterare, 1,00 
heltidstjänst som system-administratör, 1,00 heltidstjänst 
som boendestödjare och 0,25 heltidstjänst som 
biståndshandläggare, totalt 4,25 heltidstjänster, vilka inte 
ligger i den av nämnden beslutade budgeten för år 2015, 

 
att inte bevilja socialnämnden ett utökat anslag för övriga 

prognostiserade kostnadsökningar inom IFO-
verksamheten på 1,5 mkr, en åtgärdsplan ska redovisas 
för att nå en balanserad budget, 

 
att socialnämnden måste genom en förbättrad ledning och 

styrning, tillse att verksamheterna håller sig inom tilldelade 
resurser, samt 

 
att finansiering om totalt 2,4 mkr, sker genom att omfördela 

från anslaget för oklar kostnadsbärare om 1 370 000 
kronor, anslaget för extern analys inom socialnämndens 
IFO-verksamhet om 300 000 kronor, samt ökade intäkter 
om 730 000 kronor med anledning av ett ökat antalet 
invånare jämfört med budgeterat.  
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§ 295 
 
Taxor Ugglebadet  Dnr 2014.348 
 
Från kultur- och fritidsnämnden har inkommit förslag på nya 
taxor för Ugglebadet för 2015.  
 
Arbetsutskottet beslutade 2014-10-15, att uppdra till kultur- 
och fritidsnämnden att förtydliga förslaget till taxor för 
Ugglebadet med avseende på att samtliga gällande taxor och 
förslag på nya ska finnas med i förslaget. 
 
Ett förtydligande har nu inkommit från kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att anta förslaget till taxor på Ugglebadet att gälla från 

och med 2015-03-01. 
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§ 296 
 
Anmälan anläggning av våtmark  Dnr 2014.378 
 
Från Länsstyrelsen har inkommit för kännedom en anmälan 
om anläggande av våtmark gällande fastigheten Toarp 4:17. 
Kommunens eventuella synpunkter ska vara Länsstyrelsen 
tillhanda senast den 21 november. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2014-11-19, 
 
att uppdra åt kommunchefen att hos Länsstyrelsen 

begära anstånd för yttrandet, 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att till 

arbetsutskottet inkomma med ett förslag till yttrande, 
samt 

 
att förslaget ska vara arbetsutskottet tillhanda senast 

2014-11-25. 
 
Ett förslag till yttrande har nu inkommit från 
samhällsbyggnadschefen. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att anta förslaget till yttrande och skicka det till 

Länsstyrelsen. 
 
 
Delgivning 
Länsstyrelsen 
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§ 297 
 
Nya föreskrifter för rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll  Dnr 2014.434 
 
Från räddningstjänsten har inkommit förslag på nya 
föreskrifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. 
Föreskrifterna innebär bland annat att fritidshus skall sotas 
vart tredje år istället för som tidigare vart fjärde år samt att 
oljepannor ska rengöras årligen. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Räddningsnämnden föreslår fullmäktige besluta, 
 
att anta förslaget till föreskrifter. 
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§ 298 
 
Elbilsstrategi  Dnr 2014.435 
 
Från Skåne Nordväst har inkommit ett förslag på elbilsstrategi. 
Styrelsen i Skåne Nordväst rekommenderar 
medlemskommunerna att anta strategin. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att anta förslaget till elbilsstrategi. 



10 (20) 

 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-12-16 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
§ 299 
 
Vattenmyndigheten: Samråd inom vattenförvaltningen   
Dnr 2014.436 
 
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har upprättat 
Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och  
Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021 för 
Västerhavets vattendistrikt.  
 
Samråd kring dessa förslag pågår den 1 november 2014 - 30 april 
2015.  
 
Under samrådsperioden kommer det att ordnas samrådsmöten på 
följande orter för Västerhavets vattendistrikt.  
Detaljerad information om våra samrådsmöten finns i kalendern på 
Vattenmyndighetens webbplats.  
 
13 januari – Halmstad 
20 januari – Göteborg 
27 januari – Falköping 
28 januari – Mariestad 
29 januari – Uddevalla 
4 februari – Karlstad 
10 februari - Hässleholm 
 
Samrådsmaterialet finns på: 
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vasterhavet/deltagande-
och-dialog/samrad-infor-storre-beslut/samrad-forvaltningscykeln-
2009-2015/Pages/default-ny.aspx 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt kommunens blivande representant i Rönneåns 

vattenråd/Rönneåkommittén att delta i samrådet. 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/Kalender/Pages/default.aspx?cat=cat_VH
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/Kalender/Pages/default.aspx?cat=cat_VH
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/2015/Pages/150113-samradsmote-halmstad.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/2015/Pages/150120-samradsmote-goteborg.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/2015/Pages/150127-samradsmote-falkoping.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/2015/Pages/150128-samradsmote-mariestad.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/2015/Pages/150129-samradsmote-uddevalla.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/2015/Pages/150204-samradsmote-karlstad.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/2015/Pages/150210-samradsmote-hassleholm.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vasterhavet/deltagande-och-dialog/samrad-infor-storre-beslut/samrad-forvaltningscykeln-2009-2015/Pages/default-ny.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vasterhavet/deltagande-och-dialog/samrad-infor-storre-beslut/samrad-forvaltningscykeln-2009-2015/Pages/default-ny.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vasterhavet/deltagande-och-dialog/samrad-infor-storre-beslut/samrad-forvaltningscykeln-2009-2015/Pages/default-ny.aspx
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§ 300 
 
Valaffischering extraval  Dnr 2014.71 
 
Med all sannolikhet kommer det att hållas ett extraval till 
riksdagen den 22 mars 2015. Poströstningen kommer att 
starta 10 dagar innan valet.  
 
Förslag finns att söka tillstånd för valaffischering från samma 
datum som poströstningen påbörjas för de partier som finns 
representerade i riksdagen, på samma platser som tidigare, 
samt att de partier som önskar hålla aktiviteter på torget själva 
söker eventuella tillstånd och bygglov för detta. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra till tekniska kontoret att söka tillstånd för 

valaffischering från samma datum som poströstningen 
påbörjas för de partier som finns representerade i 
riksdagen, på samma platser som tidigare, samt  

 
att de partier som önskar hålla aktiviteter på torget själva 

söker eventuella tillstånd och bygglov för detta. 
 
 
Delgivning 
Tekniska kontoret 



12 (20) 

 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-12-16 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
§ 301 
 
Malmö Stad: Remiss trafik- och mobilitetsplan   
Dnr 2014.437 
 
Rubricerade remiss har inkommit från Malmö stad. Kommunen 
har möjlighet att lämna synpunkter på de utmaningar, målbilder 
och strategier som beskrivs i förslaget till Trafik- och 
mobilitetsplan 2015. Synpunkter önskas åter senast 2015-02-27. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att skicka ärendet till byggnadsnämnden för ett eventuellt 

yttrande. 
 
 
Delgivning 
Byggnadsnämnden 
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§ 302 
 
Planberedningen: Framtida användning av parkområdet norr 
om kyrkogården och söder om Tjäderstigen  Dnr 2014.441 
 
Rubricerade ärende har inkommit från planberedningen. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att efterhöra med 

kyrkan om de är intresserade av att köpa rubricerad 
mark, att efterhöra om fastighetsägaren till fastigheten 
Perstorp 21:7 är intresserad av att köpa parkeringen 
söder om fastigheten, och om så icke är fallet återställa 
parkeringen till parkmark. 

 
 
Delgivning 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 303 
 
Svalövs kommun: Översiktsplan 2016 samråd  Dnr 2014.442 
 
Rubricerade samråd har inkommit från Svalöv. 
Samrådshandlingarna finns bland annat på www.svalov.se. 
Kommunen bereds möjlighet att inkomma med synpunkter på 
översiktsplanen senast den 31 mars 2015. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att skicka ärendet till byggnadsnämnden för ett eventuellt 

yttrande. 
 
 
Delgivning 
Byggnadsnämnden 

http://www.svalov.se/
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§ 304 
 
Höganäs kommun: Samråd översiktsplan  Dnr 2014.443 
 
Rubricerade samråd har inkommit från Höganäs. 
Samrådshandlingarna finns tillgängliga på www.hoganas.se/op. 
Kommunen bereds möjlighet att inkomma med synpunkter på 
översiktsplanen senast 27 februari 2015. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att skicka ärendet till byggnadsnämnden för ett eventuellt 

yttrande. 
 
 
Delgivning 
Byggnadsnämnden 

http://www.hoganas.se/op
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§ 305 
 
Sn: Trygghetsboende i Perstorp  Dnr 2014.286 
 
Demensföreningen i Perstorp har inkommit med en skrivelse 
angående trygghetsboende i kommunen där man bland annat 
undrar över hur kommunen avser att agera gällande 
trygghetsboende framöver. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2014-08-27 att överlämna ärendet 
till socialnämnden. 
 
Ett svar har nu inkommit från socialnämnden som beslutar att 
underställa ärendet till kommunstyrelsen som en del i 
kommunens fortsatta boendeplanering. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att ha trygghetsboende i åtanke vid framtida 

boendeplanering. 
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§ 306 
 
Införskaffande av nytt höjdfordon  Dnr 2013.233 
 
Arbetsutskottet uppdrog 2013 åt ledningskontoret att utreda vad 
som står i handlingarna mellan kommunen och bostadsbolaget 
när höghusen byggdes sent 1960-tal, gällande höjdfordon. Inget 
svar har inkommit varför ärendet bör aktualiseras. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att efterhöra hos byggnadsnämnden samt bostadsbolaget 

vad som står i byggloven för höghusen på Bäckavägen 
angående höjdfordon. 

 
 
Delgivning 
Byggnadsnämnden 
Perstorpsbostäder AB 
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§ 307 
 
Kommunchefen informerar 
 
Kommunchefen informerar om pågående verksamhet och 
möten såsom bland annat: 
Kommande IT-driftssamverkan 
Kommunledningskonferens innehållandes bland annat 
seminarium om integration 
Genomförda utvecklingssamtal 
Ny polisorganisation 
Överförmyndarsamverkan 
Arbete med förberedelser inför eventuellt extraval 
Blinkfyrarnas funktion 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen och att lägga den till 

handlingarna. 
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§ 308 
 
Digitalisering av den politiska verksamheten  Dnr 2014.444 
 
Förslag finns att digitalisera den politiska verksamheten. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram ett förslag på hur 

verksamheten skulle kunna digitaliseras, samt 
 
att förslaget ska vara arbetsutskottet tillhanda den 2015-

04-02. 
 
 
Delgivning 
Kommunchef 
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§ 309 
 
Meddelanden 
 
6K: Protokoll 2014-11-27 
Lsty: Kiselalgsundersökning i Ybbarpsån och Klingstorpabäcken 
Kollektivtrafikgrupp SkNv: Protokoll 2014-11-18 
Lsty: Information om lagen om allmänna vattentjänster och 
kommunens ansvar 
Lsty: Beredskap för social kris 
SkNv: Protokoll 2014-12-05 
Pågatåg Nordost: Minnesanteckningar 2014-11-20 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera meddelandena och att lägga dem till handlingarna. 

 


