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 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-12-03 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 

 

 

Beslutande 

 
Arnold Andréasson (C), ordförande 
Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande 
Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Cecilia Håkansson, sekreterare 
Per Almström, kommunchef 
Anders Ottosson, ekonomichef (§§ 279, 281) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Lars Svensson  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2014-12-04 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

279 - 291 
  

  
Cecilia Håkansson 

 

 Ordförande   

  
Arnold Andréasson 

 

 Justerare   
  Lars Svensson  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2014-12-03 

Datum för anslags uppsättande 2014-12-05 Datum för anslags nedtagande 2014-12-29 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 279 
 
Kommuninvest, insatskapital och de nya stadgarna   
Dnr 2014.393 
 
Kommuninvest kommer att förändra sina stadgar nästa år. Då 
har kommunen möjlighet att välja en ökad kapitaltäckningsbas. 
Detta påverkar kommunens likviditet men innebär inte en ökad 
kostnad för kommunen. 
 
Arbetsutskottet beslutet, 
 
att notera informationen och att lägga den till handlingarna. 
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§ 280 
 
Närtrafik utmed väg 108  Dnr 2014.396 
 
 
Befintlig busslinje mellan Örkelljunga och Perstorp försvinner 
den 12 december. Skånetrafiken erbjuder närtrafik till de 
invånare som bor utanför tätorten. Begreppet närtrafik är 
ganska okänt för kommunens invånare och det är få som nyttjar 
trafiken. Närtrafiken är tänkt att användas för inköpsresor. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt utredningssekreteraren att utarbeta ett förslag 

till utvecklad närtrafik i Perstorps kommun. 
 
 
Delgivning 
Utredningssekreterare 
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§ 281 
 
Socialnämndens prognostiserade underskott  Dnr 2014.171 
 
Den ekonomiska uppföljningen per den 31 oktober 2014 visar 
på ett prognostiserat underskott om 6 500 000 kronor för 
budgetåret 2014, vilket då kan medföra att 
kostnadsutvecklingen även kan belasta socialnämndens budget 
under år 2015. 
 
Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde den 26 
november 2014 att fastställa utdebiteringen för år 2015 till 20,81 
kr, vilket är en oförändrad utdebitering jämfört med år 2014, och 
medför att en ökning av skatteintäkterna inte är möjlig 
finansiering för att den vägen täcka en negativ 
kostnadsutveckling. 
 
Åtgärder vid prognostiserade underskott 
 
1. Nämnden beslutar om åtgärder för att klara sin 

budgetram. 
 
Om inte detta verkställs måste,  
 
2. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta om 

besparingar inom samtliga nämnders budgetar. 
 
Kommunens ekonomi klarar inte stora negativa 
budgetavvikelser, vilket leder till en urholkning av den 
kommunala skattesatsen, samt medför att utvecklingen inom 
andra verksamhetsområden stannar av. 
 
Underskottet diskuteras och man kan anta att kommunen 
kommer att gå in i 2015 med ett stort budgetunderskott.  
 
Arbetsutskottets beslutar, 
 
att uppdra åt ekonomichefen att inkomma med ett 

åtgärdsförslag för att få en budget i balans. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att uppdra åt ekonomichefen lämna en redovisning i 

ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 17 
december 2014. 
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§ 282 
 
Begäran om detaljplaneändring för kv. Lönnen – 
Perstorpsbostäder  Dnr 2014.394 
 
Fastighetsägaren Perstorps Bostäder AB har begärt att 
detaljplanen ska ändras för sin fastighet Rönnen 15 (polishuset) 
inom kvarteret Lönnen vid torget i centrala Perstorp. Gällande 
detaljplan upprättad 1965 tillåter inte bostäder, endast handel. 
Byggnaden avses byggas om till bostäder. På sikt avses kvarteret 
bebyggas med ytterligare bostäder. Ny detaljplan föreslås tas 
fram. Plankostnadsavtal avses upprättas. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta,  
 
att uppdra åt byggnadsnämnden att upprätta ny detaljplan. 
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§ 283 
 
Höghastighetsbana Jönköping – Malmö  Dnr 2014.395 
 
Olika förslag finns på hur sträckningen kan bli gällande den 
tänkta höghastighetsbanan på delen Jönköping – Malmö.  Och 
Vid 6Ks sammanträde har diskuterats om man ska mobilisera 
sig i ärendet. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen och att lägga den till handlingarna. 
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§ 284 
 
Bostadsanpassningsärende  Dnr 2014.43 
 
Rubricerade ärende har inkommit från 
bostadsanpassningshandläggaren. Ärendet gäller bidrag för 
borttagning av trösklar i hela lägenheten samt borttagning av 
badkar som skulle ersättas med duschkabin.  
 
Sökanden har tidigare fått bostadsanpassning i annat boende 
och har nu bytt bostad. För att få bidrag vid byte av bostad 
krävs särskilda skäl. Handläggaren har begärt in komplettering 
av dessa skäl vid flera tillfällen men inte fått in något från 
sökanden. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att avslå bidrag för bostadsanpassning avseende utbyte av 

trösklar samt ersätta badkar med duschkabin. 
 
 
Delgivning 
Bostadsanpassningshandläggare 
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§ 285 
 
Eventuell samverkan Finsam  Dnr 2014.397 
 
Vid 6Ks sammanträde diskuterades ärendet. Kommunen har 
tidigare erbjudits ett dylikt samarbete inom Skåne Nordost men 
vid det tillfället tackade kommunen nej. Nu har ett samarbete 
startats upp i Bjuv, Åstorp och Klippan och kommunen har 
erbjudits att sluta upp till det samarbetet. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt kommunchefen att arbeta vidare med frågan. 
 
 
Delgivning 
Kommunchef 
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§ 286 
 
Taxor 2015, Söderåsens miljöförbund  Dnr 2014.290 
 
Förslag på taxor för 2015 har inkommit från Söderåsens 
miljöförbund för beslut i kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta 
 
att anta förslaget till taxor under förutsättning att övriga i 

förbundet ingående kommuner fattar samma beslut, 
samt 

 
att taxorna ska gälla från och med 2015-04-01. 
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§ 287 
 
Taxa för Räddningstjänsten 2015  Dnr 2014.392 
 
Kommunfullmäktige har tidigare antagit taxa för tillsyn 
(grundbelopp) och taxa för onödigt utlöst automatiskt 
brandlarm. 
Räddningsnämnden har medgivits rätt, att inom ramen för 
normala kostnadsökningar besluta om ändringar i taxan. 
Taxorna har inte höjts sedan 2011 och är i behov av en 
justering. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Räddningsnämnden beslutar, 
 
att taxan för tillsyn (grundbelopp) som idag är 803 kr höjs 

till 865 kr, 
 
att taxan för onödigt automatiskt brandlarm som idag är 

4000 kr per tillfälle höjs till 4300 kr per tillfälle, samt 
 
att de nya taxorna föreslås gälla från och med 2015-02-01. 
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§ 288 
 
Ändring av datum för arbetsutskottet  
 
Arbetsutskottets sammanträde den 17 december behöver 
flyttas. Förslag finns att hålla sammanträde den 16 december 
kl. 09.00 istället för den 17:e. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att hålla sammanträde den 16 december kl. 09.00 istället 

för den 17:e. 
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§ 289 
 
Kommunchefen informerar 
 
Kommunchefen informerar om pågående verksamhet såsom 
bland annat: 
Sammanträden med Skåne Nordväst samt 6K 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen och att lägga den till handlingarna. 
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§ 290 
 
Köpmangatan 
 
På Köpmangatan finns en infart mellan Fastighetsbyrån och 
skoaffären där många plattor ligger ojämnt och det finns en risk 
att någon snubblar på dessa. Vid Köpmansgatan 7 saknas en 
del plattor. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt tekniska kontoret att åtgärda problemen. 
 
 
Delgivning 
Tekniska kontoret 
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§ 291 
 
Förändring av antal förtroendevalda i Kultur- och 
fritidsnämnden  Dnr 2014.399 
 
Förslag finns att utöka antalet förtroendevalda i kultur- och 
fritidsnämnden från 5 ledamöter samt 5 ersättare till 7 
ledamöter samt 7 ersättare.  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta: 
 
att utöka antalet förtroendevalda i kultur- och 

fritidsnämnden från 5 ledamöter samt 5 ersättare till 
7 ledamöter samt 7 ersättare. 

 
Bo Dahlqvist deltar inte i beslutet. 


