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§ 228 
 
Budgetförslag 2015 och flerårsplan 2016-2017   
Dnr 2014.171 
 
Ekonomichefen redovisar budgetförslag 2015 och flerårsplan 
2016-2017. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra till ekonomichefen att till nästa möte ta fram en 

skrivelse angående socialnämndens underskott,  
 
att uppdra till ordförande att kalla socialnämndens 

presidium, socialchefen, förvaltningsekonomen samt 
ekonomichefen till ett möte den 14 oktober kl. 13.30 för 
att diskutera den bekymmersamma ekonomiska 
situationen gällande socialnämnden, samt 

 
att i övrigt notera informationen. 
 
 
Delgivning 
Ekonomichef 
Socialnämnden 
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§ 229 
 
Gemensam IT-driftorganisation  Dnr 2014.323 
 
En förstudie har genomförts gällande gemensam IT-
driftorganisation i 6K. För att man ska kunna gå vidare med 
frågan behövs nu ställningstagande i respektive kommun. 
Kommunen behöver lämna besked till 6K senast 2014-11-25. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att ställa sig positiv till en gemensam IT-driftorganisation. 
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§ 230 
 
Pendlarparkering vid stationen, etapp 2  Dnr 2014.322 
 
Pendlarparkeringen uppe vid stationen kan komma att behöva 
utökas då de befintliga parkeringarna i stort sett nyttjas fullt ut. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att ta upp ärendet i planberedningen. 
 
 
Delgivning 
Planberedningen 
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§ 231 
 
Installation av ytjordvärme på kommunal mark, Perstorps 
Kör & Ryttarförening  Dnr 2014.324 
 
Från Söderåsens miljöförbund har inkommit en förfrågan om 
kommunen som markägare kan godkänna att Perstorps Kör & 
ryttarförening installerar ytjordvärme vid sin anläggning belägen 
på kommunal mark, Perstorp 20:3. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att godkänna installationen av ytjordvärme vid 

ryttarföreningens anläggning belägen på kommunal 
mark. 

 
 
Delgivning 
Söderåsens miljöförbund 
Perstorps Kör & Ryttarförening 



6 (16) 

 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-10-06 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
§ 232 
 
Naturprojekt i Wilhelm Wendts park  Dnr 2014.216 
 
En inventering av växtlivet i Vilhelm Wendts park har 
påbörjats. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2014-07-02 att uppdra åt 
Tord Andersson på Söderåsens miljöförbund att skriva 
projektansökan till LONA, den lokala 
naturvårdssatsningen, för att slutföra inventeringen av 
växtlivet i Vilhelm Wendts park. 
 
Från Tord har nu inkommit ett projektförslag för Wilhelm 
Wendts park. Projektförslaget innefattar bland annat att ta fram 
skyltar samt att sammanställa och presentera kulturhistoria och 
naturvärden i området på ett intressant och lustbetonat vis på 
hemsidan och på skyltar.  
 
Arbetet med hemsidan beräknas för IT-enheten uppgå till 24 
timmar. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att ställa sig positiv till projektförslaget och uppdra åt 

Miljöförbundet att gå vidare med ansökan. 
 
 
Delgivning 
Tord Andersson, Söderåsens miljöförbund 
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§ 233 
 
Förordnande samt förlängning av borgerliga 
vigselförrättare  Dnr 2014.326 
 
Från Länsstyrelsen har inkommit en påminnelse om att de 
förordnanden som gäller kommunens borgerliga vigselförrättare 
går ut vid årsskiftet. 
 
Länsstyrelsen önskar snarast, men dock senast den 25 
november skriftligt besked om kommunstyrelsen föreslår 
förlängning av nuvarande förrättare samt eventuellt förslag på 
nya förrättare. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att nominera nuvarande vigselförrättare (Bengt Marntell 

samt Ulla-Britt Brandin) att förlänga deras förordnanden 
ytterligare en period. 
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§ 234 
 
Ansökan om verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet 
Skåne  Dnr 2014.306 
 
Ung Företagsamhet Skåne ansöker om ett verksamhetsbidrag 
på 1,5 kronor per kommuninvånare för läsåret 2014/2015. 
Ansökan avser att upprätthålla och utveckla verksamheten för 
elever i Perstorps kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att bevilja ett verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet 

Skåne för läsåret 2014/2015 på 1,5 kronor per 
kommuninvånare. 

 
 
Delgivning 
Ung Företagsamhet Skåne 
Ekonomichef 
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§ 235  
 
Motion angående sändning av kommunfullmäktiges 
sammanträde över internet  Dnr 2014.305 
 
Rubricerade motion har inkommit från Göran 
Strandqvist (PF).  
 
Ordförande förklarar att han avser att lyfta intentionerna 
i motionen i 6K och föreslår att motionen därmed ska 
anses vara besvarad. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att anse motionen besvarad. 



10 (16) 

 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-10-06 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
§ 236 
 
Hastighet Oderljungavägen. Dnr 2014.220 
 
Från allmänheten har inkommit synpunkter på iakttagna höga 
hastigheter på Oderljungavägen. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2014-07-02 att uppdra åt Tekniska 
kontoret att genomföra en trafikmätning på den aktuella 
vägsträckan och återkomma till 2014-10-01. 
 
Resultatet från mätningen har nu inkommit från tekniska 
kontoret. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lämna över resultaten av mätningen till polisen, samt 
 
att i övrigt notera informationen och att lägga den till 

handlingarna. 
 
 
Delgivning 
Tekniska kontoret 
Polisen 
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§ 237 
 
Delårsrapport Kommunalförbundet Medelpunkten   
Dnr 2014.328 
 
Från Kommunalförbundet Medelpunkten har inkommit en 
delårsrapport för behandling i fullmäktige. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att notera rapporten och att lägga den till handlingarna. 
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§ 238 
 
Kommunchefen informerar 
 
Kommunchefen informerar om olika ärenden som pågår för 
närvarande såsom till exempel,  
 
Pågående arbete med Vision 2030 
Företagshälsovårdens verksamhet 
Kontakter tagna gällande sociala jouren 
Tvångsförvaltning av fastigheter 
Intern revision av VA-verket 
Kommunens engagemang i samband med Höstglöd 
Boende för ensamkommande flyktingbarn 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera informationen och att lägga den till handlingarna. 
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§ 239 
 
Inbjudningar 
 
Öresundskomiteen, Öresundstinget 2014-11-06 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera inbjudningen och att lägga den till handlingarna. 
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§ 240 
 
Meddelanden 
 
Protokoll 6K 
Polisregion Syd: Beslut om geografisk indelning 
Kommuninvest: Byte av strategi för den nödvändiga 
kapitalförstärkningen 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera meddelandena och att lägga dem till 

handlingarna. 
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§ 241 
 
Anslagstavlor  Dnr 2014.315 
 
Anslagstavlan vid korsningen Oderljungavägen-
Stockholmsvägen är i väldigt dåligt skick och behöver bytas. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt tekniska kontoret att hantera ärendet. 
 
 
Delgivning 
Tekniska kontoret 
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§ 242 
 
Skyltning infarter  Dnr 2014.312 
 
Från allmänheten har inkommit synpunkter på avsaknad av 
skyltning vid infarterna vid riksväg 21. Arbetsutskottet diskuterar 
befintlig skyltning samt avsaknad av skyltning vid kommunens 
olika infarter och genomfarter. Även flaggspel diskuteras. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt byggnadskontoret att i det tidigare uppdraget 

om utsmyckning av tätorten även inrymma förslag på 
flaggning samt skyltning. 

 
 
Delgivning 
Byggnadskontoret 

 


