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 Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.10 

 

 

Beslutande 

 
Arnold Andréasson (C), ordförande 
Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Annika Svitzer, Söderåsens miljöförbund (§ 175) 
Magnus Almström (§ 175) 
Folke Lindberg, PBIK (§ 175) 
Christer Eliasson, PBIK (§ 175) 
Marcus Nilsson, PBIK (§ 175) 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Bo Dahlqvist  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2014-07-02 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

175 - 188 
  

  
Cecilia Håkansson 

 

 Ordförande   

  
Arnold Andréasson 

 

 Justerare   
  Bo Dahlqvist  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2014-06-04 

Datum för anslags uppsättande 2014-07-03 Datum för anslags nedtagande 2014-07-25 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 175 
 
Konstgräsplan.   
 
Representanter för PBIK är inbjudna till dagens 
sammanträde och diskussion förs kring konstgräsplan 
med berörda tjänstemän och politiker. Föreningen 
efterfrågar 10-års nyttjanderätt på marken som är 
aktuell för konstgräs samt ett godkännande från 
Söderåsens miljöförbund att använda miljösalt på 
aktuell mark. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram ett 

nyttjanderättsavtal som löper på 10 år för PBIK 
avseende den delen av Uggleplanerna som är 
grusad, samt 

 
att PBIK förutsätts använda material och preparat för 

underhåll av konstgräset som inte påverkar 
vattentäkten i området. 

 
 
Delgivning 
Kommunchef 
Söderåsens miljöförbund 
Christer Eliasson, PBIK 
Fritidsintendent 
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§ 176 
 
Bostadsanpassningsärende. Dnr 2014.59 
 
Förslag till beslut: 
Att bevilja bidrag med ca 373 000 kr exklusive moms +- 
15 % för tillbyggnad av enplanshus med ca 15 m2 för att 
komma in och ut samt uppbyggnad av ramp. 
 

 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att bevilja bidrag med ca 373 000 kr exklusive moms 

+- 15 % för tillbyggnad av enplanshus med ca 15 
m2 för att komma in och ut samt uppbyggnad av 
ramp. 

 
 
Delgivning 
Handläggare för bostadsanpassning 
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§ 177 
 
Bostadsanpassningsärende. Dnr 2014.207 
 
Förslag till beslut: 
Att bevilja bidrag med ca 180 000 kr exklusive moms för 
installation av hissarna samt för byggnad av plattform 
och plattläggning vid utomhushissen. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att bevilja bidrag med ca 180 000 kr exklusive moms 

för installation av hissarna samt för byggnad av 
plattform och plattläggning vid utomhushissen. 

 
 
Delgivning 
Handläggare för bostadsanpassning 
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§ 178 
 
Delegationsbeslut, beloppsgräns. Dnr 2014.213 (KS) 
 
Idag har handläggaren för bostadsanpassning 
delegation på ett basbelopp i Perstorps kommun, i 
många kommuner har man delegation på två 
basbelopp. För att kunna göra en snabbare bedömning 
och kunna handlägga fortare och för att tiderna ska 
minskas på korttidsboende så föreslås att handläggarna 
för bostadsanpassning får delegation på två basbelopp. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att föreslå kommunstyrelsen besluta att bevilja 

handläggaren för bostadsanpassning 
delegation på två basbelopp. 
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 § 179 

 
Inventering av Vilhelm Wendts park. Dnr 2014.216 
 
En inventering av växtlivet i Vilhelm Wendts park har 
påbörjats. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
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. 

 
 
Delgivning 
Söderåsens miljöförbund 
 



7 (15) 

 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-07-02 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
§ 180 
 
Energimyndigheten, planeringsomgång 2014-2015. 
Dnr 2014.217 
 
Syftet med styrelsplaneringen är att lindar samhälls-
konsekvenserna som uppstår i ett läge där Affärsverket 
svenska kraftnät (SvK) tvingas beordra en manuell 
förbrukningsfrånkoppling (MFK) som innebär att 
elnätsföretagen kopplar bort elanvändare. Styrel är en de av 
krisberedskapen och resultatet av planeringen utgör 
underlag som elnätsföretagen ska använda för att utforma de 
från- och tillkopplingsplaner som ska användas vid en MFK. 
 
En prioritering av samhällsviktiga elanvändare förutsätter god 
lokalkännedom om var och av vem samhällsviktig 
verksamhet bedrivs. Kommunerna har därför en viktig roll 
under styrelsplaneringen. Kommunen har ett uttalat ansvar 
för krisberedskapen inom sitt geografiska område i enlighet 
med Lagen (2006:544) om kommuner och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap (LEH). 
 
Som första led i planeringsarbetet bör kommunen utforma en 
inriktning för styrelsearbetet. Inriktningen bör omfatta en 
identifiering av samhällsviktiga verksamheter som är särskilt 
viktiga att beakta vid en eleffektbrist. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att hantera 

ärendet. 
 
 
Delgivning 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 181 
 
Trafikverket, ansökan om statlig medfinansiering till 
regionala kollektivtrafikåtgärder samt till 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på det kommunala 
väg- och gatunätet. Dnr 2014.218 
 
Nu finns det möjlighet att ansöka om medfinansiering till 
kollektivtrafikåtgärder samt trafiksäkerhetshöjande och 
miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och 
gatunätet. 
 
Kommunen skickar in önskemål om 
medfinansieringsberättigade åtgärder för kommande år i 
form av prioriterade åtgärdslistor med tillhörande beskrivning 
och karta till Trafikverket Region Syd senast den 26 
september 2014. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att hantera 

ärendet. 
 

 
Delgivning 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 182 
 
Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016. Dnr 
2014.2019 
 
I Region Skåne har beslutats att årligen revidera det 
regionala trafikförsörjningsprogrammet. 
Utgångspunkten i arbetet är det nuvarande 
programmet, Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015, 
som fastställdes av regionfullmäktige i mars i år. 
Planerna är att inte göra några större förändringar 
jämfört med det befintliga programmet men det finns 
ändå skäl till uppdateringar, justeringar och 
kompletteringar. Synpunkter ska vara Region Skåne 
tillhanda senast den 30 september 2014. 
 
Kommunen kommer även att bjudas in till 
samråd/dialogmöten senare i höst. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att bereda 

ärendet, samt  
 
att särskilt beakta busslinjen Perstorp-Örkelljunga 

samt Örkelljunga-Lund 
 
 
Delgivning 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 183 
 
Hastighet Oderljungavägen. Dnr 2014.220 
 
Från allmänheten har inkommit synpunkter på iakttagna 
höga hastigheter på Oderljungavägen. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt Tekniska kontoret att genomföra en 

trafikmätning på den aktuella vägsträckan och 
återkomma till 2014-10-01 

 
 
Delgivning 
Tekniska kontoret 
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§ 184 
 
Byte av ridhustak. Dnr 2014.221 
 
Från Perstorps kör- & ryttarförening har inkommit 
skrivelse om det renoveringsbehov som finns på 
ridhusets tak. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden 

för vidare hantering och beslut. 
 
 
Delgivning 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 185 
 
Remiss - geografisk underindelning inom 
Polisregion Syd. Dnr 2014.212 
 
Den 1 januari 2015 kommer Sverige att får en samlad 
Polismyndighet till skillnad från dagens uppdelning i 
Rikspolisstyrelsen och 21 polismyndigheter. Arbetet för 
att åstadkomma detta kallas Plissamordningen och leds 
av regeringens särskilde utredare Thomas Rolén 
tillsammans med en genomförandekommitté. 
Polismyndigheten kommer att underindelas i sju 
regioner och ett antal nationella stödavdelningar. 
 
Det beslut som fattas kommer inte att verkställas den 1 
januari utan först senare under år 2015. Under en 
övergångsperiod kommer dagens geografiska indelning 
i närpolisområden och polisområden att överföras till 
den nya myndigheten i form av lokalpolisområden och 
polisområden. Tillsatta polisområdeschefer kan dock 
komma att få ledningsansvar för flera än ett 
polisområde. 
 
Remissvar önskas senast den 4 augusti 2014. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att 

svara på remissen. 
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§ 186 
 
Val till ombud Sveriges kommuner och landstings 
kongress för perioden 2015-2019. Dnr 2014.222 
 
Fullmäktigeledamöterna i de nyvalda kommun-
/landstings- och regionfullmäktige ska under november 
och december 2014 välja ombud till Sveriges 
kommuner och landstings kongress. 
 
För att val av ombud och ersättare ska kunna 
genomföras behöver valnämnden hjälp från varje 
kommun/landsting/region. Ombudsvalet ska ske i 
anslutning till ett fullmäktigemöte i november eller 
december 2014. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att skicka ärendet till kommunfullmäktiges 

valberedning. 
 
 
Delgivning 
Kommunfullmäktiges valberedning 
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§ 187 
 
Inbjudningar 
 
SKL bjuder in till INSIKT 2015 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lägga ärendet till handlingarna 
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§ 188 
 
Meddelanden 
 

 Regionstyrelsens protokoll 2014-06-05, 
http://www.skane.se/sv/Demokrati/Sammantraden/Regionstyrelsen/Protokoll/ 

 Förbundavgift år 2015 till Sveriges Kommuner och Landsting 

 Ärende till Nårab angående upphandling av miljövänliga avfallspåsar 

 Sponsring av evenemang, delgivning av beslut från KFN 

 Konstgräsplan, delgivning av beslut från KFN 

 Svenska Stadsnätsföreningen 

 Cirkulär 14:26, Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2015 

 Cirkulär 14:28 ADs dom 2014 nr 41, saklig grund för uppsägning 

 Cirkulär 14:29 Sanktionsavgifter på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet. 

 Arbetsdomstolens dom 2014 nr 39 om kommun haft rätt att häva 
anställningsavtal med en lärare som uppgivit felaktig ämnesbehörighet. 

 Kallelse, direktionen för Söderåsens miljöförbund 2014-06-17 

 Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting om att 
stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå. 

 Uttalande angående färdtjänsten från PRO Skåne 

 Granskningsrapport från Riksrevisionen: Nyanländ i Sverige – effektiva insatser 
för ett snabbt mottagande? (RiR 2014.15) 

 Sammanträdesprotokoll, direktionen Söderåsens miljöförbund 2014-06-17 

 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

 

http://www.skane.se/sv/Demokrati/Sammantraden/Regionstyrelsen/Protokoll/

