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 Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 

 

 

Beslutande 

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

Övriga deltagande Per Almström, kommunchef 
Karolina Hansen, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Lars Svensson  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2014-04-29 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

125-143 
  

  
Karolina Hansen 

 

 Ordförande   

  
Arnold Andréasson 

 

 Justerare   
  Lars Svensson  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2014-04-23 

Datum för anslags uppsättande 2014-04-30 Datum för anslags nedtagande 2014-05-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Karolina Hansen 
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§ 125 
 
Årsredovisning 2013 Söderåsens miljöförbund. Dnr 
2014.141 (KF) 
 
Direktionen för Söderåsens miljöförbund ställer sig 
bakom den reviderade årsredovisningen för 
Söderåsens miljöförbund och överlämnar den till 
revisionen för granskning. Efter revisionens granskning 
översänds årsredovisningen med revisionsrapporten 
och revisionsberättelsen till medlemskommunerna för 
beviljande av ansvarsfrihet. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att föreslå att kommunstyrelsen hemställer hos 

kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 
för år 2013 samt, 

 
att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet 

för år 2013. 
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§ 126 
 
Remiss av Gång- och cykelplan samt 
Grönstrukturplan. Dnr 2014.145 

 
Bakgrund 
Byggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram en Gång- & 
cykelplan för kommunen, i samband med detta valde man även 
att arbeta med en Grönstrukturplan, då dessa på ett naturligt 
sätt kan kopplas samman. Planerna är en del i arbetet med att 
göra befolkningen friskare, grönskan synligare och trafiken 
säkrare. 

Arbetet med planerna har gjorts av Birgit Bjelkengren, blivande 
Landskapsarkitekt och praktikant på Byggnadskontoret. 
Kommunfullmäktige förväntas anta dokumenten under hösten 
2014 och de ska sedan ligga som grund för den översiktliga 
planeringen, investerings-beslut och utbyggnad. 

Beskrivning 
De båda planerna lägger fram ett helhetsperspektiv på 
planeringen av grönstrukturer och G/C-vägar i kommunen, med 
föreslagna stråk och sammanhållna nät. De består av en 
strategisk del och ett par bilagor med bakgrund och listor på 
föreslagna åtgärder. Listan på åtgärder är tänkt som ett 
underlag för budgetarbete och bör kunna uppdateras efterhand 
som projekt genomförs och då behov av åtgärder uppkommer. 
Planerna inkluderar även en sammanställning av riktlinjer samt 
förhållningssätt till olika frågor, vilket ger ramar för utformning 
och placering av olika element. Det handlar om sådant som 
tillgänglighet, belysning, standard och typ av skötsel. Genom att 
ha en övergripande strategi, får man något att ta avstamp ifrån 
när man utformar enskilda projekt. Det gör att man på ett enkelt 
sätt kan knyta alla genomförda projekt till en gemensam 
målbild, vilket ger en samordnad och enhetlig planering. 
Planerna har gjorts på två nivåer, dels för centralorten, dels för 
kommunen som helhet (kopplat till regionen). På det sättet är 
det möjligt att få en större noggrannhet i styrningen av 
centralorten, samtidigt som kommunens planer kan kopplas till 
omgivande kommuner. Planerna gör inte anspråk på att 
detaljstyra utformning eller design, utan fokuserar på 
övergripande strategier och generella måttangivelser etc.  
 
Remisslista 
Länsstyrelsen 
Region Skåne 
Trafikverket 
Söderåsens Miljöförbund 
Skånetrafiken 
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Intresseföreningar 
Partigrupper 
Kommunala nämnder och bolag 
Handikapporganisationerna 
Skåne Nordväst, direkt till medlemskommunerna 
Under samrådstiden kommer materialet att ställas ut på 
kommunhuset och biblioteket, det kommer även att finnas 
tillgängligt för allmänheten på kommunens hemsida. 
 

  Byggnadskontoret 
Bengt Marntell  Mattias Bjellvi 
Samhällsbyggnadschef  Stadsarkitekt 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  
att ställa sig bakom föreslagen Gång- & cykelplan och 
Grönstrukturplan, 
att sända ut dessa på samråd samt, 
att remisstiden sätts till 1,5 månad, från den 24 april 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att  ställa sig bakom förslag till gång- och cykelplan 

och grönstrukturplan, 
 
att sända ut dessa på samråd, samt 
 
att  remisstid sätts till 2014-06-09. 
 
 
Delgivning 
Länsstyrelsen 
Region Skåne 
Trafikverket 
Söderåsens Miljöförbund 
Skånetrafiken 
Intresseföreningar 
Partigrupper 
Kommunala nämnder och bolag 
Handikapporganisationerna 
Skåne Nordvästs medlemskommuner 
Hässleholms kommun 
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§ 127 
 
Partistöd. Dnr 2014.151 (KF) 
 
Förslag till beslut 
att kommunfullmäktige ändrar beslutet från 2008-11-26, 
att partistödet uppgår till 1/5 av prisbasbeloppet/mandat 
och år, 
att 30 procent av totalsumman fördelas med lika delar 
till varje i fullmäktige representerat parti och att 70 
procent av totalsumman fördelas per mandat. 
 

 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att  föreslå kommunstyrelsen beslutar att hemställa hos 

kommunfullmäktige besluta att ändra beslutet från 
2008-11-26 gällande partistöd, 

 
att  partistödet uppgår till 1/5 av prisbasbeloppet/mandat 

och år, 
 
att  30 procent av totalsumman fördelas med lika delar till 

varje i fullmäktige representerat parti och att 70 
procent av totalsumman fördelas per mandat. 
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§ 128 
 
Arvoden till förtroendevalda från 2015-01-01. Dnr 
2014.152 (KF) 
 
Förslag till beslut 
Att ordförande i personalutskottet ska erhålla 10 % av 
heltid. I de fall kommunstyrelsens ordförande eller 1:e 
eller 2:e vice ordförande är ordförande i 
personalutskottet utgår inget extra arvode utöver 
ordinarie arvode, 
Att lekmannarevisor i de kommunala bolagen ändras 
den fasta ersättningen från 300 kr till 500 kr, samt 
Att arvodet till ordförande i bostadsbolaget ändras till 10 
% av heltid. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att föreslå kommunstyrelsen besluta att hemställa 

hos kommunfullmäktige besluta att ordförande i 
personalutskottet ska erhålla 10 % av heltid. I de 
fall kommunstyrelsens ordförande eller 1:e eller 
2:e vice ordförande är ordförande i 
personalutskottet utgår inget extra arvode utöver 
ordinarie arvode, 

 
att  lekmannarevisor i de kommunala bolagen ändras 

den fasta ersättningen från 300 kr till 500 kr, 
samt 

 
att  arvodet till ordförande i bostadsbolaget ändras till 

10 % av heltid. 
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 § 129 

 
Antal ledamöter i överförmyndarnämnden. Dnr 
2014.153 (KF) 
 
Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsen hemställer kommunfullmäktige besluta 
att överförmyndarnämnden skall bestå av tre ordinarie 
ledamöter, men inga ersättare. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att kommunstyrelsen beslutar att hemställa hos 

kommunfullmäktige besluta att 
överförmyndarnämnden skall bestå av tre ordinarie 
ledamöter, men inga ersättare. 
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§ 130 
 
Utbildning av förtroendevalda. Dnr 2014.154 
 
Förslag till beslut 
Att informera om förtroendevaldas pensioner och 
uppdrag vid utbildningsdag för nyvalda kvartal 1 år 
2015. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att  uppdra åt kommunledningskontoret att planera 

utbildning för förtroendevalda vid ett tillfälle under 
kvartal 1 år 2015. 

 
Delgivning 
Kommunledningskontoret   
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§ 131 
 
Utbetalningsspecifikation för olika typer av 
ersättningar till förtroendevalda. Dnr 2014.155 
 
Förslag till beslut 
att undersöka möjligheten att specificera löneutbetalningen 
för förtroendevalda gällande ersättning av arvode, 
sammanträdesersättning, bilresor etc. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att undersöka 

möjligheten att specificera löneutbetalningen för 
förtroendevalda gällande ersättningar av arvoden, 
sammanträdesersättning, bilresor etc.  

 
 
Delgivning 
Kommunledningskontoret 
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§ 132 
 
Ansöka om bidrag till Bris region Syd. Dnr 2014.142 
 
Från Bris region Syd har inkommit ansökan om bidrag. 
Ansökan gäller 10 kr per barn från Perstorps kommun 
för år 2014. Totalt 15 130 kr för kommunens 1 513 
barn. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att  överlämna ansökan till kultur- och fritidsnämnden 

för handläggning. 
 
 
Delgivning 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 133 
 
Ansöka om verksamhetsbidrag till 
Brottsofferjouren. Dnr 2014.143 
 
Från Brottsofferjouren har inkommit ansökan om bidrag. 
Brottsofferjouren i Hässleholm anhåller om att erhålla 
anslag motsvarande 5 kr/kommuninvånare. För att 
kunna täcka behovet av stödinsatser i Perstorps 
kommun räcker inte drygt 1 kr/invånare längre. 

 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att överlämna ansökan till kultur- och fritidsnämnden 

för handläggning. 
 
 
Delgivning 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 134 
 
Referensgrupp för Andréassons äng. Dnr 2014.156 
 
Fem år efter avslutat projekt ska uppföljning ske av 
Leaderprojekt. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt tekniska kontoret att vara 

sammankallande för en referensgrupp som följer 
upp Leaderprojektet Andréassons äng. 

 
 
Delgivning 
Tekniska kontoret, sammankallande 
Naturskyddsföreningen 
Hembygdsföreningen 
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§ 135 
 
Årsredovisning 2013 för Kommunalförbundet 
Medelpunkten. Dnr 2014.117 (KF) 
 
Härmed överlämnas enligt förbundsdirektionens beslut 
2014-03-31 § 4 Årsredovisning för 2013 avseende 
Kommunalförbundet Medelpunktens verksamhet. 
 
Tillsammans med Årsredovisningen översänds 
Revisonsberättelse, KPMGs rapporter Bokslutsrapport 
2013, samt granskningsrapport ”Styrning och intern 
kontroll. 
 
Fullmäktiges ställningstagande om ansvarsfrihet skall 
avse kommunalförbundets direktion i sin helhet. Om 
fullmäktigeförsamlingarna fattar olika beslut beträffande 
ansvarsfrihet anses sådan inte vara beviljad. Vilka 
konsekvenser detta får för ledamöterna bestämmer det 
fullmäktige som utsett dem. 
 
Årsredovisning kommer presenteras vid samråd med 
medlemskommunerna som kommer att äga rum 2014-
04-15 i Örkelljunga. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att föreslå att kommunstyrelsen hemställer hos 

kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning 
för år 2013 samt, 

 
att bevilja styrelsen och dess ledamöter 

ansvarsfrihet för år 2013. 
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§ 136 
 
Håll Sverige Rent. Dnr 2014.157 
 
Låt Perstorps kommun bli en Håll Sverige Rent-
kommun. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att anmäla 

kommunens deltagande i Skräpplockardagarna, 
samt 

 
att uppdra åt tekniska kontoret att samordna 

aktiviteter kring håll Sverige rent, så som 
Skräpplockardagar, i samarbete med kultur- och 
fritidsförvaltningen och kommunens föreningar. 

 
 
Delgivning 
Kommunledningskontoret 
Tekniska kontoret 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 137 
 
Deltagande i Medborgarundersökning. Dnr 2014.158 
 
Från SCB har inkommit förfråga om Perstorps kommun 
önskar delta i Medborgarundersökning 2014. 
Kommunen deltog senast 2013. 
 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att kommunen inte kommer att deltaga i 

Medborgarundersökning 2014. 
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§ 138 
 
Betänkande Genomförandet av Seveso III-direktivet 
(SOU 2014:17). Dnr 2014.150 
 
Från Regeringskansliet har inkommit betänkande 
gällande genomförandet av Seveso III-direktivet. 
Remissvar ska ha inkommit till Försvarsdepartementet 
senast den 18 augusti 2014. I remissen ligger att 
regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 
materialet i betänkandet. Myndigheter under regeringen 
är skyldiga att svara på remissen. 
 

  
 Arbetsutskottet beslutar 
 

att uppdra åt Anders Nählstedt, räddningstjänsten 
att inkomma med synpunkter. 

 
 
Delgivning 
Anders Nählstedt 
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 § 139 
 
 Skrivelse. Dnr 2014.159 
  

Till kommunhuset har inkommit skrivelse gällande 
skatteparadisfri kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
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 § 140 
 
 Bostadsanpassningsärende. Dnr 2014.114 

 
Bidrag till installation av trappstolshiss samt 
borttagande av duschkabin och installation av ny 
duschplats. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att bevilja bidrag med 63 500 kr exkl moms gällande 

stolstrapphiss enligt offert samt 
 
att bevilja bidrag med 8 251 kr exkl moms gällande 

borttagning av befintlig duschkabin samt 
installation av ny duschplats. 

 
 
Delgivning 
Handläggare för bostadsanpassning 
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§ 141 
 
Kommunchefen informerar 
 
Internat med kommuncheferna i Skåne Nordväst 
Tillsättning av samhällsbyggnadschef och 
driftsingenjörstjänst pågår 
Lärande chefsgrupp 
Perstorps Prevent fortgår 
 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att tacka för informationen. 
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§ 142 
 
Inbjudningar 
 
Prioriteringskriterier på järnväg för en effektiv tågplanering, 
2014-05-05 
Innovate Skåne 2014-06-04 (save date) 
Kommunledningskonferens 2014-05-16, Lund 
Expand Karlstad 2014-06-03 – 05 

 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
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§ 143 
 
Meddelanden 
 
Regionfullmäktiges protokoll 2014-03-18: www.skane.se/RFprotokoll 
Regionala tillväxtnämndens protokoll från 2014-03-21 
www.skane.se/rtnprotokoll 
Kallelse årsstämma KSFAB, 2014-05-06 
Protokoll Nårab Bolagsstyrelse, konstituerande 
sammanträde 2014-03-28 
Protokoll Nårab Bolagsstyrelse, 2014-03-28 
Cirkulär 14:15 Vårpropositionen för år 2014 
Resultatet av Transportplanen – Bättre arbetspendling i 
Skåne  
Växjö kommuns Landsbygdsprogram 
Auktorisation av bilskrotare 
Protokoll direktionen Söderåsens miljöförbund 2014-04-07 
Cirkulär 14:16 Arbetsdomstolens dom AD 2014 nr 19 
Samråd med medlemskommunerna, Söderåsens 
miljöförbund 
SKL:s sammanträdesplan 2015 
 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

 

http://www.skane.se/RFprotokoll
http://www.skane.se/rtnprotokoll

