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§ 85 
 
Trafikantveckan 2014. Dnr 2014.105 
 
Sedan 2002 arrangeras Europeiska Trafikantveckan runt om i 
Europa den 16-22 september varje år med stöd från Europeiska 

Kommissionen.  Antalet deltagande städer har ökat år från år. 

2012 deltog 105 svenska kommuner och totalt 2155 städer i 
världen, de flesta i Europa. Utöver de registrerade 
kommunerna genomförde ytterligare 25 svenska kommuner 
aktiviteter under trafikantveckan 2012. Deltagande städer i år och 
tidigare år, samt vilka aktiviteter och bestående åtgärder de har 
satsat på, kan du hitta på http://www.mobilityweek.eu/cities/ 
Manifestationen ”I stan utan min bil” avslutar veckan, men den 
kan även genomföras en annan dag under tiden 16-22 
september. 
 
Kampanjen syftar till att ge medborgarna möjlighet att upptäcka 
alternativa sätt att förflytta sig än genom att använda personbilen. 
Vinsterna är mindre klimatpåverkan, renare luft, bättre 
tillgänglighet för alla trafikanter, bättre hälsa, minskat buller och 
bättre trafiksäkerhet. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att kommunen avstår att delta i arrangemanget 

trafikantveckan 2014.  
 

http://www.mobilityweek.eu/cities/
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§ 86 
 
Hastighetsövervakning Bruksvägen Dnr 2013.192 
 
Från Perstorp Specialty Chemicals har inkommit en 
förfrågan om hastighetsövervakning på Bruksvägen. Bifogat 
finns en skrivelse från Trafikverket med hänvisning till att 
det är en kommunal gata och därför bör fråga om 
hastighetsövervakning ställas till kommunen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att  uppdra åt Tekniska kontoret att genomföra en 

trafikräkning och hastighetsmätning på den aktuella 
platsen. Dels från Oderljungavägen samt från 
Gustafsborgsvägen, alltså trafik i båda riktningarna. 
Mätningen ska vara klar 2014-05-15. 

 
 
Delgivning 
Tekniska kontoret 
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§ 87 
 
Skog/träd/sly vid väg 108 Bälingesjön. Dnr 2014.107 
 
Kommunen har sedan ett flertal år tillbaka röjt längs 
sjökanten vid Bälingesjön. Det har framkommit att marken 
inte är kommunal. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att ge tekniska kontoret i uppdrag att utreda vem som 

äger marken samt om det finns något avtal om att 
kommunen skulle röja på den aktuella platsen. 

 
 
Delgivning 
Tekniska kontoret 
 
 
 



5 (10) 

 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-03-26 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
§ 88 
 
Earth hour 2014. Dnr 2014.108 
 
I år handlar Earth Hour i Sverige också om fyra 
klimatvärstingar: bilen, biffen, bostaden och börsen.  
Arrangemanget sker 2014-03-29 mellan klockan 20.30 och 
21.30. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att kommunen på sin hemsida upplyser om sitt 

deltagande samt en hänvisning till www.wwf.se där 
det finns mer information hur man kan engagera sig. 

 

http://www.wwf.se/
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§ 89 
 
Skyltning vid reningsdammarna. Dnr 2014.109 
 
Klargörande av vad som gäller för rastning av hundar vid 
reningsdammarna.  
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt Tekniska kontoret att tillse skyltning om att 

det är förbjudet att ha lösspringande hundar i 
området eftersom det finns häckande fåglar. 

 
 
Delgivning 
Tekniska kontoret 
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§ 90 
 
Kommunchefen informerar 
 
Möte med PBIK angående konstgräsplan 
Bjuda in Mikael Fransson, näringslivsdirektör i Familjen 
Helsingborg 
Protokoll från ÅRA, årlig revision av arbetsmiljöarbete 
Kommunledningskonferens i Kristianstad 140321 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 91 
 
Inbjudningar 
 
Polismyndigheten 2014-05-13 
Kommunförbundet Skåne: Kommunledningsresa-studieresa 
till Umeå 
Vattenstämma 2014 
Attraktionskraft Skåne 2014-04-24 
Ny polismyndighet 2015 – vad innebär det för samverkan 
mellan polis och kommun? 2014-05-08 i Malmö 
SKL Kommentus årsstämma 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 92 
 
Meddelanden 
 
Nårabs bolagsstyrelseprotokoll 2014-02-28 
Årsstämma Nårab 2014-03-28 
Från Riksrevisionen: Bostäder för äldre i avfolkningsorter 
Minnesanteckningar diskussionsmöte med Rönneåns 
vattenråd 2014-02-03 
Cirkulär 14:11 från Sveriges kommuner och landsting 
Miljöprogram 2020, Klippans kommun 
Köket Rosenhill 
Skrivelse angående Jeans damm 
Uppsägning av hyresavtal Perstorp Näringslivs AB 
Information om viktiga datum under 2014 avseende 
överenskommelser som har inriktning på socialtjänst och 
närliggande hälso- och sjukvård 
Regionstyrelseprotokoll 2014-02-27, 
www.skane.se/RSprotokoll 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

http://www.skane.se/RSprotokoll
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§ 93 
 
Övriga frågor 
 
Bo Dahlqvist (PF) ställer fråga angående organisationen 
och ledningen av byggnadskontoret. Mattias Bjellvi är 
tillförordnad chef för byggnadskontoret. 
 
Bo Dahlqvist (PF) ställer fråga angående avtalsskrivning 
gällande nyttjanderätten av marken. 
 
Bo Dahlqvist (PF) ställer fråga angående ärendet Fasticon. 
Enligt kommunstyrelsens protokoll 2014-03-19 kommer 
ärendet att tas upp för beredning på nytt. 
 
Efter senaste ägarsamrådet i Nårab har det framkommit ska 
det tillses att tippen som tekniska kontoret använder ska 
vara låst. 

 


