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 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-09-03 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, 15.00-17.15 

 

 

Beslutande 

 
Arnold Andréasson (C), ordförande 
Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande 
Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 
Ronny Nilsson (S), ledamot 
Thim Borg (S), ledamot 
Sven-Erik Sjöstrand (V), ledamot 
Patrik Ströbeck (M), ledamot 
Lennart Johansson (PF), ledamot 
Pehr Magnusson (M), tjänstgörande ersättare 
 
 

Övriga deltagande Ulla-Britt Brandin (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Gerrit Fokkema (MP), ej tjänstgörande ersättare 
Marianne Zachrisson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Anders Ottosson, ekonomichef (§ 75) 
Kjell Hedenström, (§§ 76, 82) 
Per Almström, kommunchef 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
 
 
 
 
 

Utses att justera Thim Borg  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret  2014-09-05 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

75-84 
  

  
Cecilia Håkansson 

 

 Ordförande   

  
Arnold Andréasson  

 

 Justerande   
  Thim Borg  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2014-09-03 

Datum för anslags uppsättande 2014-09-05 Datum för anslags nedtagande 2014-09-29 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 75 
 
Halvårsbokslut och årsprognos 2014  Dnr 2014.287 
 
Ekonomichefen närvarar på sammanträdet och redogör för 
halvårsbokslut och årsprognos 2014.  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
 
att fullmäktige beslutar att lägga halvårsbokslutet och 

årsprognosen för 2014 till handlingarna. 
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§ 76 
 
Information om det skyfall som kommunen drabbats av   
Dnr 2014.299 
 
Samhällsbyggnadschefen deltar på sammanträdet och redogör för 
de åtgärder som satts in i samband med och efter det skyfall som 
kommunen drabbats av under sommaren samt vilka kostnader det 
kan tänkas bära med sig. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att framföra ett stort tack till samtlig inblandad personal för 

fantastiska insatser under och efter skyfallet, samt 
 
att i övrigt notera informationen. 
 
 
Delgivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Räddningstjänsten 
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§ 77 
 
Beloppsgräns på delegationsbeslut  Dnr 2014.213  
 
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, kunna handlägga 
fortare och för att tiderna ska minskas på korttidsboende så 
föreslås att handläggaren för bostadsanpassning får delegation på 
två basbelopp. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att bevilja handläggaren för bostadsanpassning delegation på 

två basbelopp. 
 
 
Delgivning 
Ekonomichef 
Handläggaren för bostadsanpassning 
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§ 78 
 
Kommunchefen informerar 
 
Kommunchefen informerar om bland annat: 

 förslag på ny kostorganisation 

 förslag på ny IT-organisation inom 6K 

 kallelse till Landshövdingen 

 kallelser av tjänstemän och förtroendevalda till revisionen 

 interkommunal samverkan Skåne Nordväst 

 kommande möte med kommunchefer för 6K 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen. 
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§ 79 
 
Interkommunal samverkan 
 
Informerades om eventuell geografisk tillhörighet i framtida 
polisorganisation. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen. 
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§ 80 
 
Meddelanden 
 
 Slutrapport från SKL, Ökat bostadsbyggande – delat ansvar 

 regionfullmäktiges protokoll 2014-06-17: 
http://www.skane.se/sv/Demokrati/Sammantraden/Regionfullmaktige/Prot
okoll/ 

 Lokalt ledd utveckling, Leader, Skåne Nordväst, Skåne Sydväst 

 Lokalt Ledd utveckling, Leader, Region Syd 

 Sammanträdesprotokoll, bolagsstyrelse NÅRAB 2014-06-13 

 Cirkulär 14:31 Politiska partier inom vård och äldreomsorg 

 Sammanträdesprotokoll, Medelpunkten, 2014-05-26 

 Regionfullmäktige § 57 regional utvecklingsstrategi för Skåne 2014-06-17 

 Sammanträdesprotokoll, Kollektivtrafikgruppen 2014-06-11 

 För kännedom, kallelse direktionen SMFO, 2014-08-07 

 Protokoll, Rönneåns vattenråd 2014-06-03 

 Regionala tillväxtnämndens handlingar inför mötet 22 augusti är 
publicerade, http://www.skane.se/organisation-politik/Kalender/kalender-
om-politik/2014/Sammantrade-Regionala-tillvaxtnamnden4/ 

 Skrivelse ang genusfördelning i kommunstyrelsen 

 Skrivelse ang Bälingebadet 

 Protokoll, Söderåsens miljöförbund 2014-08-14 

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

 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 

 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera meddelandena och att lägga dem till handlingarna. 

http://www.skane.se/sv/Demokrati/Sammantraden/Regionfullmaktige/Protokoll/
http://www.skane.se/sv/Demokrati/Sammantraden/Regionfullmaktige/Protokoll/
http://www.skane.se/organisation-politik/Kalender/kalender-om-politik/2014/Sammantrade-Regionala-tillvaxtnamnden4/
http://www.skane.se/organisation-politik/Kalender/kalender-om-politik/2014/Sammantrade-Regionala-tillvaxtnamnden4/
http://www.skane.se/sv/Demokrati/Sammantraden/Regionstyrelsen/Protokoll/
http://www.skane.se/sv/Demokrati/Sammantraden/Regionstyrelsen/Protokoll/
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§ 81 
 
Information om Glasbruket 9  Dnr 2013.177 
 
Bo Dahlqvist efterfrågar från kommunstyrelsens ordförande att få 
information om hur ärendet gällande Glasbruket 9 framskrider. 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar muntligen om hur 
ärendet framskrider. Genomförd pressinformation under 
sommaren renderade minimalt intresse från pressen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen. 
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§ 82 
 
Information om Hantverkaregatan  Dnr 2014.82 
 
Bo Dahlqvist efterfrågar att få information om hur ärendet gällande 
Hantverkaregatan framskrider. Samhällsbyggnadschefen 
informerar muntligen om upphandlingsläget angående 
Hantverkaregatan. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen. 
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§ 83 
 
Information ang Leader samt Kommunförbundet Skåne   
Dnr 2014.208 
 
Sven-Erik Sjöstrand informerar om en grupp som han ingår i som 
arbetar med att ta fram en ny strategi för lokalt ledd utveckling. Ett 
möte kommer att äga rum i Oderljunga den 16 september kl. 19 i 
församlingshemmet samt ett möte den 25 september kl. 19 i röda 
korsets samlingslokal Kupan. Alla som är intresserade hälsas 
välkomna till dessa möten. 
 
När det gäller Kommunförbundet Skåne så pågår ett arbete kring 
förbundet roll, hur man ska arbeta och på vilket sätt kommunerna 
ska representeras i styrelsen.  
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen. 
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§ 84 
 
Information kring ersättningar och arvoden  Dnr 2014.152 
 
Ronny efterfrågar hur ersättningsfrågan framskrider. 
Kommunstyrelsens ordförande informerar att ärendet får hanteras 
efter valet när den nya majoriteten tillträtt. Parlamentariska 
gruppen var enig gällande ersättningarna förutom när det gäller 
ersättning och procentsatser för kommunstyrelsens ordförande. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen 


