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 Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.45 
 

Beslutande 

 
Ronny Nilsson (S), ordförande 
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande 
Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande Ulf Bengtsson, kommunchef 
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare 
Kjell Hedenström, samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Bo Dahlqvist  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2017-08-09 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

157 – 165 
  

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerare   

  
Bo Dahlqvist 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

  ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2017-08-09 
Datum för anslags uppsättande 2017-08-10 Datum för anslags nedtagande 2017-09-01 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 157 
 
Förberedelseuppgift inför styrelseseminarium Familjen 
Helsingborg 30/8-1/9  Dnr 2017.144 
 
Arbetsutskottet diskuterade under sitt möte i juni ett antal uppgifter 
inför ett styrelseseminarium med Familjen Helsingborg den 30 
augusti samt 1 september. Frågorna man framför allt vill ha svar på 
är: 
 
 Vad tycker vi i vår kommun fungerar bra i Familjens arbete och 

vill fortsätta att bevara/utveckla? (2-3 korta punkter) 
 Vad tycker vi fungerar mindre bra som vi måste bli bättre på (2-

3 korta punkter) 
 
Kommunchefen har sammanfattat diskussionerna som fördes till ett 
underlag för inlämnande till Familjen Helsingborg. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att uppdra åt kommunchefen att skicka in sammanställningen 

till Familjen Helsingborg. 
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§ 158 
 
Lokalt arbete i syfte att öka heltidsarbete samt eftersträva en 
sammanhållen arbetstid  Dnr 2017.137 
 
Bakgrund 
I Huvudöverenskommelse, HÖK 16 tecknat 2016-04-29, mellan 
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta 
samt Svenska Kommunalarbetareförbundet är överenskommet i 
bilaga 3 om lokalt arbete i syfte att öka heltidsarbete samt 
eftersträva en sammanhållen arbetstid för medarbetarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Det enligt HÖK 16, bilaga 3 mellan parterna överenskomna om 
lokalt arbete i syfte att öka heltidsarbete och eftersträva en 
sammanhållen arbetstid för medarbetarna har sedan 
överenskommelsen gjordes denna kommunicerats och diskuterats 
på såväl politikernivå som tjänstemannanivå samt mellan de lokala 
parterna i Perstorps kommun med planeringen om en plan klar 
2017-12-31. 
 
Enligt den centrala överenskommelsen är målsättningen att 
tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid 
nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre 
utsträckning ska arbeta heltid. Vidare är överenskommet att alla 
arbetsgivare därför med utgångspunkt från verksamhetens behov 
och resurser ska ha en plan för hur andelen medarbetare som 
arbetar heltid ska öka. Planen ska finnas på plats senast 2017-12-
31 och utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet och med en 
årlig avstämning fram till 2021-05-31. 
 
Vidare är den centrala överenskommelsen att planen ska 
processas med den lokala arbetstagarorganisationen i samverkan 
eller genom förhandling enligt medbestämmandelagen om 
samverkansavtal saknas. Perstorps kommun har ett 
samverkansavtal med personalorganisationerna och kommer därför 
att processa planen i samverkan.  
 
Perstorps kommun följer redan, sedan lång tid tillbaka, kollektiv-
avtalet AB, § 5, mom 1, där möjlighet till höjd sysselsättningsgrad 
för deltidsanställa finns reglerat. 
 



4 (11) 
 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-08-09 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
Bo Dahlqvist (PF) yrkar bifall till förslaget. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta, 
 
att anta det enligt HÖK 16, bilaga 3, mellan parterna 

överenskomna avtalet avseende lokalt arbete, med 
handlingsplan på plats senast 2017-12-31, i syfte att öka 
heltidsarbete samt eftersträvande av en sammanhållen 
arbetstid, samt 

 
att över tid skall heltidsanställning vara norm för anställda i 

Perstorps kommun. 
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§ 159 
 
Samråd översiktsplan  Dnr 2017.156 
 
Översiktsplanen är ett handlingsprogram som visar kommunens 
vilja när det gäller användning av mark och vatten och 
bebyggelseutveckling för att nå målet att skapa en god livsmiljö. 
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. 
Översiktsplaneringen styrs i huvudsak av plan- och bygglagen och 
miljöbalken. Planen är inte rättsligt bindande, men är tyngre än 
andra beslutsunderlag genom sin förankring i en planeringsprocess 
som garanterar samråd och insyn. Kommunfullmäktige ska, enligt 
plan- och bygglagen, ta ställning till översiktsplanens aktualitet 
minst en gång per mandatperiod.  
 
Perstorps kommuns kommunomfattande översiktsplan är från 2006. 
Senaste beslutet om aktualitetsförklaring togs av 
kommunfullmäktige 2011. Vid en samlad analys har ÖP 2006 inte 
bedömts vara aktuell varför kommunfullmäktige beslutade att 
avsätta medel för ny översiktsplan. Kommunstyrelsen beslutade 
vidare att ge byggnadskontoret i uppdrag att ta fram planen.  
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att godkänna programmet till översiktsplan, 

stadsbyggnadsvision 2030, reviderad 2017-07-17, 
 
att godkänna föreslagen sändlista, samt 
 
att sända planförslag till översiktsplan 2030, upprättat 2017-07-

17 på samråd enligt sändlista augusti till och med 15 
oktober 2017. 

 
 
Skickas till: 
Byggnadsnämnden 
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§ 160 
 
Ändring av kommungräns vid Perstorp Bälinge 15:30 och 
Örkelljunga Lärkesholm 1:31  Dnr 2017.140 
 
Lantmäteriet har inkommit med en begäran om förrättning som 
avser fastighetsreglering för Perstorp Bälinge 15:30 och Örkelljunga 
Lärkesholm 1:31. Förrättningen medför att en del av fastigheten 
Lärkesholm 1:31 i Örkelljunga kommun läggs till Bälinge 15:30 i 
Perstorps kommun. Fastigheten Lärkesholm 1:31 är obebyggd så 
inga boende berörs men kommungränsen kommer att ändras i 
samband med förrättningen. 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2017-06-22 att inte ha någon erinran 
mot förrättningen samt att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
ändringen av kommungränsens sträckning. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att godkänna Lantmäteriets förslag till ändringen av 

kommungränsens sträckning. 
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§ 161 
 
Kommunchefen informerar  Dnr 2017.7 
 
Kommunchefen informerar om pågående verksamhet och möten 
såsom bland annat: 
Förslag på kommande företagsbesök, 20 september, 1 november 
samt 15 november, utvärdering av samverkan kring upphandling 
samt tillförordnad ny kommunpolis är snart på plats. 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 162 
 
Samhällsbyggnadschefen informerar  Dnr 2017.37 
 
Samhällsbyggnadschefen informerar om en del av de projekt som 
pågår inom förvaltningen såsom: 
Ombyggnation av köket i Folkets Park, hantering av sommarens 
skyfall, kommande förändringar vid vattenverken, iordningställande 
av kulturskolans lokaler samt andra fysiska förberedelser inför 
skolstart. 
 
Arbetsutskottet diskuterar anställningar och anställda på tekniska 
kontoret efter en fråga från Bo Dahlqvist (PF). 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 163 
 
Inbjudningar 
 
Kristianstad kommun: Avtackning av Helene Fritzon, 30 aug, 
Rådhuset, 14-17 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera inbjudningen. 
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§ 164 
 
Meddelanden 
 
Regionfullmäktige: Sammanträdesdagar 2018 
 
Arbetsutskottet beslutar, 
 
att notera meddelandet. 
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§ 165 
 
Övrigt ärende, tillförordnad kommunchef under semester 
 
Ärendet har inkommit från Bo Dahlqvist (PF) som har frågor kring 
tillförordnandet av kommunchef under ordinarie kommunchefs 
sommarsemester. Ärendet diskuteras. 
 
 
 

 


