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 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-17 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.09-15.50 
 

Beslutande 

 
 
Ronny Nilsson (S), ordförande 
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande 
Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 
Thim Borg (S), ledamot 
Bengt Marntell (C), ledamot 
Hans Stifors (PF), ledamot 
Lars Nilsson (SD), ledamot 
Lennart Johansson (PF), ledamot 
Boel Rosdahl (S), ersättare  
 

Övriga deltagande  
Ulla-Britt Brandin (KD), ersättare 
Kristina Hovander (MP), ersättare 
Ulf Bengtsson, kommunchef 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
Anders Ottosson, ekonomichef  §§ 1-4, 13 
 
 
 
 
 

Utses att justera Bo Dahlqvist  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2018-01-17 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

1 - 13 
  

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerare   

  
Bo Dahlqvist 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2018-01-17 
Datum för anslags uppsättande 2018-01-18 Datum för anslags nedtagande 2018-02-09 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 



 2 (16) 
 PERSTORPS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-17 
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§ 1 
 
Ekonomisk rapport december månad 2017  Dnr 2018.16 
 
Den ekonomiska rapporten för december månad avseende hela 
kommunen, visar på ett prognostiserat positivt resultat om 13,9 Mkr 
per 2017-12-31, vilket är 6,1 Mkr bättre än budgeterat resultat.  
 
Kommunfullmäktige beslöt att överföra 3 300 tkr som ett överskott 
från 2016 års driftsbudget. Överskottet överfördes till 
kommunstyrelsen, vilken beslutar om en fördelning av dessa medel. 
 
Följande prognostiserade avvikelser redovisas enligt nedan, 
 
Budgeterat resultat, tkr    7 800 
 
Avvikelser i driftsbudgeten, tkr  
Kommunfullmäktige, revision        0 
Kommunstyrelsen  3 540 
(3300 omdisponerat överskott från år 2016) 
Räddningsnämnden     100 
Byggnadsnämnden         0 
Barn- och utbildningsnämnden 3 950 
Socialnämnden         0 
Kultur- och fritidsnämnden   -220 
Summa   7 370 
 
Avvikelser i finansförvaltningen, tkr 
Utbetalda pensioner och premiekostn.  -800 
Kalkylerade pensioner      800 
Betalda personalomkostnader -6 000 
Kalkylerade personalomkostnader  6 000 
Nedskrivningar  -3 700 
Semesterlöneskuld  -1 100 
Särskild löneskatt     -200 
Pensionskostnader PFA 98 -1 600 
Oklar kostnadsbärare   1 200 
Statsbidrag, flyktingmottagning -2 000 
Statsbidrag, ensamkommande barn -5 000 
Byggbonus       700 
Statsbidrag, tillfälligt stöd till flyktinga  6 000 
Skatteintäkter, slutavräkning  3 600 
Statsbidrag   -1 300 
Finansnetto    1 500 
Summa   -1 300    
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Avvikelse budgeterat resultat, tkr     6 070 
 
Prognostiserat resultat, tkr 13 870 
(7 800 + 7 370 – 1 300 = 13 870)     
 
Kommunstyrelsen beslutar,  
 
att notera redovisningen.  
 
 
Skickas till: 
Ekonomichef 
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§ 2 
 
Uppföljning av internkontrollplan år 2017 – kommunstyrelsen  
Dnr 2018.2 
 
Kommunstyrelsen beslöt att för år 2017 godkänna plan för intern 
kontroll inom dess verksamhetsområden enligt nedan, 
 
- användning av tekniska kontorets bilar 
- beställning av varor och tjänster 
 
Resultat av uppföljningen, anmälda brister/avvikelser och vidtagna 
åtgärder till förbättringar finns redovisade på bifogade bilagor. 
 
I de fall det anmälts brister har åtgärder vidtagits för att förbättra 
kontrollen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar,  
 
att den interna kontrollen är tillräcklig, samt 
 
att godkänna uppföljning av internkontrollplan för år 2017 
 
 
Skickas till: 
Ekonomichef 
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§ 3 
 
Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen under år 
2018  Dnr 2018.4 
 
Enligt den av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern 
kontroll ska intern kontrollplan årligen antagas av respektive 
nämnd/styrelse. 
 
Den ska minst innehålla; 
- vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp 
- omfattningen på uppföljningen (frekvensen) 
- till vem uppföljningen ska rapporteras 
- när rapportering ska ske 
- genomförd riskbedömning 
 
Risk- och väsentlighetsanalyser ska användas inför nämndernas 
beslut om intern kontrollplan för år 2018.  
 
Riskanalysen ska dokumenteras i en bruttorisklista och är ett 
underlag för beslut om vilken intern kontrollplan som ska 
genomföras under år 2018. 
 
Under år 2018 föreslås den interna kontrollplanen omfatta 
”Upphandlingar genomförs inte” och ”Brister i skriftliga 
beställningar”. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tillfällena när kontroller sker ska anges i redovisningen, 
 
att godkänna bruttorisklista för år 2018, samt 
 
att godkänna förslag till intern kontrollplan för år 2018. 
 
 
Skickas till: 
Ekonomichef 
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§ 4 
 
Attestanter inom kommunstyrelsens verksamhetsområden  
Dnr 2018.7 
 
Med anledning av förändringar i verksamhetsindelning och nya 
befattningshavare, föreslås en uppdatering gällande attestanter 
inom kommunstyrelsens verksamhetsområden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i ärendet 2018-01-17. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att godkänna förslag till gransknings- och beslutsattestanter 

för kommunstyrelsens verksamhetsområden 
 
 
Skickas till: 
Ekonomichef 
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§ 5 
 
IT-samverkan och gemensam driftorganisation i 4K   
Dnr 2014.323 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Perstorp beslutade den 30 november 2016, § 
89 att ställa sig bakom en framtagen avsiktsförklaring om IT-
samverkan och gemensam driftorganisation mellan kommunerna 
Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorp. Avsiktsförklaringen var 
resultatet av ett utredningsarbete som pågått under många år och 
där en utredning presenterades under 2015. Under 2017 har en 
organisation under ledning av kommundirektörerna i berörda 
kommuner börjat byggas. En gemensam IT-chef har anställts och 
kommunerna har som grund för att bygga en gemensam 
organisation initierat en oberoende genomlysning av IT-
kostnaderna i respektive kommun för att få rätt ingångsvärden och 
hitta kostnaderna oavsett om de redovisats på IT-avdelning eller i 
verksamheten 
 
Ärendet 
Den 2016 beslutade avsiktsförklaringen behöver nu bekräftas i ett 
formellt beslut om att bilda den gemensamma IT-organisationen. 
Organisationsförändringen MBL-förhandlades samt 
konsekvensanalys togs fram när organisationsförslaget 
presenterades hösten 2015. 
 
Förslag till beslut: 
Den gemensamma avsiktsförklaringen från 2016 realiseras genom 
att kommundirektörerna får i uppdrag att under 2018 bygga upp en 
gemensam IT-organisation för kommunerna Bjuv, Perstorp, Klippan 
och Åstorp (4K). 
 
Klippans kommun är anställningsmyndighet för den nya IT-
organisationen. 
 
Från och med den 1 april 2018 övergår de anställda i respektive 
kommuns IT-enheter till anställning i Klippans kommun genom så 
kallad verksamhetsövergång. 
 
Kostnaderna 2017 avseende IT-chef och ekonomiutredning mellan 
kommunerna fördelas utifrån befolkningstal. 
 
Under 2018 disponerar den nya IT-organisationen summan av 
respektive kommuns fastställda IT-budget utifrån den 
ekonomiutredning som beställts. 
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Under 2018 ska IT-organisationen ta fram ett SLA (service level 
agreement) och en kostnadsfördelningsmodell som bygger på 
kostnad för såld tjänst enligt beställd servicenivå. 
 
Till 2019 ska den nya IT-organisationen vara i full drift och blir då en 
så kallad noll-enhet som finansieras via intäkter för sålda tjänster till 
kommunerna 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att Perstorps kommun ingår i det gemensamma IT-samarbetet 

och driftorganisationen enligt den avsiktsförklaring som 
beslutades 2016 samt enligt ovan. 

 
 
Skickas till: 
Bjuvs kommun 
Klippans kommun 
Åstorps kommun 
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§ 6 
 
Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård Dnr 2017.255 
 
Sammanfattning 
Lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss 
hälso- och sjukvård kommer från och med 2018-01-01 att ersättas 
av Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. 
 
Den nya lagen ger parterna möjlighet att träffa en särskild 
överenskommelse om att kommunernas betalningsansvar ska 
inträda vid annan tidpunkt (enligt 5 kap. 4§) (lagen säger 3 
kalenderdagar efter utskrivningsklar) eller med annat belopp än det 
som motsvarar genomsnittskostnaden i riket (enligt 5 kap. 6§) 
(bestäms årligen). Övriga delar i lagen är inte förhandlingsbara. 
Görs ingen överenskommelse gäller lagen i sin helhet.  
 
Kommunförbundet Skåne har tillsammans med Region Skåne, 
kommit överens om och tagit fram ett förslag på överenskommelse 
med en inkörningsperiod på tre månader, och därefter en 
genomsnittsmodell under ett år där betalningsansvaret för 
kommunerna inträder efter 2,8 kalenderdagar i den somatiskt slutna 
vården men där kommunerna får tillgodoräkna sig de dagar som 
patienter kunnat gå hem innan ansvaret inträder. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2017-12-05 § 191 
Tjänsteskrivelse av socialchef Annelie Börjesdotter daterad 2017-
12-05. 
Kommunförbundets Skånes skrivelse 2017-11-28 
Förslag till Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att Perstorps kommun ställer sig bakom Överenskommelse 

mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

 
 
Skickas till: 
Socialnämnden 
Region Skåne 
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§ 7 
 
Delårsrapport för kommunalförbundet Medelpunkten 2017   
Dnr 2017.258 
 
Delårsrapport för kommunalförbundet Medelpunkten har inkommit 
för behandling i kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att notera rapporten 
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§ 8 
 
Motion om personligt ombud  Dnr 2016.193 
 
Sammanfattning 
Irena Långberg (MP) har i en motion daterad den 6 oktober 2016 
föreslagit att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten 
att införa tjänsten Personligt ombud i kommunen, eventuellt i 
samarbete med andra kommuner. 
 
Ärendet 
Motionen har remitterats till socialnämnden, som inkommit med 
remissvar. Nämnden anger att socialförvaltningen löpande följer 
utvecklingen om behov av personligt ombud och kommer att 
fortsätta detta. Nämndens bedömning i dagsläget är att behovet är 
av för liten omfattning för att prioriteras. 
 
Underlag/bilagor 
Motion om Personligt ombud, Irena Långberg (MP) daterad 6 
oktober 2016 
Socialnämndens remissvar 19 december 2017, § 128 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 10 januari 2018 
 
Kommunledningskontorets förslag till beslut 
Kommunledningskontoret konstaterar att socialnämnden och 
socialförvaltningen följer utvecklingen om behov av personligt 
ombud, och föreslår att motionen därmed besvaras. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besvara motionen med vad som anförs i ärendet. 
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§ 9 
 
Kommundirektören informerar  Dnr 2018.9 
 
Kommundirektören informerar om pågående verksamhet såsom: 
Arbete med att bryta ned de övergripande målen pågår ute i 
förvaltningarna, organisationsfrågor såsom revidering av 
reglementen mm, planering av en heldag med fullmäktige där man 
arbetar med 2017-års resultat samt 2018 års utmaningar, 
digitaliseringsprojekt inom äldreomsorgen, 
arbetsmarknadsenhetens framgångar och invigning av nya lokaler 
fredagen den 19 januari, införande av nytt ärendehanteringssystem 
och införande av e-tjänster, trygghetsarbetet som pågår bland 
annat med anledning av de bränder som anlagts samt rekrytering 
av personalchef inför personalchefens kommande pensionering. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen. 
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§ 10 
 
Interkommunal samverkan 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om genomförda och 
kommande interkommunala möten såsom bland annat: 
Deltagande på toppmöte med Greater Copenhagen 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 11 
 
Inbjudningar 
 
Länsstyrelsen Skåne: Polisen och Säkerhetspolisen informerar om 
säkerhetsläget inför valet, Hässleholm, 30 januari, 09-12 
Kommuninvest: Medlemssamråd, Kristianstad 180201 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera inbjudningarna 
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§ 12 
 
Meddelanden 
 
Handikapprådet: Protokoll 171204 
Medelpunkten: Protokoll 171127 
Perstorps bostäder: Protokoll 171207 
Pensionärsrådet: Protokoll 171130 
Nårab: Protokoll 171208 
Länsstyrelsen: Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera meddelandena. 
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§ 13 
 
Övrigt ärende, Swedbanks flytt till Klippan  Dnr 2018.17 
 
Ronny Nilsson meddelar att Swedbank meddelat att de ämnar 
lägga ner sin verksamhet i Perstorp och flytta kontoret till Klippan. 
Ärendet diskuteras.  
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att uppdra åt ordföranden och kommundirektören att tillskriva 

Swedbank Perstorp med beklagande av beslutet att lägga 
ner verksamheten i Perstorp samt uttrycka oro för den 
betydelse beslutet har för ortens utveckling samt att det 
varit önskvärt med en tidigare dialog med kommunen i 
frågan. 

 
 


