
 1 (14) 
 PERSTORPS  

KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-08 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.55, 
15.10-15.40 

 

Beslutande 

 
 
Ronny Nilsson (S), ordförande 
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande 
Kent Holmer (S), ledamot 
Thim Borg (S), ledamot 
Bengt Marntell (C), ledamot 
Hans Stifors (PF), ledamot 
Lars Nilsson (SD), ledamot 
Torgny Lindau (PF), ersättare 
Lars Ottosson (PF), ersättare 
 

Övriga deltagande  
Ulla-Britt Brandin (KD), ersättare 
Ulf Bengtsson, kommunchef 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
Anders Ottosson, ekonomichef § 135 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Torgny Lindau  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2017-11-08 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

135 - 144 
  

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerare   

  
Torgny Lindau 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2017-11-08 
Datum för anslags uppsättande 2017-11-09 Datum för anslags nedtagande 2017-12-01 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 135 
 
Budget 2018 och flerårsplan 2019-2020  Dnr 2017.192 
 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att godkänna de sju kommunövergripande målområdena för 

Perstorps kommun med tillhörande fullmäktigemål, 
 
att ställa sig bakom den i ärendet redovisade modellen för 

styrning och uppföljning (ledningssystem), 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att senast den 31 mars 2018 

återkomma till kommunfullmäktige med förslag på 
indikatorer och målvärden för de kommunövergripande 
målen,  

 
att uppdra åt nämnder och styrelser att med de 

kommunövergripande målen som utgångspunkt ta fram och 
besluta om nedbrutna mål på nämnds- och 
verksamhetsnivå med indikatorer och målvärden för åren 
2018, 2019 och 2020, samt att redovisa dessa för 
kommunfullmäktige senast den 31 mars 2018,  

 
att uppdra åt kommunchefen att göra en översyn av 

kommunens centrala styrdokument och återkomma med 
förslag till revideringar/förändringar så att nya beslut kan 
fattas inför mandatperioden 2019-2022, 

 
att notera att med anledning av beslut i kommunfullmäktige att 

föra över huvudmannaskapet för kostenheten till 
kommunstyrelsen, har socialnämndens samt barn- och 
utbildningsnämndens ram minskats med 4 168 000 kronor 
respektive 7 154 000 kronor samt att kommunstyrelsens 
ram har ökats med 11 322 000 kronor, 

 
att notera att med anledning av beslut i kommunfullmäktige att 

föra över huvudmannaskapet för arbetsmarknadsenheten 
till kommunstyrelsen, har barn- och utbildningsnämndens 
ram minskats med 1 139 000 kronor och kommunstyrelsens 
ram har ökats med samma belopp, 

 
att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden utreda vad 

konsekvenserna blir om beslut fattas, att inte samordna en 
F-3 verksamhet i en skola och fritidshem vid Norra Lyckan  
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 skolan. Utredningen ska vara kommunstyrelsen tillhanda 

senast den 31 mars 2018,  
 
att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden utreda vilka 

utvecklingsmöjligheter och konsekvenser, som blir om 
beslut fattas att samordna F-3 verksamhet i en skola och 
fritidshem vid Norra Lyckan skolan, samt att visa på ett så 
effektivt optimalt lokalnyttjande som möjligt utifrån 
verksamheternas behov. Utredningen ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 mars 2018,     

 
att öka barn- och utbildningsnämndens ram med 300 000 

kronor avseende personalkostnad för gemensam tjänst som 
socialsekreterare med socialnämnden, 

 
att öka socialnämndens ram med 2 330 000 kronor avseende 

en barnhandläggare inom IFO (600 000 kronor), gemensam 
tjänst som socialsekreterare med barn- och 
utbildningsnämnden (300 000 kronor), 50 % tjänst som 
skuldsanerare (250 000 kronor) samt två heltidstjänster till 
särskilt boende (1 180 000 kronor), 

 
att öka kultur- och fritidsnämndens ram med 670 000 kronor 

avseende 50 % tjänst till fritidsgården (250 000 kronor), 
bidrag till Veteran SM i orientering i Perstorp 2018 (60 000 
kronor) samt 360 000 kronor för att utveckla kulturskolans 
verksamheter, 

 
att under finansieringsverksamheten reservera 600 000 kronor 

under åren 2018 – 2020, som ett eventuellt aktieägartillskott 
till Perstorp Näringslivs AB, och att detta beslutas av 
kommunstyrelsen, 

 
att fastställa ekonomiska nettoramar för år 2018, 2019 och 

2020 för respektive nämnd/styrelse enligt följande; 
 

Nämnd/styrelse      2018                   2019             2020 
           tkr                      tkr                tkr 
Kommunfullmäktige              1 210                          1 220                            1 230 
Kommunstyrelsen   43 919                        44 904                          45 654 
Räddningsnämnden     5 019                          5 144                            5 269  
Byggnadsnämnden     4 086                          4 151                            4 231  
Barn- och utb.nämnden      171 855                      174 870                        178 670  
Socialnämnden 145 674                      147 519                        149 399 
Kultur- och fritidsnämnden  23 411                        26 766                          27 531  
Summa                        395 174                      404 574                        411 984  
 

Årets resultat     8 300                  8 600            8 600 
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att notera att de ekonomiska ramarna budgetåret 2018, höjts 

med totalt 14 610 000 kronor jämfört med budgetåret 2017,  
 
att notera att med anledning av osäkerhet gällande 

kostnadsutvecklingen, för det nya hälso- och 
sjukvårdsavtalet med Region Skåne, har 1 240 000 kronor 
reserverats per år fram till och med år 2019, som en oklar 
kostnadsbärare inom finansieringsverksamheten, och att en 
eventuell fördelning av dessa medel beslutas av 
kommunstyrelsen, 

 
att för oförutsedda kostnader reservera 1,0 Mkr per år under 

finansieringsverksamheten under åren 2018 - 2020, och att 
en eventuell fördelning av dessa medel beslutas av 
kommunstyrelsen, 

 
att de ekonomiska nettoramarna för åren 2019 och 2020 är 

preliminära, 
 
att fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för 

år 2018, inklusive resultat-, balans-, finansierings- och 
investeringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för 
år 2019 och 2020,  

 
att kommunstyrelsen under år 2018 med anledning av en 

utökad investeringsvolym, har rätt att nyupplåna, d v s öka 
kommunens skulder, med högst 30,0 Mkr, 

 
att kommunstyrelsen under år 2018, har rätt omsätta lån, d v s 

låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som 
förfaller till betalning under år 2018, 

 
att fastställa verksamhetsmål för nämnder och styrelser enligt 

förslag med de ändringar och tillägg som eventuellt 
beslutats vid dagens sammanträde, 

 
att fastställa utdebitering för år 2018 till 20,81 

kronor/skattekrona (oförändrat), 
 
att notera att avgiften för vatten och avlopp från och med den 1 

januari 2013 förändras årligen med motsvarande 
förändringen av prisbasbeloppet, vilket medför följande 
avgifter (exkl. moms) från och med 2018-01-01 
(prisbasbelopp 2018 = 45 500 kronor, prisbasbelopp 2017 = 
44 800 kronor, vilket medför en höjning med 1,56 %) 
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vatten               6,05 kronor/m3         (ökning med 0,10 kr/m3) 
avlopp             15,85     ”                    (ökning med 0,25 kr/m3) 
summa             21,90 kronor/m3         (ökning med 0,35 kr/m3) 
 
Fast avgift per lägenhet, flerbostadshus 
vatten     347 kronor/tariffenhet / år  (ökning med 5 kr/tariffenhet/år) 
avlopp     703       ”           ”              (ökning med 11 kr/tariffenhet/år) 
summa  1 050 kronor/tariffenhet / år (ökning med 16 kr/tariffenhet/år) 
 
Fast avgift, övriga 
vatten     491 kronor/tariffenhet / år  (ökning med 8 kr/tariffenhet/år) 
avlopp     995       ”           ”              (ökning med 15 kr/tariffenhet/år) 
summa  1 486 kronor/tariffenhet / år (ökning med 23 kr/tariffenhet/år) 
 
att för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar 

avsätta minst 5 000 000 kronor till pensionsskulden under 
år 2018, vilket skall öronmärkas i balansräkningen, 

 
att uppdra åt kommunstyrelsen att vidtaga de åtgärder som 

krävs för att klara bestämmelserna om balanskravet,   
 
att uppdra åt kommunstyrelsen tillse, att i de fall 

prognostiserade underskott redovisas i nämnders 
verksamheter, att respektive nämnd månaden efter 
redovisningen, redovisar den åtgärdsplan för en ekonomi i 
balans som nämnden beslutat,  

 
att uppdra åt kommunstyrelsen att tillse att de förslag om 

tilläggsanslag, som föreläggs kommunfullmäktige för beslut, 
är försedda med anvisning om hur finansieringen skall ske, 
samt 

 
att fastställa att halvårsbokslut skall redovisas för 

kommunfullmäktige vid dess sammanträde i september 
månad 2018. 

 
Bo Dahlqvist deltar inte i arbetsutskottets beslut. 
 
Ledamöterna från Perstorps framtid deltar inte i kommunstyrelsens 
beslut. 
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§ 136 
 
Ändring av verksamhetsförutsättningar för fastigheten 
Brukshotellet 2  Dnr 2017.171 
 
Perstorp Näringslivs AB har på styrelsemöte den 4 oktober 2017 
överlämnat begäran att möjliggöra för en försäljning av fastigheten 
Brukshotellet 2 (f.d. Brukshotellet). Vidare bör verksamhets-
ändamålet ändras för att möjliggöra annan användning än ren 
hotellverksamhet. 
 
Det före detta Brukshotellet har sedan hotellverksamheten 
avvecklades 2015 i huvudsak använts som HVB-hem för 
ensamkommande flyktingbarn för att möta det stora behovet av 
bostäder från hösten 2015. Under 2017 har HVB-verksamheten 
successivt avvecklats och framtida användning av fastigheten 
utreds på olika sätt. 
 
I tidigare beslut om verksamhetsanvändningen för fastigheten sägs 
att denna ska vara hotell. En sådan begränsning försvårar 
möjligheterna att hitta alternativa verksamhets- och driftlösningar.  
 
Fastigheten ägs av Perstorps kommun genom Perstorp Näringslivs 
AB. Möjligheterna att i en framtid kunna sälja fastigheten till lämplig 
köpare behöver också finnas. Därför föreslås att kommun-
fullmäktige medger att försäljning ska vara möjlig. En sådan 
process hanteras av Perstorp Näringslivs AB. En eventuell framtida 
köpare ska dock godkännas av kommunstyrelsen. 
 
Lars Nilsson (SD) yrkar avslag på att-sats två och tre. 
 
Beslutsordning: 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag eller om kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Lars Nilssons förslag och finner att 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att verksamhetsändamålet för f.d. Brukshotellet vidgas till att 

omfatta även annan verksamhet än hotell, 
 
att en framtida försäljning av fastigheten ska kunna vara möjlig, 

samt 
 
att en eventuell framtida köpare ska godkännas av 

kommunstyrelsen 
 
Lars Nilsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§ 137 
 
Yttrande över nationell plan för transportsystemet   
Dnr 2017.212 
 
Trafikverket har på uppdrag av och enligt direktiv 2017-03-23 från 
regeringen tagit fram förslag till nationell plan för transportsystemet 
för perioden 2018-2029. Planförslaget omfattar åtgärder för att 
underhålla statlig infrastruktur och utveckla statliga vägar och 
järnvägar samt sjöfart och luftfart. 
 
Sveriges kommuner har beretts möjlighet att lämna yttrande. 
Familjen Helsingborg lämnar ett gemensamt yttrande, som tagits 
fram av Helsingborgs stad i samverkan med kommunerna i 
samarbetskommittén. Kommunstyrelserna inom Familjen 
Helsingborg föreslås ställa sig bakom yttrandet. 
 
Den nationella planen kan läsas i sin helhet på 
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-
utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/nationell-
transportplan-2018-2029/ 
 
Bland åtgärderna i den Nationella planen som särskilt berör 
Perstorps kommun kan bl.a. förlängt mötesspår på sträckan Klippan 
– Hyllstofta på Skånebanan med byggstart 2024-2029 nämnas. 
 
kommunstyrelsen beslutar, 
 
att ställa sig bakom Familjen Helsingborgs yttrande samt 

översända detsamma till Näringsdepartementet. 
 
 
Skickas till: 
Familjen Helsingborg 
Näringsdepartementet 
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§ 138 
 
Söderåsens miljöförbund: Granskning av halvårsbokslut 2017 
samt revisionsberättelse  Dnr 2017.215 
 
Revisionens granskning och bedömning av förbundets 
halvårsredovisning 2017 har översänts till Söderåsens direktion. 
 
I rapporten påpekades att: 
Delårsrapportens utformning bör kompletteras för att uppfylla 
minimikraven enligt RKR 22. Samlad bedömning av god ekonomisk 
hushållning måste tydliggöras med koppling till måluppfyllelse för 
såväl ekonomiska- som verksamhetsmässiga mål och 
balanskravsutredning. 
 
Sammantaget bedöms resultatet i delårsrapporten delvis vara 
förenligt med de beslutade målen. Prognosen tyder på att de 
ekonomiska målen ej kommer att uppfyllas. 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige, 
 
att notera halvårsbokslut 2017 och revisionsberättelse för 

Söderåsens miljöförbund 



 9 (14) 
 PERSTORPS  

KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-08 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 139 
 
Söderåsens miljöförbund: Förslag till nya taxor för 2018   
Dnr 2017.216 
 
Direktionen i Söderåsens miljöförbund föreslår kommunfullmäktige i 
medlemskommunerna att höja samtliga taxor enligt inkommet 
förslag, samt att därutöver fatta beslut om taxa för tillsyn av e-
cigaretter. Förändringarna ska gälla från och med 1 januari 2018. 
Detta innebär att: 
 
• Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken: timtaxa/K 

faktor höjs från 828 till 928 kr 
• Taxa för tillsyn av solarier enligt strålskyddslagen: timtaxa/K 

faktor höjs från 828 till 928 kr 
• Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria 

läkemedel: timtaxa/K faktor höjs från 828 till 928 kr 
• Taxa för tillsyn enligt alkohollagen: timtaxa/K faktor höjs 

från 828 till 928 kr 
• Taxa för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen: timtaxa/K 

faktor höjs från 973 kr till 1149 kr 
• Taxa för sprängämnesprekursorer: timtaxa/K faktor höjs 

från 828 till 928 kr 
• Taxa för tillsyn enligt tobakslagen: timtaxa/K faktor höjs från 

828 till 928 kr 
• Taxa för tillsyn e-cigaretter: timtaxa/K faktor 928 kr 
 
För samtliga taxor gäller, att timavgifterna räknas upp enligt SKLs 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV), med basmånad oktober 
2017. 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att höja samtliga taxor i enlighet med ovanstående förslag,  
 
att taxan för tillsyn e-cigaretter ska gälla enligt följande: 

timtaxa/K faktor 928 kr, 
 
att förändringarna ska gälla från och med 1 januari 2018, samt 
 
att beslutet gäller under förutsättning att samtliga 

medlemskommuner tar likalydande beslut. 
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§ 140 
 
Avfallsplan 2018-2021  Dnr 2017.141 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nårab har inkommit med förslag till avfallsplan för respektive 
ägarkommun avseende åren 2018-2021. 
 
Avfallsplanen är i grunden ett kommunalt dokument som skall antas 
av kommunfullmäktige. Mot bakgrund av det faktum att ingen av 
kommunerna varit involverade i processen och dessutom fått 
ärendet för yttrande i ett sent skede föreslås en något ändrad 
tågordning för ärendet än den Nårab föreslagit. 
 
Ärendet 
Ägarkommunerna har för avsikt att uppdatera och göra erforderliga 
revideringar av samtliga styrdokument för bolaget och de dokument 
som reglerar förhållandet mellan ägarna. Såväl aktieägaravtal eller 
konsortialavtal som bolagsordning och ägardirektiv ska ses över 
under våren 2018 för ikraftträdande under hösten samma år. Det är 
viktigt att samtliga dokument, inklusive avfallsplanen, samspelar 
och går i takt med varandra. Därför förordas att nuvarande 
avfallsplan får gälla även under 2018 och att Nårab tillsammans 
med företrädare för respektive ägarkommun arbetar fram ett för 
ägarkommunerna gemensamt förslag till avfallsplan för åren 2019-
2022, att antas i respektive kommunfullmäktigeförsamling före 
årsskiftet 2018/19. 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta 
 
att nu gällande avfallsplan för Perstorps kommun som avser 

åren 2013-2016 ska gälla även för 2018. 
 
att Nårab får i uppdrag att tillsammans med representanter för 

respektive ägarkommun delta i en gemensam 
arbetsprocess med uppdraget att före halvårsskiftet 2018 ta 
fram ett förslag till ny avfallsplan för åren 2019-2022, samt 

 
att förslaget till ny avfallsplan ska vara avstämt med och 

korrelera med kommunernas gemensamma mål och 
respektive styrdokument för bolaget. 
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§ 141 
 
Kommunchefen informerar  Dnr 2017.7 
 
Kommunchefen informerar om pågående verksamhet såsom bland 
annat: 
Många uppdrag är lagda i organisationen och löper på, några av 
dem är nytt ärendehanteringssystem, kommande upphandling av 
ledningssystem, kommande teknikinstallation, företagsfrukostar, 
kallelse till hearing hos revisionen angående näringslivsarbete, 
förberedelser inför införandet av nya dataskyddsförordningen, 
kommande ordförandeskap i 6K, nedbrytning av övergripande mål 
och avtal med Klippan om resurs för brottsförebyggande arbete. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen. 
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§ 142 
 
Interkommunal samverkan 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om genomförda och 
kommande interkommunala möten såsom bland annat: 
Möte med skånska riksdagsledamöter genom Kommunförbundet 
Skåne, rekrytering av Finsam-chef, möte med representanter för 
Skånetrafiken, kommande möte om höghastighetsbanan, 
delregional samverkan om nya hälso- och sjukvårdsavtalet, samråd 
med Nårab och Förenkla Helt Enkelt block 3. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 143 
 
Inbjudningar 
 
KfSk: Välfärdskonferens 2018, 1-2 februari, Lund 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera att arbetsutskottet och kommunchefen deltar, samt 
 
att notera att det ses som positivt om fler förvaltningschefer 

deltar på konferensen. 
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§ 144 
 
Meddelanden 
 
Protokoll: Perstorps Bostäder 2017-10-19 
Landshövdingen: Brev om kommande krisledningsövning 
Protokoll: Nårab 2017-10-06 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera meddelandena 
 


