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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 20

Samförläggning för bredbandsutbyggnad
2019/44

Sammanfattning
Under våren 2019 (mars till juli) har E.ON för avsikt att gräva ner delar av sin luftburna 
högspänningsledning i västra Perstorp. I samband med detta arbete har Perstorps 
kommun fått möjligheten att samförlägga kanalisation för optofiber. Samförläggningen 
innebär att Perstorps kommun tillhandahåller kanalisationsmaterial som sedan E.ON 
förlägger i samband med sin markförläggning av högspänningskabel. Samverkan innebär 
att Perstorps kommun ingår markavtal med berörda markägare speciellt avsett för 
kanalisation som vidare kan komma att nyttjas av intresserad aktör för etablering av 
optofiber. Då samförläggningslagstiftningen inte lyder under LOU bedöms E.ONs 
entreprenör inte nödvändig att upphandlas.

Ekonomiska konsekvenser:
Kostnader för åtgärden utgörs av samförläggningskostnad (474 615:-) samt 
materielkostnader (95 000:-). Kostnaderna för samförläggning kan justeras efter att 
projektet avslutats då slutlig inmätning sker. 
Totalt: 569 615 kronor

Yrkanden:
Ronny Nilsson (S) yrkar att det inför beslut i kommunstyrelsen klarläggs hur många 
hushåll som berörs inom hundra meter från planerad kanalisation, samt vilka planer E.ON 
har för ytterligare utbyggnad i kommunen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar,

att Perstorps kommun skall samförlägga kanalisation i samband med E.ONs nedgrävning 
av högspänningskabel och investera i kommunens framtida fibernät på landsbygden, 

att vid samförläggning då annan använder egen entreprenör skall inte upphandling 
genomföras, 

att föreslaget markavtal skall antas och användas vid samförläggning av kanalisation av 
optofiber, samt

att från anslaget för oförutsedda kostnader (budget 1 mnkr) fördela 570.000 kr 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del:

att det inför beslut i kommunstyrelsen klarläggs hur många hushåll som berörs inom 
hundra meter från planerad kanalisation, samt vilka planer E.ON har för ytterligare 
utbyggnad i kommunen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 21

Utbetalning av kommunalt partistöd för 2019
2019/47

Sammanfattning
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd, ska redovisa att stödet 
använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår, och vara inlämnad till 
fullmäktige senast per den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur 
partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. 
Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg, om att redovisningen 
ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. 

Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige får 
besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti, som inte i tid lämnar in en redovisning 
respektive en granskningsrapport.

Syftet med reglerna om redovisning och granskning, är att göra underlag och beslut kring 
det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-18, att partistödet uppgår 
till 1/5 av prisbasbeloppet per mandat och år, samt att 30 procent av totalsumman fördelas 
med lika delar till varje i fullmäktige representerat parti, och att 70 procent av 
totalsumman fördelas per mandat.

Redovisning av hur kommunalt partistöd använts under år 2018 har lämnats in av 
samtliga partier som är representerade i fullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att godkänna utbetalning av kommunalt partistöd för år 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 22

Rapport av granskning internkontroll 2018
2019/48

Sammanfattning
Enligt av kommunfullmäktige beslutat reglemente för intern kontroll, ska intern 
kontrollplan årligen godkännas av respektive nämnd/styrelse. 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt från 
antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i den interna 
kontrollplanen. Genomförd uppföljning rapporteras till nämnden/styrelsen eller 
motsvarande oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att 
förbättra kontrollen.

Nämnden/styrelsen ska varje år rapportera till kommunstyrelsen, resultatet från 
uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden. Rapporteringen ska samtidigt ske 
till kommunens revisorer. Allvarligare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska 
omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar,

att den interna kontrollen avseende byggprojekt på torget varit otillräcklig,

att den interna kontrollen i övrigt inom samtliga nämnder och styrelser varit tillräcklig, 
samt

att med godkännande överlämna rapporten till kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 23

Interna kontrollplaner 2019
2019/49

Sammanfattning
Enligt den av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern kontroll, ska intern 
kontrollplan årligen antagas av respektive nämnd/styrelse. 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt från 
antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i den interna 
kontrollplanen. Genomförd uppföljning rapporteras till nämnder/styrelsen eller 
motsvarande oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att 
förbättra kontrollen.

Nämnden/styrelsen ska varje år rapportera till kommunstyrelsen, resultatet från 
uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden. Rapporteringen ska samtidigt ske 
till kommunens revisorer. Allvarligare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska 
omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Yrkanden:

Ronny Nilsson (S) yrkar att byggnadsnämnden får i uppdrag att återkomma med mer 
relevanta kontrollpunkter samt
att i socialnämndens interna kontrollplan även loggkontroll, för att säkerställa att obehöriga ej 
kommer in i systemet samt att avgränsningarna är korrekta, ska ingå.

Ajournering:

Sammanträdet ajourneras under fem minuter, och återupptas därefter.

Beslutsgång:

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
bifaller ordförandens förslag.

Omröstning begärs

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande beslutsgång: ja-röst för ordförandens 
förslag, nej-röst för Ronny Nilssons förslag. Med två ja-röster (Torgny Lindau och Patrik 
Ströbeck) och en nej-röst (Ronny Nilsson) beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott enligt 
ordförandens förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar,

att med godkännande överlämna sammanställningen av interna kontrollplaner år 2019 till 
kommunfullmäktige och kommunrevisionen

Reservation:

Ronny Nilsson (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 24

Bokslut 2018 kommunstyrelsen
2019/50

Sammanfattning
Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett överskott på 948 tkr, fördelat inom 
följande verksamhetsområden, 

Överförmyndarverksamhet  799 tkr
Information och marknadsföring  168 tkr
Allmän markreserv    38 tkr
Näringslivsutveckling    24 tkr
Gator och vägar  256 tkr
Parkverksamhet  190 tkr
Folkhälsa    81 tkr
Bälingebadet -184 tkr
Kostenhet, förskolor -118 tkr
Kostenhet, skolrestaurang -142 tkr
Kostenhet, centralkök -250 tkr
Bostadsanpassningsbidrag  137 tkr
Uthyrning av bostäder    69 tkr
Fastighetsförvaltning -403 tkr
Rehabiliteringsverksamhet    30 tkr
Övriga verksamheter  253 tkr

Investeringsverksamheten redovisar en kostnad på 69,1 Mkr, varav byggnationen av den 
nya idrottshallen (Ugglehallen) belastade investeringsverksamheten med 32,5 Mkr. Den 
totala investeringskostnaden för Ugglehallen blev 49,0 Mkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar,

att med godkännande överlämna bokslut för år 2018 till kommunfullmäktige enligt 
upprättat förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 25

Bokslut 2018 Räddningsnämnden
2019/51

Sammanfattning
Räddningsnämnden redovisar ett överskott 668 tkr. 

Under 2018 var räddningstjänsten utalarmerade till 274 händelser, vilket är en minskning 
av antalet larm jämför med 2017 (som var ett tidigare rekordår med 292 larm). När det 
gäller händelsetyper så har antalet ”i väntan på ambulans”, där räddningstjänsten rycker 
ut när ambulans är mer är 15 minuter bort för att hjälpa behövande i ett första akut skede 
minskat från 92 till 53. Detta beror delvis på nya direktiv till Sos från Region Skåne. I 
flera fall har räddningstjänstens insatser varit direkt avgörande för patienternas tillstånd.

Antalet onödiga automatiska brandlarm har under 2018 minskat då räddningstjänsten lagt 
stor arbetsinsats genom att följa upp de onödiga larmen och därmed kunnat påverka 
anläggningsägarna till att bli bättre. Den onormalt varma och torra perioden från mars till 
ut på hösten har medfört merarbete med insatsplanering, förberedelser materiellt samt 
larmplaner för snabba brandförlopp i skog och mark. Antalet larm för brand i skog och 
mark uppgick till 25 st (två st 2017). Detta har också inneburit ökade kostnader för 
räddningstjänsten, en enskild brand uppgick till 140 000 kronor.

Räddningstjänsten är fortfarande inne i en förändringsprocess, där innevarande avtal med 
olika parter ytterligare kommer att ses över. Så som eventuellt ändrat avtal med 
Hässleholms kommun på grund av att de ändrar sin organisation.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut:

Räddningsnämnden beslutar,

att med godkännande överlämna bokslut för år 2018 till kommunstyrelsen enligt upprättat 
förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 26

Politiskt handlingsprogram för mandatperioden 2019-2022
2019/45

Sammanfattning
För mandatperioden 2019-2022 har Perstorps Framtid, Moderaterna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Miljöpartiet enats om att tillsammans styra Perstorp. 

Dessa partier har tagit fram ett gemensamt förslag till program för mandatperioden. I 
programmet beskrivs den övergripande inriktningen för Kommunens verksamheter med 
sikte på de områden angivna i programmet. Kommunens vision 2030 anger de långsiktiga 
politiska visionerna och ambitionerna medan mandatprogrammet tydliggör den politiska 
inriktningen för respektive mandatperiod.

Kommunstyrelsen kommer under mandatperioden successivt lägga fram förslag som tar 
sin utgångspunkt i programmet för mandatperioden. Programmet är kommunens 
övergripande styrdokument och anger den politiska inriktningen för mandatperioden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att anta handlingsprogram för mandatperioden 2019-2022, samt

att handlingsprogrammet utgör den politiska inriktningen och prioriteringarna för 
kommunen under innevarande mandatperiod

Ronny Nilsson (S) deltar inte i beslutet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 27

Perstorps förvaltningsorganisation 2019
2019/46

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2018 att fastställa kommunens politiska 
organisation för mandatperioden 2019 – 2022. Beslutet föregicks av partiöverläggningar i 
kommunens parlamentariska grupp under våren 2018. Då beslutades bland annat att 
minska antalet ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden; att inrätta ett tekniskt utskott under kommunstyrelsen samt revideringar 
av reglementet rörande arvoden till förtroendevalda. Den 19 september 2018 beslutade 
kommunfullmäktige att anta reviderade reglementen för kommunstyrelsen och 
nämnderna att gälla under nuvarande mandatperiod. Den politiska organisationen i 
Perstorps kommun ligger därmed fast. I detta ärende föreslås nu förändringar av 
kommunens förvaltningsorganisation, samtliga att gälla från och med den 1 april 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att ställa sig bakom de i ärendet redovisade organisationsförändringarna inklusive 
gemensamma benämningar på kommunens organisatoriska enheter,

att bemyndiga kommundirektören att genomföra förändringarna inom dessa ramar,

att flytta ansvaret som kommunens trafiknämnd från byggnadsnämnden till 
kommunstyrelsen samt som en följd revidera reglementena för byggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen i denna del,

att organisationsförändringarna i detta ärende ska gälla fr. o. m. den 1 april 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 28

Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
samhällsbyggnadsförvaltningen
2019/41

Sammanfattning
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Perstorps kommun 
granskat kommunstyrelsens styrning och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsens styrning, kontroll och 
uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen inte är tillräcklig när det gäller de 
verksamhetsmässiga delarna. Bedömningen grundas på att det saknas för verksamheten 
relevanta mål, riktlinjer och planer antagna av kommunstyrelsen.

Ernst & Young rekommenderar kommunstyrelsen att:
 se över kommunstyrelsens målformuleringar,
 säkerställa att verksamheten har tillräcklig kompetens och resurser,
 säkerställa att det finns en stark kontrollmiljö i verksamheten, samt
 utveckla sin uppföljning av verksamheten.

Granskningsrapporten har överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar,

att godkänna upprättat förslag till yttrande och överlämna det till revisionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 29

Delägarskap i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)
2019/43

Sammanfattning
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, är ett interkommunalt bolag som 
sedan 2009 ansvarar för drift av den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i 
kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. NSVA är 
gemensamt ägt av dessa sex kommuner. Varje kommun har en lika stor ägarandel och är 
VA-huvudman i sin kommun.

Varje kommun bildar ett eget VA-kollektiv och står sina kostnader för exempelvis 
ledningsnät, anläggningar, investeringar och kundfakturering. Detta innebär att det är 
olika VA-taxa i de olika kommunerna. Kommunen beslutar fullt ut om VA-taxor, 
investeringar, verksamhetsområde och ABVA (allmänna bestämmelser för VA). NSVA 
utför driften av VA-verksamheten i kommunen.

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige styrs av Lagen om allmänna vattentjänster. 
Verksamheten finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan (VA-kollektivet) och 
ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att VA-verksamhet 
inte får finansieras av skattemedel. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som 
beslutar om investeringar  och taxor och som därmed sätter ramarna för VA-
verksamheten.

Perstorps kommun fick tillsammans med ytterligare några kommuner i Familjen 
Helsingborg förfrågan om att gå med som delägare i NSVA i början av 2017. Frågan har 
därefter utretts. I det följande redovisas vad ett delägarskap i NSVA innebär för Perstorps 
kommun, liksom innebörden att även fortsatt driva VA-verksamheten internt i 
kommunen. En sammanvägd bedömning ger vid handen att ett delägarskap i NSVA 
skulle ge Perstorps kommun betydande mervärden som är svåra att uppnå vid fortsatt 
drift i egen regi, och ge VA-verksamheten nödvändiga resurser att möta framtidens 
utmaningar.

Yrkande:

Patrik Ströbeck (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att uppdra åt kommundirektören att ansöka om delägarskap för Perstorps kommun hos 
Nordvästra Skåne Vatten och Avlopp AB

Ronny Nilsson (S) deltar inte i beslutet på grund av sent tillkommet underlag.

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 30

Uppföljning av kommunövergripande mål 2018 samt redovisning 
av nämndernas målvärden 2019-2021
2019/52

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2017 sju kommunövergripande 
målområden med åtta tillhörande fullmäktigemål utifrån den av kommunfullmäktige 
beslutade visionen Perstorp 2030. Kommunstyrelsen tog senare fram indikatorer och 
målvärden för åren 2018-20 som fastställdes av fullmäktige i april 2018.

I ärendet redovisas nu uppföljning av de kommunövergripande målen med utfallet 2018 
samt målvärden satta för 2021. Något målvärde för innevarande år har justerats där 
utfallet blivit betydligt bättre än tidigare satt målvärde.

Kommunfullmäktige uppdrog vidare i budgetbeslutet i november 2018 att uppdra åt 
nämnderna att redovisa sina målvärden för 2021 senast den 31 mars 2019. Nämnderna 
beslutar själva om sina mål, indikatorer och målvärden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att godkänna uppföljning av de kommunövergripande målen avseende 2018 inklusive 
reviderade och nya målvärden, samt

att notera nämndernas redovisning av sina målvärden för 2021

Ronny Nilsson (S) deltar inte i beslutet eftersom handlingar presenterats vid sittande möte.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 31

Meddelanden
2019/4

Nårab: Protokoll 190201
Barn- och utbildningsnämnden: Protokollsutdrag 190226

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att notera meddelandena

15


	Protokoll förstasida
	Samförläggning för bredbandsutbyggnad
	Beslut KSAU 2019-03-07
Samförläggning för bredbandsutbyggnad

	Utbetalning av kommunalt partistöd för 2019
	Beslut KSAU 2019-03-07
Utbetalning av kommunalt partistöd för 2019

	Rapport av granskning internkontroll 2018
	Beslut KSAU 2019-03-07
Rapport av granskning internkontroll 2018

	Interna kontrollplaner 2019
	Beslut KSAU 2019-03-07
Interna kontrollplaner år 2019 - samtliga nämnder och styrelser
	Sida 1
	Sida 2


	Bokslut 2018 kommunstyrelsen
	Beslut KSAU 2019-03-07
Bokslut 2018 kommunstyrelsen

	bokslut 2018 Räddningsnämnden
	Beslut KSAU 2019-03-07
Bokslut 2018 Räddningsnämnden

	Mandatprogram 2018-2022
	Beslut KSAU 2019-03-07
Handlingsprogram för mandatperioden 2019-2022

	Perstorps förvaltningsorganisation 2019
	Beslut KSAU 2019-03-07
Perstorps förvaltningsorganisation 2019

	Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen
	Beslut KSAU 2019-03-07
Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen

	Delägarskap i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)
	Beslut KSAU 2019-03-07
Delägarskap i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)

	Uppföljning av kommunövergripande mål 2018 samt redovisning av nämndernas målvärden 2019-2021
	Beslut KSAU 2019-03-07
Uppdatering av indikatorer och målvärden 2021

	Meddelanden
	Beslut KSAU 2019-03-07
Meddelanden


