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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-04-10

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 30

Lägesrapport segregationsarbete

Sammanfattning
Projektledaren har anmält förhinder varvid punkten utgår från dagens sammanträde.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-04-10

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 31

Ekonomisk rapport mars 2019
2019/33

Sammanfattning
Den ekonomiska rapporten för mars månad avseende hela kommunen, visar på ett 
prognostiserat positivt resultat om 8,7 Mkr per 2018-12-31, vilket är lika med budgeterat 
resultat. 

Följande prognostiserade avvikelser redovisas enligt nedan,

Budgeterat resultat, tkr   8 700

Avvikelser i driftsbudgeten, tkr              
Kommunfullmäktige, revision          0
Kommunstyrelsen          0
Räddningsnämnden          0
Byggnadsnämnden          0
Barn- och utbildningsnämnden          0
Socialnämnden          0
Kultur- och fritidsnämnden          0
Summa          0

Avvikelser i finansförvaltningen, tkr          0

Avvikelse budgeterat resultat, tkr          0

Prognostiserat resultat, tkr   8 700 (8 700 + 0 + 0 = 8 700)    

Underlag
Framtaget underlag visar på eventuella avvikelser på respektive nämnd/styrelse och 
finansförvaltningen samt avstämning mot finansiella mål. Likviditeten är 27,2 Mkr. Den 
totala sjukfrånvaron för perioden januari – februari 2019 är 6,5 %, vilket för motsvarande 
period 2018 blev 6,8 %. Antalet kommuninvånare är 7 523.

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera redovisningen

Beslutet skickas till
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-04-10

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 32

Årsredovisning 2018
2019/61

Sammanfattning
Kommunen redovisar ett positivt resultat på 12,0 Mkr, vilket är 3,7 Mkr bättre än budget. 

Budgeterat resultat, tkr  8 300

Avvikelser i driftsredovisningen enligt nedan, tkr

Kommunfullmäktige            28
Kommunstyrelsen       948
Räddningsnämnden         668
Byggnadsnämnden        303
Barn- och utbildningsnämnden -1 600
Kultur- och fritidsnämnden        615
Socialnämnden       48
Summa  1 010

Avvikelser i finansförvaltningen, tkr       2 690

Avvikelse budgeterat resultat, tkr     3 700

Årets resultat, tkr 12 000

Kommunstyrelsen beslutar,

att överlämna årsredovisningen för år 2018 till kommunrevisionen, samt

att föreslå kommunfullmäktige att med godkännande lägga årsredovisningen för år 2018 
till handlingarna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-04-10

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 33

Hantering av över- och underskott i 2018 års drifts- och 
investeringsbudget
2019/62

Sammanfattning
Kommunen redovisar ett positivt resultat på 12,0 Mkr, vilket är 3,7 Mkr bättre än budget. 
Avvikelserna i driftsbudgeten är 1,0 Mkr bättre jämfört med budget och redovisas enligt 
nedan,

Budgeterat resultat, tkr           8 300

    Resultat Tilläggslag/       Resultat
2018 omdisp.       2018

    tkr tkr       tkr 
Kommunfullmäktige, revision                      28         0                 28
Kommunstyrelsen                   948         0               948
Räddningsnämnden                    668         0               668
Byggnadsnämnden                  303         0               303
Barn- och utbildningsnämnden   -1 600         0           -1 600
Kultur- och fritidsnämnden               615         0               615
Socialnämnden                    48         0                 48
Summa             1 010             0            1 010

Avvikelse i finansförvaltningen, tkr            2 690

Avvikelse mot budgeterat resultat, tkr            3 700

Årets resultat, tkr          12 000

Kommunstyrelsens förslag till beslut,

Kommunfullmäktige beslutar,

att till år 2019 överföra 0,7 Mkr till finansförvaltningen, och att en fördelning av dessa 
medel beslutas av kommunstyrelsen samt att det överförda beloppet inte får användas så 
att det leder till ökade driftskostnader kommande år,

att till år 2019 överföra 3,0 Mkr till barn- och utbildningsnämnden, vilket avser 
elevvolymökningar inom grundskolan. Om inte medel tillförs blir kommunen 
återbetalningsskyldig för riktade statsbidrag med 9,5 Mkr,

att i övrigt avskriva samtliga över- och underskott skott i 2018 års bokslut, samt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-04-10

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

att beträffande investeringsplanen godkänna överföring om 1 721 tkr till år 2019 enligt 
från ekonomichefen inkommen handling.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-04-10

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 34

Förslag till ny taxa - lagen om tobak och liknande produkter
2019/65

Sammanfattning
Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar att föreslå kommunfullmäktige i 
medlemskommunerna att godkänna framtaget förslag om ny taxa för prövning och 
tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Ett sådant förslag är 
en förutsättning för att miljöförbundet ska kunna överta denna tillsyn. Taxan ska börja 
gälla den 1 juli 2019. Taxan ersätter taxa för tobak samt taxa för elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare. Den nya taxan innebär följande:

• Avgift för handläggning av prövning vid detaljhandel med tobaksvaror införs med en 
avgift motsvarande 8 K. 
• Avgift för handläggning av prövning vid partihandel med tobaksvaror införs med en 
avgift motsvarande 9 K. 
• Timavgift kan tas ut vid handläggning av anmälan om förändrade ägarförhållanden 
eller andra ändringar som kan påverka förutsättningar för tillstånd.
• Anmälningsavgiften för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på 1 K tas 
bort. 
• Tillsynsavgiften för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare höjs från 1 K till 
2K året då man anmäler försäljningen. Därefter är tillsynsavgiften 1 K.
• Tillsynsavgiften för tobaksförsäljning lämnas oförändrad och är även fortsättningsvis 
3 K. 
• Möjligheten att ta betalt per timme nerlagd tillsynstid när schabloniserad tillsynsavgift 
inte räcker till behålls. 

Timavgiften räknas upp enligt SKLs prisindex för kommunal verksamhet (PKV), dock 
minst med 2,7% med basmånad oktober 2017.

Kommunstyrelsen 2019-04-10
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-04-10

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 35

Tillsynsansvar - lag om tobak och liknande produkter
2019/64

Sammanfattning
Kommunen ansvarar för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare. Tillsynen omfattar både regelefterlevnaden i detaljhandeln 
samt gällande rökfria miljöer. I Bjuvs kommun, Klippans kommun, Svalövs kommun, 
Perstorps kommun och Örkelljunga kommun är Söderåsens miljöförbund ansvariga för 
tillsynen enligt nuvarande lagstiftning. 

Den 1 juli 2019 träder lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. Den 
nya lagen ersätter tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare (2017:425). Flertalet av bestämmelserna i tobakslagen och lagen 
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare förs i sak oförändrade över till den 
nya lagen. Därutöver införs genom den nya lagen krav på försäljningstillstånd för att få 
sälja tobak till konsument och för att få bedriva partihandel med tobaksvaror. 
Kommunen är enligt den nya lagen ansvarig tillstånds- och tillsynsmyndighet. 
Lagändringen innebär att samtliga medlemskommuner behöver ta beslut om vart 
tillsynsansvaret ska ligga. 

Om Söderåsens miljöförbund ska ha tillsynsansvaret enligt den nya lagen krävs att 
arbetet finansieras genom avgiftsuttag enligt självkostnadsprincipen. Det innebär att 
kommunen även då behöver ta beslut om taxor som omfattar tillstånds- och 
tillsynsavgifter. Besluten måste vara tagna och ha vunnit laga kraft senast den 1 juli 
2019.

Kommunstyrelsens förslag till beslut,

Kommunfullmäktige beslutar,

att Söderåsens miljöförbund får tillsynsansvar enligt lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter i Perstorps kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-04-10

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 36

POSOM riktlinje
2019/56

Sammanfattning
Ledningsgruppen för POSOM har tillsammans med stödpersoner gjort en revidering av 
nu gällande riktlinjer, i syfte att dessa bättre ska överensstämma med det arbetssätt som 
används.

Planen syftar till att snabbt sätta in akuta stödresurser för psykiskt och socialt 
omhändertagande i samband med stora olyckor och katastrofer vilka innebär speciella 
svårigheter för t ex drabbade, anhöriga och räddningspersonal.

Planen tillämpas vid olyckor och händelser inom kommunen där psykiska och sociala 
stödinsatser krävs och då den ordinarie verksamheten inte räcker till. 
Planen äger även tillämpning vid olyckor utanför kommunen då ett större antal 
kommuninnevånare är drabbade.

Kommunstyrelsen beslutar,

att fastställa reviderade Riktlinjer för POSOM

Beslutet skickas till
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-04-10

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 37

Kommundirektören informerar
2019/6

Sammanfattning
Kommundirektören informerar om pågående verksamhet såsom bland annat pågående 
kartläggning av segregationssituationen i kommunen, pågående rekryteringar, kommande 
uppföljningsseminarium i Ugglehallen, genomfört möte med kommunpolisen, inrättande 
av strategisk gruppering som jobbar med trygghetsfrågor samt arbete med NSVA.

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-04-10

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 38

Kommunstyrelsens ordförande informerar
2019/7

Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande informerar om bland annat genomfört styrelsemöte med 
Familjen Helsingborg i Perstorp, deltagande i regionala rådet, träff med Landshövdingen, 
möte med Arbetsförmedlingen samt en uppmaning till de förtroendevalda att inte röka i 
anslutning till kommunala lokaler.

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera informationen
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