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 PERSTORPS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2014-09-24 
 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, 14.00-15.00 

 

 

Beslutande 

 
Arnold Andréasson (C), ordförande 
Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande 
Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 
Ronny Nilsson (S), ledamot 
Thim Borg (S), ledamot 
Patrik Ströbeck (M), ledamot 
Lennart Johansson (PF), ledamot 
Sven-Erik Sjöstrand (V), ledamot (14.25-15.00) 
Pehr Magnusson (M), tjänstgörande ersättare 
Martin Nilsson (FP), tjänstgörande ersättare (kl. 14.00-14.25) 
 
 
 
 

Övriga deltagande Ulla-Britt Brandin (KD), icke tjänstgörande ersättare 
Martin Nilsson (FP), icke tjänstgörande ersättare (kl. 14.25-15.00) 
Anders Ottosson, ekonomichef (§ 85) 
Per Almström, kommunchef 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
 
 
 
 
 

Utses att justera Ronny Nilsson  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret  2014-09-24 

 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
Paragrafer 

85-88 
  

  
Cecilia Håkansson 

 

 Ordförande   

  
Arnold Andréasson  

 

 Justerande   
  Ronny Nilsson  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2014-09-24 

Datum för anslags uppsättande 2014-09-25 Datum för anslags nedtagande 2014-10-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 85 
 
Ekonomisk rapport augusti 2014  Dnr 2014.317 
 
Ekonomichefen närvarar på sammanträdet och redogör för den 
ekonomiska rapporten för augusti 2014. 
 
Socialnämnden redovisar en prognosticerad negativ avvikelse på 
3,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på ökade 
personalkostnader inom IFO samt ökade kostnader för 
familjehem. 
 
Ekonomichefen har inkommit med ett förslag på beslut: 
 
Att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt socialnämnden att 
redovisa beslutad åtgärdsplan för en ekonomi i balans. 
 
Pehr Magnusson yrkar att samtliga nämnder ska ha samma 
sparbeting som Socialnämnden har.  
 
Lennart Johansson yrkar att socialnämnden specifikt ska redovisa 
de fyra extra tjänster som har inrättats. 
 
Ordförande ställer proposition på ekonomichefens förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
förslaget. Därefter ställer han proposition på Lennarts yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Till 
sist ställer ordförande proposition på Pehrs yrkande och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 
 
Kommunstyrelsen har sålunda beslutat, 
 
att uppdra åt socialnämnden att redovisa beslutad 

åtgärdsplan för en ekonomi i balans, samt  
 
att uppdra åt socialnämnden att specifikt redovisa de fyra nya 

tjänsterna. 
 
 
Delgivning 
Ekonomichef 
Socialnämnden 
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§ 86 
 
Kommunchefen informerar 
 
Kommunchefen informerar om olika ärenden som pågår för närvarande 
såsom,  
 

 Uppstart av processer för att ta fram mål utifrån Vision 2030 

 Uttag av semesterdagar 

 Uppföljning av verksamhetsplan för Skåne Nordväst 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen och att lägga den till handlingarna. 
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§ 87 
 
JO-anmälan  Dnr 2014.225 
 
JO har inkommit med en anmodan till kommunstyrelsen att yttra 
sig angående hur Magnus Johanssons framställningar av 
handlingsutlämnande har hanterats.  
 
Kommunchefen redogör för hur ärendet har hanterats samt 
redogör för det förslag till yttrande kommunen avser att skicka till 
JO. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att ställa sig bakom yttrandet. 
 
 
Delgivning 
JO 
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§ 88 
 
Meddelanden 
 

 Protokoll från kollektivtrafikgrupp Skåne Nordväst 2014-08-19 

 Region Skåne: Satsningar på transportinfrastruktur i Skåne 2014-2025 

 Regionala tillväxtnämndens protokoll 140822 

http://www.skane.se/Public/Protokoll/Regionala%20tillväxtnämnden/2014

-08-22/Regionala%20tillväxtnämnden_2014-08-22_protokoll.pdf 

 Kfn: Protokollsutdrag, förfrågan om hästkörarseminarium 

 Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera meddelandena och att lägga dem till handlingarna. 

 

http://www.skane.se/Public/Protokoll/Regionala%20tillväxtnämnden/2014-08-22/Regionala%20tillväxtnämnden_2014-08-22_protokoll.pdf
http://www.skane.se/Public/Protokoll/Regionala%20tillväxtnämnden/2014-08-22/Regionala%20tillväxtnämnden_2014-08-22_protokoll.pdf

