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KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-17 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-16.25 
 

Beslutande 

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

Övriga deltagande  
Ulf Bengtsson, kommunchef 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
Anders Ottosson, ekonomichef (§§ 61-62, 74-75) 
Ulla-Britt Brandin (KD), ersättare 
Kristina Hovander (MP), ersättare 
Amanda Holm Strandqvist, Kompis Sverige (§ 67) 
Linnea Håkansson, Kompis Sverige (§ 67) 
Frida Beijer, EU strateg (§ 67) 
Kjell Hedenström, samhällsbyggnadschef (§§ 65-66, 68) 
 
 
 
 

Utses att justera Hans Stifors  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2017-05-17 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

61 - 77 
  

  
Ronny Nilsson 

 

 Justerare   

  
Hans Stifors 

 

 Sekreterare   
  Ulf Bengtsson  

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

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2017-05-17 
Datum för anslags uppsättande 2017-05-18 Datum för anslags nedtagande 2017-06-09 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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§ 61 
 
Ekonomisk rapport april månad  Dnr 2017.101 
 
Den ekonomiska rapporten för april månad avseende hela 
kommunen, visar på ett prognostiserat positivt resultat om 8,5 mkr 
per 2017-12-31, vilket är 0,7 mkr bättre än budgeterat resultat.  
 
Följande prognostiserade avvikelser redovisas enligt nedan, 
 
Budgeterat resultat, tkr    7 800 
 
Avvikelser i driftsbudgeten, tkr               
Kommunfullmäktige, revision         0 
Kommunstyrelsen      150 
Räddningsnämnden          0 
Byggnadsnämnden          0 
Barn- och utbildningsnämnden         0 
Socialnämnden          0 
Kultur- och fritidsnämnden         0 
Summa       150 
 
Avvikelser i finansförvaltningen, tkr 
Betalda personalomkostnader -3 000 
Kalkylerade personalomkostnader  3 000 
Semesterlöneskuld     -900 
Särskild löneskatt     -200 
Pensionskostnader PFA 98    -600 
Skatteintäkter, slutavräkning  3 600 
Statsbidrag   -1 400 
Summa       500 
 
 
Avvikelse budgeterat resultat, tkr        650 
 
Prognostiserat resultat, tkr    8 500 
(7 800 + 150 + 500 = 8 450) 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera redovisningen och lägga det till handlingarna. 
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§ 62 
 
Tidplan budget 2018 och flerårsplan 2019-2020  Dnr 2017.88 
 
2017-04-18 Regeringen presenterar vårpropositionen.  
 

2017-04-27 Sveriges kommuner och landsting redovisar budget-
förutsättningar och skatteunderlagsprognoser. 

 

2017-05-17 Information lämnas till majoritetens ordförandegrupp. 
 

2017-05-24 Beredning av förslag till fördelning av ekonomiska 
ramar.  

 

2017-05-31 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om förslag 
till fördelning av ekonomiska ramar. 

 

2017-06-14 Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av 
ekonomiska ramar. 

 

2017-06-21 Budgetanvisningar lämnas till nämnderna.  
 

2017-09 Nämnderna MBL-förhandlar och beslutar om budget. 
 

2017-09-20 Regeringen presenterar budgetpropositionen för 
budget-året 2018. 

 

2017-09-28 Nämndernas förslag till budget överlämnas till 
ekonomichefen. 

 

2017-10-04 Budgetberedning med nämndernas presidium. 
 

2017-10-11 Beredning av förslag till budget. 
 

2017-10-18 Budgetberedningen i kommunstyrelsens arbetsutskott 
upprättar förslag till budget. 

 

2017-10-26 MBL-förhandling kl. 10.00 (lokal Karpen) 
 

2017-11-08 Kommunstyrelsen beslutar om förslag till budget 2018 
och flerårsplan 2019 - 2020. 

 

2017-11-29 Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 
2018, budget 2018 och flerårsplan 2019 - 2020. 

 
kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera redovisningen. 
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§ 63 
 
Kommunalförbundet Medelpunkten: Årsredovisning och 
revisionsberättelse 2016  Dnr 2017.94 
 
Medelpunkten har inkommit med årsredovisning och 
revisionsrapport för 2016. Fullmäktige har att ta ställning till 
ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige besluta, 
 
att bevilja direktionen för Medelpunkten ansvarsfrihet för 

verksamhetsår 2016 och att godkänna årsredovisningen. 
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§ 64 
 
Söderåsens miljöförbund: Årsredovisning samt 
revisionsrapport 2016  Dnr 2017.78 
 
Från Söderåsens miljöförbund har inkommit årsredovisning samt 
revisionsrapport för 2016 för godkännande i fullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att godkänna årsredovisningen för Söderåsens miljöförbund 

gällande verksamhetsåret 2016, 
 
att inte bevilja ansvarsfrihet för dåvarande ordförande 

Marianne Zackrisson samt vice ordförande Marcus 
Zadenius för verksamhetsåret 2016, 

 
att bevilja övriga ledamöter i direktionen ansvarsfrihet, samt 
 
att särskilt notera revisionens kritik som framförs mot 

ledamöterna. 
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§ 65 
 
Kvartalsrapport upphandlingar  Dnr 2017.90 
 
Sammanfattning 
Perstorps kommun genomför upphandlingar, dels i egen regi dels 
med hjälp av en upphandlingsgrupp i Klippan, Bjuv och Åstorp. 
Totalt identifierade upphandlingar under 2017 är 72 stycken. Av 
dessa är sju (7) helt klara, fyra (4) stycken ligger ute på 
upphandling, tre (3) st är under överprövning.  
 
Avgränsning 
De i dagsläget beställda upphandlingar.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Vid inköp utanför avtal riskerar kommunen att få betala skadestånd. 
Upphandlingen mynnar ut i prisvärdaste varor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att godkänna rapporten 
 
att lägga den till handlingarna 
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§ 66 
 
Kvartalsrapport körjournaler  Dnr 2017.91 
 
Sammanfattning 
Redovisning av körjournaler i kommunen. De objekt som saknar 
registreringsnummer är gräsklippare. 
 
Avgränsning 
Samtliga anmälda fordon i kommunen inklusive 
entreprenadmaskiner exklusive cyklar eller mobila el-aggregat, 
släpkärror mm. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna 
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§ 67 
 
Information från Kompis Sverige  Dnr 2016.166 
 
Amanda Holm Strandqvist och Linnea Håkansson från Kompis 
Sverige deltar på sammanträdet tillsammans med EU-strateg Frida 
Beijer och informerar om projektet som kommunen är en del i. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 68 
 
Samhällsbyggnadschefen informerar  Dnr 2017.37 
 
Samhällsbyggnadschefen informerar om pågående projekt och 
verksamhet såsom bland annat: 
 
Projekt: 
o Aulan, inga anbud inkomna 
o Vattenrutschkanan, upphandlingen sker i två steg under 

hösten 
o Idrottshallen, projektering pågår 
o Tennishallen, rivningen ska påbörjas snart 
 
Förvaltningsrätten:  
Positivt beslut har inkommit från förvaltningsrätten gällande en 
överklagad elupphandling. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 69 
 
Kommunchefen informerar  Dnr 2017.7 
 
Kommunchefen informerar om pågående verksamhet såsom bland 
annat: 
 Arbete i ledningsgruppen med kommunövergripande mål 
 Studiebesök internt 
 Möten gällande arbetsmarknadsenhetens verksamhet 
 Möte med arbetsförmedlingen 
 Möte med upphandlingsenheten i Klippan 
 Processen gällande anställning av IT-chef till IT-driftssamverkan 
 Avstämning med kommunpolisen som ska vara tjänstledig 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 70 
 
Interkommunal samverkan 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om genomförda och 
kommande interkommunala möten såsom bland annat: 

 Utbildningen ”Förenkla helt enkelt” 
 Möte med Industrikommuner i Mariestad 
 Deltagande på delregional samverkan gällande nya sjuk- 

och hälsovårdsavtalet 
 Deltagande på digitaliseringskonferens 

 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tacka för informationen 
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§ 71 
 
Ej avslutade ärenden 
 
Kommunchefen redogör för hur förvaltningen avser att framöver 
hantera redovisningen av ej avslutade ärenden och var i 
handläggningen de befinner sig. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera informationen 
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§ 72 
 
Anmälningar 
 
Lista på ärenden beslutade enligt delegation lämnas vid 
sammanträdet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera anmälningen 
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§ 73 
 
Inbjudningar 
 
SKL: Konferens om framtidens utmaningar, 2017-09-01, Malmö  
kl. 09:00-16:00 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera inbjudan 
 



 15 (18) 
 PERSTORPS  

KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-17 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 74 
 
Meddelanden 
 
Nårab: Protokoll 2017-03-03, Protokoll årsstämma, konstituerande 
möte och styrelsemöte 2017-03-31 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att notera protokollen 
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§ 75 
 
Medverkan i FINSAM  Dnr 2017.98 
 
Finsam är en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet som 
ger Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt enskilda landsting 
och kommuner möjlighet att samordna sina insatser. 
 
Socialnämnden beslöt vid sitt sammanträde den 16 maj 2017, att 
föreslå kommunfullmäktige att ingå i ett nytt FINSAM tillsammans 
med Örkelljunga, Båstad, Klippan, Ängelholm, region Skåne, 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan, vilket ger möjligheter att 
vara med och påverka uppbyggnaden av organisationen från start.  
 
Kostnaden är baserad på antal invånare 16 – 64 år i kommunerna 
per den 31 december 2016, och beräknas till 138 770 kronor per år. 
 
Under finansieringsverksamheten finns ett budgeterat anslag om 550 
000 kronor för oförutsedda kostnader, vilket kan finansiera kostnaden 
för medverkan i FINSAM under år 2017. En eventuell fördelning av 
dessa medel beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att tilldela socialnämnden ett tilläggsanslag om 138 770 kronor för 

att ingå i ett nytt FINSAM tillsammans med Örkelljunga, 
Båstad, Klippan, Ängelholm, region Skåne, 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan,  

 
att finansiering av tilläggsanslaget sker genom att omdisponera 

138 770 kronor från anslaget för oförutsedda kostnader under 
finansieringsverksamheten, 

 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att ingå i ett gemensamt 

FINSAM-förbund med Klippan, Örkelljunga, Båstad och 
Ängelholm, samt 

 
att föreslå kommunfullmäktige att notera finansieringen av 

medverkan i FINSAM. 
 
 
Skickas till: 
Socialnämnden 
Ekonomichef 
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§ 76 
 
Resurs till skuldsanering  Dnr 2017.99 
 
Kronofogdemyndigheten ska samverka och utbilda kommunerna där 
det är många personer är överskuldsatta samt att förebygga att fler 
personer kommer i denna situation. 
 
Då det är totalt 518 personer som har skuld hos 
kronofogdemyndigheten borde fler ha sökt skuldsanering hos 
kronofogdemyndigheten. Perstorps kommun ligger sämst till i 
Sverige avseende skulder hos kronofogdemyndigheten. 
Socialförvaltningens bedömning är att det finns ett behov av att 
omgående påbörja ett uppsökande arbete med de överskuldsatta 
ungdomarna 18-25 år. Idag motsvarar detta ca 40 personer. 
 
Arbetsmarknadsenheten har tillsammans med socialförvaltningen 
tagit fram ett förslag på en person, som kan arbeta med målgruppen 
under en period om 6 månader, och finansieras delvis genom ett 
bidrag från Arbetsförmedlingen. Socialnämnden beslöt vid sitt 
sammanträde den 16 maj 2017, att begära medel för resurs till 
skuldsanering. Kostnaden är beräknad till 107 124 kronor. 
 
Under finansieringsverksamheten finns ett budgeterat anslag om 550 
000 kronor för oförutsedda kostnader, vilket kan finansiera kostnaden 
under år 2017. En eventuell fördelning av dessa medel beslutas av 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att  tilldela socialnämnden ett tilläggsanslag om 107 124 kronor 

avseende resurs till skuldsanering, vilket ska användas till att 
påbörja ett uppsökande arbete med överskuldsatta 
ungdomarna i åldern 18-25 år, samt 

 
att finansiering av tilläggsanslaget sker genom att omdisponera 

107 124 kronor från anslaget för oförutsedda kostnader 
under finansieringsverksamheten. 

 
 
Skickas till: 
Socialnämnden 
Ekonomichef 
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§ 77 
 
Övrigt ärende, flyktingverksamheten 
 
Lennart Johansson undrar hur socialförvaltningen hanterar de frågor 
rörande berörd personal som följer av den beslutade neddragningen 
av flyktingverksamheten. Ärendet diskuteras. 
 

 


